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Bir Vapurun Bütün Hamulesi ) lranrnm!"!=~~,~:s~;~::;::~,n Geçer) 
Dün Musadere Edildi Aklı Eksikler Hekiminin 

Yamacında Ne Gördüm? • 

Beş Kişi Tevkif Altına Alındı 
lıtanbul GUmrUk Mubafaıa 

BıımUdUrlOill memurları dUa, 
tlmdfye kadar miıli aı g6rUlmUı 
bir kaçakçılık hldiseıi meydana 
çıkarmıılardır. Yaptığımıı tah· 
kikata göre, muhafaza memurla• 
rı tarafından Ruıya limanlarından 
buraya gelmekte olan bir vapurun 
İıtanbula çıkarılmak nıere mUhim 
mfkdıırda kaçak eıya ihtiva et· 
tlği haber alınmıı ve derhal 
takip hareketine giriıilmiıtir. 
Alman ilk haber ıöyledir: Ruı 
limanlarmdan gelen Kalkavan 
Zadelerin " NA:ıım ,, ilmindeki 
vapurunda mühim mikdarda ka· 
çak eıya vardır. 

Filhakika " Nazım ,, vapuru 
dUn limanımıza gelmlı ve daha 
limandan içeriye girmeden mu
haf aza memurlan vapuru dur-

durmuılar, araştırma hareketine 
girişmişlerdir. Bu araıtırma ne
ticesinde vapurda mUhim mik· 
darda kaçak kuzu derlleri, aa· 
mur kllrkler, Ruı kalpakları, Ruı 
IAstiklerJ, ipekli •• pamuklu 
•ıarplar, bir yığın kibrit ve bir 
mlkdar ıeker bulunmuıtur. Bu-

nun üzerine vapurun UçUncl\ 
kaptanı Fikri, kamarot Kadri, 
ateıçl Ali Rıza, Tosun ve tayfa· 
dan Mehmet Ali efendiler hemen 
tevkif edilmiıler •• lhtııat Mah· 
kemesine Yerilmiılerdir. 

Diğer taraftan •ıpurun kö-
( Dnamı 8 inci uyfada) 

Siz Ne Fikirdesiniz: Bu iki Genç Kızdan 
Hangisi Daha Güzel, 
Lutfen Bize Bildiriniz! 

Bugüne Kadar Gelen Cevaplardan: 

.-Na-z-ire-H-,. iki Rakibe Verilen Feriha=-M. 

33 ' Reyler Ayrı Ayrı •. 79 
Zannedersiniz ki her lkiıinin 

de ayni kuvveti haiz olduğu eakl 
ıUnlerin birinde; 

- Galatn&aray ile F enerbq}ıçe 
•rBBında maç vardır, bUtUn mem· 
leket hangisinin ka.zanacağını 
merak etmektedir ve Son Posta 
karilerinin neye ihtimal nrdiklo· 
rini anlamak Uzer• bir auket 
açmıştır. 

Filhakika Feriha ve Naıire 
Hanımlardan hangisini daha ın
ıel bulduklarını anlamak üzere 
karilerimize aorduğumuz ıual 
bir maç anketin1ı benzedi, o 
kadar, hayır, beş defa, on defa 
belki daha fazla alAka uyandırdı. 

Günde llç defa poıta kutuıu
nu açtığımız zaman çıkan kucak 
kucak mektubun mühim bir kıımı 
hep bu meseleye ailtir. Kabul 
•ltlğimlz ziyaretçilerin ekıeriyetl 
bununla meıguldOr. 

Nöbet ile.. 
O derecede kt gelen mek· 

~upları gUnU gUoOne dercetmenin 
1ınkAn11z olduğunu gördük. Ell
tniıe geçtiği gUne Yo saate göre 
•ıraya tabi tutmıya karar verdik, 
rnaamafih nekadar çok olurH 
olsun bu mektuplara munta11man 
dercedeceğiz. 

Bir Nolda •. 
Yalnız turasına da arzedelim 

ki mcktuplurın bir kısmı, hem de 

epeyceıl, mükerrer ricalarımıza 1 
ratmen ıarih adrHl ihtl'fa etme
mektedir, bunlar taıniften hariç 
bırakılmııtır. 

Ricamız •• 
Binaenaleyh tekrar rica edi

yoruz: Gönderllecek eevaplarda 
sarih adres ile imzanın bulunması 
IAzımdır. Mak,adımız anketi aza• 
mi bitaraflıkla yaptiğ•mızı lcabm· 
da göıterebilmekliğimiıdir. 

Anlaşılan Şey •. 
Anketten bu dakikada tarih 

olarak çıkan netice: 
- Hakem heyeti tarafmdan 

verilen kararın halk tarafından 
iyi tellkkl edilmediğidir. 

Filhakika bu dakikaya kadar 
gelen ceyaplarda •kıeriyet Feri· 
ha tlammı iltizam •tmektedfr. 

Maamafib anket bitmeditf 
daha elimiıde ııra bekliyen yağı~ 
yığın mektup olduğu cihetle bu 
neticenin değiımeal ihtimali de 
yok değildir. 

Vaziyet.. 
aamafih anket hangi neti· 

ceyi verine Yersin: 
- Müsabakayı yapanlar tek· 
(Devamı 9 ~ncua ayfada) 

Dağda Başladı 
Bağda Bitti! 

" Müthiş Bir 
Suikast! 

Yazan: M.T 

"Dağda başladı, Bağda bitti,, çok nefis bir kUçUk 
romandır. Bu eserde eski ve yeni sevdalar arasın· 
daki uçurumu bUtUn korkunçluğu ile göreceksiniz. 

Yarın Son Posta' da 

Amerika ReiıicUmhuru M. 
Ruıvelt'e bir suikast yapılmııtır. 
Suikastçı, bUtUn de•let reislerini 
ye İtalya Kıralım da öldürmek 
iıtediğinl itiraf etmittlr. Bu hu· 
ıuıtaki tafıillh beıincl Hyfamııda 
bulacakıınıL l 

Mazhar Osman Beyin Hücumlara Cevabı .. 

Saat 1eklze geliyor. Bakırköy 
aaabiye Ye akliye haıtahaneainln 
buıuıl otobnın Karak6ydekl ııa· 
tin altında doktorları bekliyor. 

Otobllı ıirketi buradan Lir 
otobOı kaldırsa epey kazanacak. 
Zira mütemadiyen soranlar ekıik 
değil: 

- Nereye gidiyor bu otobUı? 
- Husuıidil' efendim l 
- Bu otobllı nereye aidiyor ? 
- Timarhaneye I 
- 111 ••• 
Beklenenler tamamlandı. insan 

bu otobüste aklını v• aaabını 
emniyette hl11ediyor. Öyle ya, 
aağınız ıolunuz asabiye .,. akliye 
mutabasaı ıı ile çevrilL Saat tam 
sekizde harakot ettik. Cağaloğ
lundan geçerken Mazhar Oıman 
Bey de geldi. 

ErkAnı harpç• bir manena 
neticesinde aklı okıikler hekimi• 
nin yamacına yaklaıabildim. Muh· 

terem doktora gazetenin makaa· 

Anket Mab&rriri: Naci Sotlııllala 

Doktor Mazhar Oıman B. 
danı açtım. Bu suretle açılan babı 
doktorlarınuıun çalıımalan mev· 

( Devamı 11 inci sayfada ) 

lVlünakaşa Büyüdü: 
İzmirliler ile Bursalılar Arasında Gü

zellik Etrafında Bir Hadise .. 
Bu ıenekl gllulllk mO.abakaıı 

Nazire H. - Feri ha H. mllcadele 
Ye münakaıaıım doğurmakla kal
madı. Şimtli dedikodu daha zl· 
yad• bOyUdn. Ve bir Neriman 
Hanım - Leman Hanım mncade
lesi baıladı. Bursalılar Leman 
Hanımın İzmir gllzelinden daha 
gUzel olduğunu, binaenaleyh Tür
kiye ikincisi olması lbım gel· 
diğini hararetle iddia ediyorlar. 
İzmirliler de hakikaten müstesna 
bir güzel olan Neriman Hanımın 
TOrkiye gllzeli olması icap etti· 
ğinl ileri ıUrUyorlar. 

Bursa gllzeli Leman H. inli· 
habm neticesinden hiç memnun 
değildir. HattA bu &arışın ve min
yon gUzelin kızgınlığı Tokathyanda 
verilen baloda bariz bir tekilde 
belli idi. O gece bir muharriri· 
mlı Leman Han•mla glSrUımUıtn. 
Mubarririmil,' baloda Leman H. ın 

neıesiz durduğunu görerek Bur1& . 
güzeline: 

- Nasıl eğlendiniz mi? Sualini 
ıormuttu. Leman H. dudağını 
bOkerek ve omuzunu ıilkerek: 

- Hiç eğlenemedim. Canım 
sıkılıyor. Dans etmedim. Ancak 
nişanlımla iki defa oynadım. 

Cevabını vermiştir. 
- Peki Hakem heyetinin ka .. 

rarma ne dersiniz? lıabet var mı? 
Bn sual Leman Hanımı daha 

çok Uımllıtn. Leman H. içini 
çekerek: " Çok ıeyler biliyoruoı 
amma, söylemek istemiyorum . ., 
der gibi bir tavu almııtı. Leman 
H. bir az sonra Tokatlıyanda bu· 
lunan ahpaplarmın mas&1ma otur
muı ve yanındakilere mllsabaka
nın içyUzü hakkında bazı ifıaatta 
bulunmuıtu. Anlattıklarına bakı· 
lacak oluraa bu HYimll gU:ıel 

( Devamı 7 inci uyfada) 
• 

Dostlar Alışverişte Görsün! .. ' 
[r ~ l\.____ 
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Patron - Ben maA"azada bulunmadıt:m aaatlarda ıayaaı dikkat 
bir bldiH oldu mu? 

Çarak - Oldu efeadl-. Bir tu• mllfterl ıeldll .•• 



=-

• Halkın esı 

Be ediye 
Kooperatifi 

Bu lln diğer lokantalarda. ı.nn 
oy ak b ytJk bir p r.t aarfını 

:icap eUlıiyor, lb ki ediye 
oopcratif lokantasında 15 ku· 

ruıa karm doyurmak lmkinı 

•ardır. Bu hususta baU:ımn di-
7or kf: 
ehmet Bey CDivanyol Amerikan 

k Otophan esi) 
- Belediye lokantası dar gelmlı 

e l 1 tilmuine karar • il it, m t' 
ter·sı p k çokmuı. B lediyo koope
r tifi b kuru bir m run 
arnını doyuruyor. Diğer lokantalar

da lnaRn 80 • 00 kuruşa yemek 
J•yebilirke ledl lo nbıaında 
15 - 20 kur ııa doyabiliyor. Demek 
ki lftc b riz bll' ihtiklr y rdır. Di~ r 

d vlet casea lerl d murlarını 

•ıya et için bayi birer kooperatif 
kurarlarsa çok faydalı olur. 

,. et Bey (mallya Ut kaitlerln· 
d Yusufp ıs ıs} 

- latanbulda a atı p al ıa,tı--
ranlar hep mutavauıtlardu. fat 

lda d n b lirld 1 tıkar ilk m 
yor. lııti irı aıd ecek yegl • 

Ya a l 07 tlli. Bclediy fktısat 
ü.rlüğ n ri d bir parp 

par b 1 n alı, l d icap ihtikar 
yapıla srıda maddcıl rlnl unkkat 

zaman için ola n k ndist 1at a• 
hdır. Belediye kooperatifi lıtanbulda 
ycımek ihtilıirını aldürecck hayırlı 

bir arnek olmuştur. Bu gibi mO -
HHlerln uttırı rmuı IAzlmdır. 

Fazıl Bey (B yaz.ıt. Koıık.& tramvay 
eaddusi 7) 

- Dom• ki bir 1 s n karnı 
15 kuruıla doyabiliyormu~ H Jbald 
lokantal rda bu flatl ye ek ye e
nfrt imk&nı yoktur. Memur! nmız: az 
m ftf alıyorlar. Terfih edilmeleri 
1 zımdır. Yemek gibi diğer lhtiy ç
_larıru da böyle bir r koop r tifte 
temin deri rac çok fıtifade ederler 

• oldukça geıılt bir ayat yaşarlar. 
diye lokantası koop rat.fçilik: 

lehin t!:lı ·r propagand Ta11-
ta11 olmuftur. 

* ~affet Boy Şebıadebaoı, E.minnu· 
rettln maballes 91) 

- Koopcrat f1 r dünyanın her 
yerinde nğbet bulmuffur. Ortakla
rına temin ctti~i faydalar mühimdir. 
itte Belediye kooperatifi bunun için 
dolmıya baılamıthr. 

Kumarcılar 
---·--

Dün Şehrimizde Dört 
Kişi Ya alandı 

Muzaffer ve Hüseyin iımJndo 
iki bı Ka ımp da Hns yin 
Efendinin bakkal dllkk nınd 
ku r oynarl rken y k 1 Dmlf" 

lardır. 

it Rnsiın ve Bllrhanettio ls
m" de iki kişi K dıköyUnde Hal 
b ası altındaki bir dükk oda 
k mar oynar:arken yakal omıı
lardır. 

SON POSTA Şnl>at l7 

rr=~~~~~===~~-=::!!~~:aam~~~::::m~=m~ı,· ---------------~ 
• ı Günün Tarihi 

• 

1 a 
a anan 

am ş 

a r. 
ki a mazelin 
arı Ça ı dı 

E · gtln Kasımpa ada bir hamamda garip racaat ederek elbiselerinin bulunmasını söylemlıl r. 
Ham mcı da polise abo Yermiştir. Polia hamamın 
her tarafını v o uada ha amda bulunan mOşte
rilerin bohçalarını ramış, fakat matmazellerin 
elbiseleri bulwı mamışbr. Bunun Oz rine polia 
memurl rı dab el h mamd yı nıp çıkan 
mlişteriJerin hDviyetlerini tesbit ederek onlann evle-

ve bir az da gülünç blr hırsızlık h disesi olmuıtur. 
Y pbğımız tahkik ta n z.ar mesele öyle geçm· tir: 
Beyoğlunda oturan Virjin ve Klar isminde iki 

tmazol eYVelisi gün Ka mpaşad bir hamam 
git itler, soyunup yıkanmıyn b ş1nmışlardır. at
mazeller yıkanma işini biraı: geci tirmişler v bu 
ıırad diğer mtlşterilcr teker teker yık nıp gitmiş
i rdir. Neden ıonra h m mdan çıkıp soyunm 
yerin giden atmazel Virjin K1 ra lb • e 
bohçalarının yerinde yeller estiğini görünce ı ınp 
kalmışlardır. iki matmazel evvell hamamcıya mil-

rini ramı lardır. Bu ar şt rma iyi bir netice vermif 

üpheli Ölüm 

e elbiseler Acem Fatm i ıı.inde bir k dının evinde 
bulunmuştur. Y pılan tahkikat neticesinde matm • 
zellerin ilbiae bohçalarmın Acem F tm tarafından 
çalınd ğt nla mı.ı bu kadın Adliyeye verilmi tir. 

Piri Reis'in ki E • 
ır 

Bir Kadının Cesedi Morgta Haritası l as dik name Kaçakçılığına 
Meydan Verilmeyecek Tetkik Edil ece 

Bakırkliyllnd bir çocuk dli· 
f rme h!diaesi olmu vo Alin 
Y orgi ism de bir k dın iithi 
ağrılar çekerek Bakırköy doğum 
evinde ölmll§tOr. HAdi eyi izah 
edelim ı Bir h fia evvel Atin 
Yor~ Hanım sandığından elbise 
çıkarmak için eğilirl<en tlç aylık 
çocuğunu düılirmliştur. Kadın 

fam an zayettiği itin Bakırköy 
doğum evine nakledilmiş, fakat 
bntOn tedavilere rağmen don 
Ati e Hanım 6lmnıtnr. Müddei
umumilik bu ölUmli şllpheli gör
düğtı için muavinlerden Nusret 
B yle Tabibiadil Enver Bey h!di e 

allin gönderilmiş ve tahkikata 
b la mışbr. Adliy do toru d 
81ümU pheli k6rd0ği1 için ce et 
dün morg nakledilmiıtir. Balur-
k6y Belediye doktoru cesedin 
gömOlme i için mOsade verilmiıtir. 

İhma ciler 
işleri Uzatan Memurlar 
Vazifeden Çıkarılacak 

Vali ve Belediye reisi Muhiddin 
Bey diln bUtnn Bel diye şubeleri! 
Kaym kaml klara Uhim bir ta-
mim yapmıştır. Bu tamim ör 
aidka ı dolayı ile b t ve int ç 
edilmek llzere şubelere gönderilen 
muamel Ji kağıtların şubelerce 
llyıkil tetkik olunmadığı ve yahut 
bilgisizlik yüzünden daireden dai
r y havale edildiği tesbit edil· 
miştir. Bundan onr ubeler 
kendi dairelerini at!kadar etmiyen 
evrakı fuzuli ol rak b ika daire• 
lere değil, doğrud n dcğruy 
Belediye riya etine gönderecek
lerdir. Y lnıf ve lfizumsuz havale 

----
Amerikanın l:k Haritası 
Kütüphanelere Dağıtıldı 

Topk bı rayı mli%e "nde bu-
lunan ve geçen n ilk fotoğra· 
fı gazetemiz tarafından neşre
dilen eski deniz lrnmandanfarı
mııdan Piri Reis'ın (919) hicret 
ıenesinde cev.Jan deri i üzerine 
yaptığı Amerlka barit ı ne riya• 
tuu..z üzerfoe Maarif Vekaleti 
tarafından Ankaraya afdırılm h. 
Vek fet ve diğer al kadar revat 
harita Uzerindeki tetkikleri bitir
dikleri için harita geçenlerde 
milzeye iad edilmiştir. 

Haritea Umum Miidt1rlilğll bu 
ymetli v e 1 iz haritayı ço-

ğaltarak bütlln kiltuplıanelere 
dağ tmı~br. Kütnr haneler b 

aritalan ç rçeve!eter ek o kuyu· 
culara teıhire ba,Iamı şiardır. 

Gumruk Tar9fesi 
Buglinkn gtl 

aan yimizin himayesi 
göre değiştiril 
olm kt dır. B 

)' pan memurlar gibi bu y 
lıkt n B lediye rei 'ol bcrdar 

iyen me'llurların da derhal 
t'arı terkin edilec ktir. 

Maarif Vekaleti Maarif mn-
, dürlüklerine mllhim iki tamim 
göndermiıtir. Bu t mimler• göre 
hiçbir ecnebi mektebi ilk kısım
lanna, amiin ııfatile de olsa TUrk 
talebe kabul etmiyecektir. Ecne
bi ve hususi mekteplerden hu
ıuai veya resmt mekteplere 
erilecek n kil ve "kol rı bebeme· 

hal maarif mUdUrlükleri tarafın
d tasdik edil cek tir. Bu ıuretle 
t di name kaçakçılığı y pılm -
ıına meydan verilmiyeceldir. 

Notrcfam Dösiyoa. Fransız 
mektebi maarif üfettişlerinden 
banlar.na mUşkUIAt çıkardığından 
bu hareketin tek rrllr etmemesi 
için mektebe iddetli bir ihtar
name gönderilrui.,tir. ihtarnamede 
tekerrilr halinde mektebin der-
hal kapatılacağı bildirilmiştir. 

arapçı ar 
Temeonil rini ktısat 
Ve iline Bildirdiler 

Şehri "zde bulun n arapçı
rdan üt kkil beş • "lik bir 

heyet d Dolm b hçe rayına 
· d rek 1 t Vekili Celll Beyi 
akam!annda ziy r t etmiıtir. 
ekil Bey ıar pçılann dert( rini 

t kil eden aoma Ye airka ruhu 
gibi meseleler hakkında verilen 
izahatı alaka ile dinlemiı ve 
nGtlar mıştır. 

icra R isliği 
İzmir Ağır Ceza Reiıliğino 

tayin edilen nbul icra Reisi 
S t Beye muavini K maJ Bey 

let edecektir. 

t-·----=-- --
Yeni ufus Tahriri 

Yapı acak 
Y nl umumi nüfuı tahriri 935 

ıenulnde y pıl caktır. Bunda • -
Telkf tarhrird old p g"bi h kilmet 

url rsnın vo muallimlerin y r• 
dımı temin edilmek artile, yani faı
la mHraf yap 1 ada bir umumi 
nDfua tahriri b- mtlyon liraya mal 
olmaktadır. Bu bir ilyon lira mas
raf içinde ıirai ve sınai tahrir mas
rafı da mevcuttur. 

Senevi üfuı artıoı n: yeni do-
ğanlardan aıenlerin yekunları da 
tenzil edildikten ıonra yüzde 18 iti• 
bu edilm kt dir. 

Dünya lıtatlıUkleri e nazaran n 
çok ertan millet Rusl rdır vo nla· 
betleri yOzd 23 tür. Bizim artıf 
niıpetimiz de ehemm:yetlıdlr. 

Bu nispete göre her tıenc nfifuau• 
mm: 252,00 kiti hzlalaşma tadır. 
Şu de 1927 de pılan l k u mt 
nilfua bhrirlndenbcri yedi aoo ur• 
fında iki milyona yakın bir üfuı 
tezayOdQmUz var ~ır. 

ısır Kredi Fonsiye Tahvilleri 
Kahire 16 - Yüzde 3 faiz v 

lkramlyeli Mı ır kredi fonsiye t h· 
•illerinin 15 ıubat 933 tarıhıi ketf
dednde: 

1886 aenesl ta Yillerind n 71.244 
nu ara 50,000t 1913 eai tahvi 
rinden 602,095 numar 50,000 1911 
ıenesi tahvillerinden 361,386 numara 
50,000 frank kazanmış~ır. 

Zam aptfacak 
latan bul ilk tedriıat müfeltitlcı

rlnden on betine bu ıene kıde 
zammf nril:ııesi takarrDr it 
v baz.ırlana'\ il t arif vek tin 
g8nderilınişti1". Llata Vekaletçe ta • 
edilir dilm ar.f M·d- r • 
iade edil cek, Mildllriyct te bunu 
Şehir Meclisine verecektir. Zam gB
recek üfettitl r arasında Nazif 
Sım, luet, Muharrem, Sami ve Man• 
ı r Beylerin isimleri ıöy'enmcktedir. 

Yarım O a fyon 
Oaküdarda toför muavlnl Hayrl-
6zerinde yuım okka afyon bu

lunduğundan yakalnnı rak mahkeme
ye aevkedilmiştir. 

Bir Rus Edibi Geliyor 
Moakovadan bildirildiğine ~öre 

Sovyetlerin meşhur ediplerfnd 
Leon NikuTI mernJeketlmiz ırelmek 
üzere Moakov dan bu ayın 
de har ket tmiştir. 

Bir Konferans 
lıkmektep munll:mlerinden Kazım 

Bey tarafından bugün Büyükdere • 
Halk Fırkası blnaıında bütün Boğas 
l üyu heyetlerl'e, Büyükder k zaaı 

me ur • m allimlerine söz deri • 
halki1at ve halk ed biyatı hakkında 

bir konf rana veril cektir. 

Tam Devreli 
Köy Mektepleri 

aarif Vekaleti ay m ktepierl 
il yakı dan me~ ul olu m u v• 
köylerde tam devreli mektepler aç.sl• 
m için Maarif Mildürlyetin tebll· 
~at yapmı9tır. rif Müd"riy ti 
noksan devreli üç vey dört köyiln 
aıerkut bir no tası da tam devreli 
k6y elet pl ri çmlya karar vermlt 
ve Maarif b tç ;ne tabslaat koym r 
tur. 

l __ S_o_n_R_o_st_a_n_ın_R_e_ı_·m_l_i_R_ik_a_·:g __ sı_· : _ _... ____ R_a_~_ıu_o_ıa_H._a_M_n_B_e_y_D __ iu_o_r_KJ_i:_--'] 

- BugUnlerde mUblm haber
i r iaitemiyoruı Hoaan Bey ••• 

••• MeselA Atmanya'da 
bitend n-. 

lan Çin· Japon 
ııadan. •• 

••• lktuıadf buhranın son - j 
siy ti d hiçbir h b r al ıyoruı. 

Hasım Bey Oxnlın do!' 
tum. Gör\ iyor nıuauu (&ilL•ilbd 

caba ortalıkta n• var ne oıd ten b4ıl:.. bir tcy yo · .•• 
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Hergün 

Mıindericatımızın çoklu
tundan dercedilememiş
tir. 

....._ 

Meclis Reisi 
Muhtelif Meseleler Hak
kında izahat Verdiler 
OUn şehrimize gelen Millet 

Mecliıl Reiıl Klzım Pata muh
l•lif me1eleler hakkında beya
natta bulunurken nakliye llcret• 
lırinin fazlalığı üzerinde durmut, 
IQn Hyahatinden çok myınun 

olduğunu, halk ile faydalı tema .. 
lır yaptıklarını s&ylemiş •• Millet 
Mecliıinin mart deYreıinde mO
birn kanun layihaları mlbakere 
edileceğini, münhal olarak dört 
hlcb'uıluk bulundutunu ıöyle

htiıtir. 

Telefon 
Ücret Meselesi Ehemmi

yetle Tetl.ik Ediliyor 
Ankara 16 - lıtanbul tel .. 

fon ıirketl mOkAlem• Ocretlerl
llin fazlalığı bakkınd•kl iddia 
llıerln• BaıvekAlet tetkikat yap
nıaktadır. Bu tetkikat neticesinde 
tlcret meaelHlnde yakmda kat'ı 
bir karar yerilecektir. 

Alacağım lstemif 
F erlk6yde oturan teniyecl 

lillaeyin Ef. alacatını lıteditl 
için eniıtesl Recep tarafından 
t•ralaamııtır. 

Celal Bey Gidiyor 
lktısat Vekili Celil Bey bu· 

IUnko trenle Ankaraya ıidecektir. 

Bir Falcı 
iki Kadının Falına Ba

karken Yakalandı 
Boıtanbaımda Baha Bey 

'P•rtımanında oturanl Madam 
Sofya iıminde bir kadın para 
~llkabiUnde Elenl Ye FrHo 
~ 11llinde iki kadının falana bakar-
•n yakalanmıftır. 

iskan Suiistimali 
İıktn daireıinde meydana çı· 

~•ralan ıuiiıtimale ait tahkikat 
')rakı Adliyeye Yerilmiştir. 

Haseki Hastanesinde 
Haaekl hastanesinde yeni te

'ittt dolayııile bir çay ıdyefeti 
~'rilmft, Belediye ve matbuat 
•t.kanı hazır bulunmuıtur. Ha1ta
"'rıin bUyllk bir ihtiyaca cevap 
~'rdiğl, bntnn eksiklerinin ta
~htlanmaıı için çalııalacata an
~lmaktadır. 

Bir lnfilA Faciası 
~ lıry .. te 16 - Bir madeni yat 
~1•flyehanulnde infillk olnıut. 5 

ti ölmnı 6 kiti yaralanmııtır. 

Berlin'de Grip Salgmı 
~ Qerlin 16 - Berlinde grip ıalıını 
t. ~lllııtar. CumartHi ve pazar l'Gn· 
.:• 550 vak'• kaydedilmiıtlr. Sah 

tıll 674 vak'a ı;rl>rülmOıtOr. 

Kuru Ozum Hırsızı 
~-b Enıin lımlnde biri Meyvabotta 
~\l 1•nıal Yani Ef. nin bir aandık 
>,ku llıUmnnn çalarak kaçarken 

•lannuıtır. 

1Çalmış Ve Tokatlamış 
"-t braht111 iıminde biri Ktlçftk 
~it ''da Mehmet Efendi nminde 
~ tatnı c:Dıdanını çalmak lıte
lıt,h fakat yakayı ele verince 
't.,:•t Efendiye birkaç tokat 
""•t kaçnıak iatemlı yakalan· 

'"· 

SON POSTA Sayfa 3 
--=~--======================================:=.;.-=======c=:za - -- :w:a:::ı::=: 

r 
1 Resimli Makale 

1 - Hepimi• hayabmazın mlblm 
bir k11mını caa ııkıntı11 ile ıeçlrlrt .. 

Bizi ııkan t•Y· yeknaHk olan ıey• 
dlr. HerıUn ayni zamanlarda J•••k, 
çahtmalr, yine yemek n yatmak 
mecburl1etl bl•I ııkar. 

a 

2 - Canları aıkalmıyanlar, bu 

yeknaııak hayatı hayallerlle ıDaleylp 
lcendllerfne yeni bir llem yaratabi-

lenlerdir. Onlar herıtln tekrar edi· 
lea ııkıeı itlerde bile bir sevk 
bulurlar. 

' Sıkıntı aı 

1~111 ı ıııt(~ 
• 3 İnunJar vardır ki en ufak 

ıeylere blJe fazla ehemmiyet .erir, 
hayallerini kullanarak ıGç itlerin 

içiaden çıkmuını bilmezler. Haya• 
llnlzl kullan•~••, en ıılncı t•Y bir 
etlence ıekll alır. 

• SON ·TELGRAF HABERLERi 

Bursa Hidisesinili Muhake-
. 

Başlamak Uzeredir • 
mesı 

Son Tahkikat Yakında Bitecek 
Buraa, 17 (Huıuıl) - Şehrimizde l ıubatta 

çıkarılan mne11if bAdiH arbk tamamen Adliyeye 
intikal etmit bulunmaktadır. Dnn de bildirdiğim 
ılbi mevkuf maznunlara ait ilk tahkikat evrakı 
Müddeiumumilik tarafından lıtintak dairesine 
ha vale edilmiştir. 

lıtintak tahkikatının da k11& bir mUddet zar
fında ikmal edilerek muhakemeye ba,Ianmaaı 
muhtemeldir. Yeniden te•kif edilmiı klmıe yoktur. 
HldiH maznunları 23 kitidir. 

lzmir, 17 (Huıuıl) - Sahlepçi camiinde imam· 
lık yapan lıyaı Tevfik hocanın dDn tevkif edilditial 
bildirmiıtim. 

llyaı hoca EYkaf ldareıl baı kltibine irticaklr 
- ---- --------

mahiyette bir mektup yazmakla ıuçludur. lıyaa hoca 
dnn MUıtantik huzuruna çıkarılarak iıticvap edilmittir. 
Bu adamın böyle bir mektup yazmadığım ıöylediğl, 
bu suretle kendlıine atfolunan cUrmO inklr ettlji 
anlatılmaktadır. 

Ankara, 17 (Huıuıl) - Buraada çıkan ıon hl
diH mllnasebetite memleketin her tarafından teea· 
ıtır ye tel'in telgrafları vllrut etmektedir. 

lsTANBUL, 16 ( A. A. ) - Bursa hldlHll 
mDaaıebetile Silvan, Elbiıı:, lıı:mtt, Palu, 0Yacılr, 
Maıkirt, Hozat, Soma, Trabzon Ç6lemerk, 
Sandıklı, Ceyhan, Çemltkezek, Antep, Oımanlye, 
Akhiaar, Blıa, Sinop, Karacabey, Harpul ıehlr ve 
kaaabalarlle diğer birçok memleket köıelerinden 
Reiıl cumhur Hıı:. ne tee111lr telsıraflarJ gelmitUr. 

Yunanistanda 
7 Komünist Gazi Hz. 

Müzakere 
Yeniden 
Başlagor Öldü 

Atlna, 16 ( A. A. ) - SelA
aik 'teki binalardan birinde bir 
toplanb yapan 300 komDniıt 

içtima aalonundan ÇJkıp ıltmelerl 
hakkında zabıta tarafından veri· 
len emri dlnlememiılerdir. 

Bunun üzerine poliıler ile 
komOniıtler araaında bir kavıa 
çıkmııtır. Komilniıtlerden 7 kiti 
merdivende sıkıııp kalma netl
ceainde oefea alamamak yilzlln· 
den 6lmUş, 20 komllniıt ta ya• 
ralanmııtır. 

Türkiye - Fransa 
Pariı, 16 ( A. A.) - Franaa 

hükfimeti Türkiye· Fransa ticaret 
itillfıom alh ay ıonra mllnfesib 
olacağmı haber vermiıtir. 

RelıicUmhur Hı. Halk Eri içti• 
mal Yardım Şubeıl tarafından dOn 
reee Perapalaıta nrllen baloyu 
huzur larlle ıerefleadlr mitlerdir. l Balo çok ,esol •• qmlml 
olmaıtur. 

Uyuşturucu 
Maddeler 
Kaçakçılığı 

Sofya 16 (A.A.) - Zabıta mll
him bir uyuıturucu maddeler ka
ça~çılıjı meydan• çıkarmıı ve 
bir kaç kiti tevkif etmiıtlr. Ka
çakÇJların reiıl Rııada iımlnde 
biriıidir. 

Ankara VilAyet Meclisi 
Ankara, 17 (Huıuıt) - VUA

yet umumi mediıi dünden itiba
ren yeni mHal devrHine baıla-
mııtır. 

Atina, 16 (Huıuıl) - Terkiye 
ile Yunaniıtan ara11nda geçen
lerde baıhyan ticaret muka•eleal 
mOıakeresl, bir noktainazar ihti
llfından dolayı keailmiftl. 

Buradaki allkadar mahafil, 
müzakerelerin yeniden baılamaıı 
için bazı ve1ileler bulunduiu ve 
muhakkak bir itilafa doğru ai
dilec•tl kanaatindedir. 

KUçUk ltillf 
Cennre, 16 ( A. A.) - Kn

çDk ltillf hllk6metleri araaında 
yapılan misak bu hnkametı._rln 
parlamentolarının taıdikine on 
mayıstan ev?el uzedilecektfr. 

Gizli Silahlar 
Viyana,J6 (A. A) - Ştayerde 

huıuıl ferllere ait eYlerde birçok 
,revolver ve cephane ele ıeçiril· 
mittir. 

İSTER iNAN /STER İNANMA! 
GOullilr müsabakaunıa eflc&rı umumlyeyl ltral 

ettiti bu •ırada, •İse K'arip bir hidiuden bahHlmek 
istiyoruz. 

Biliyoraunuz ki iki Hne enel rlbellik kıraliçHi 
intihap edilen Naıide Saffet H. bir muallim idi. O 
vakit Maarif Veklletl bu kızm bir daha mualllmelik 
yapamıyacatına karar vermlttL Keriman H. dOnya 
lfll&ell olunca, bu mll1&bakanın dOnJa aaaarında 
TOrklyerl tanıtmak noktHından bir k11metl oldutu 

kabul edildi n dDnya ıüıeli her taraftan tebriklere 
maahar oldu. 

GOzelllk kırallçHi hakkındaki ·noktal nasanmıaın 
detlımeaine ratmen, blliyoraunus ki Natlde Saffet 
Hanımın muaJlim mektebinde, mHun 11oıf arkadaı· 
ları tarfındia hatıra olarak duyara Hılan fotol'rafiıl 
leuiae çevrili durmaktadır. Saald bu snalh kı• 
dGn1ada TGrklye namına proparanda Japmakla bG
yük bir 1rGaah ltlemit bu rOaahından dolayı yCh:üniln 
talebeye 1rBıterllme•l muvafık ıarllmemittir. 

/STER /NAN /STER iNANMA! 

_____________________ ,, 
Sözün Kısası 

Bitmek Bilmigen 

Dedikodu 

•---·------ A. E . 

MaaleHf bizim Son Poıta da 
Jahil olmak özer• gazetelerimiz 
el' an güzellik mUaabakaaınm ne
ticesi ile meşğuldllrler. Bu sabah 
merale ederek baktım: Sayfalari· 
nın en iyi yerleri bu meseleye 
verilmiş, ıütunlarının en büyUk 
kıımı bu it• ayrılmıı: 

- Buna' da her Türk Un dört 
göıle bakmaaı icap eden bir 
hidise ıon safhasına ııirmiıtlr, 
lıtanbul'da lktııat Vekilinin tet
kikleri ikhıadi hayatamııı:da iz 
bırakacak kararlara yol açmak 
üzeredir. 

Hariçte Japonya ile Çin ara
sında fili muharebe ilk gönlerini 
yaıamaktadır. Almanya'da yeni 
bir hercftmerç baıla nııbr. 

Fakat kimin umurunda? Bütün 
bunlar wazetelerimizin ııörllnmes 
birer k6ıeıine ııkıtbrılmıştır. 
V • göze ııörllnUrlerde yalnız bir 
ı•y vardır, o da: 

- Glbellik intihabında Feriha 
Hanıma bakıızhk yapıldıtı lddi
aaıdır. 

* Kendi heaabıma: 
-Gnetelerlmlzln kayboldutu

nu zannettikleri bir hakkı mUda
faada g6ıterdllderl bu ateıll gay
reti, bu clvanmerdane ablıtı 
beğenmiyor deiillm, fakat ka
famda: 

- Ayni celldetl, ayni ci•an· 
mntllti baıka ve d•ba mOblm 
aahalarda göıterditimiıı var mıdır, 
yok mu? Sualinin bir lıtifbam 
lıareti ıeldinde burkulduğunu da 
ukltyamıyacaiım 1 

* Söıiln k11U1 : Gtızellik mttaa• 
bakaaında bakıızlık yapılmıı ol
muı ihtimali ıaıetelerlmido fizll 
meziyetlerini meydana çakardı, his 
olmaza& bu da blr klrdır. 

Şehir Meclisinde 
Şebi~ mecliıinin dOnkD top

lanbıında azadan Htlaamettin 
Pqa ile Mehmet Ali, Celil, Ki
mil, Teriik B.ler Ye diier birkaç ar
kadaıluı beı aenelik yol proıra
mına ait belediyenin ne iibl 
faaliyetler 161terdiji hakkında 
bir takrir Yermltlerdir. Bu takrir 
makama baYale edilmlftlr. 

Belediye her 1ene hademeıine 
yerilen elblH paralarım kendiıl 
•erir, hademenin maaılanndan 
kesmezdi. Bu HDe •erilecek 
elbise bedellerinin hademeden 
keailmeaine karar verildiği için 
Belediye bııhademeal daimt en
cUmen• mOrac.ıat ederek bunua 
eski 1eneler ııibi yine belediye 
bDtçeainden verilmesini lıtemiıtir. 

· DDnkn içtimaında bu iıtida oku
narak bütçe encOmenine havale 
edil mittir. 

lspanya'da Tahrikli 
Valanı 16 - DOn 60 anarıiat ve 

tahrlkAtçı tevkif edilmlttir. 

Vefat 
ihracat Ofiıi lıtatiıtik ıefi 

Faruk Beyin pederi tüccardan 
Muıtafa Arif Bey dnn gece 
vefat etmiıtir. Cenazeli bugün 
Harbiyede Poyraz aokağıoda 
13 No. lu banHinden kaldın
lacakbr. Öğle na~azı F eriköy 
camiinde eda edilerek F erik6y 
aile kabriatanına defnedilecek
tir. Allah rahmet eyle.in. 



:JMfm/eket Mtı11Z1Vaları] 
Muş Ovası 
Ve Nehirler 

Mut ( Huıull) - Mut Albn 
OYUI cllrtyls ldl_..tro murab
baı piliflijiade, JI• ka,a ,,. 
p1et mlllbit " mabmldar ara• 
D,i ibtin eden bl,ak bir aaba
dlr. 8w OYA Murat ft Kar.. 
nehirleri ile bir bqtn lbDr b ... 
kaclu ortaıuıclaa ikiye b6llnmlr 
tor. Fakat her iki a.wr-. ele 
klylerimiz iatifade edememektedir. 
Bu nelairler aran lcabatnaa ft t... 
ralrldyahaa ı&n kaaallar ye kol
lar açllmak mecralan deiiftiril
mek IUl'etile r•it 11111 OY-• 

ıalaamuına elverifli bir hale P
tirilae yiJayetimizin latihıal ...... 
•adaW faa&yeti bir mWI cletil 
birkaç miaU artacakbr. 

Bir~ ••• •ara una • 
medeni Midi YU1tua olan fimen-
difw ~d- ı•çeceiia• 
..... ba aebriD lllalu Japılaak 
...... fua,.tWn ......... ,.ur . 
• ...... ,. ...... takclwcl• .... 
lardaaberi hiç bir lalde ........ 
clea ., ..... llarat " Kara
- aeblrlerl .tık ........... 
faide yeren bir altta oluk baliae 
ıelecektir. ----

Uşak'ta Spor 
idman Yurdunun Doku

zuncu Yıldönümü 
Utak (Husul) - Erıenekoa 

idman Yurda dokuzuncu yıl da
•llml rmttnaıebetile Halk Fırkuı 
ulonanda bir mlaamere tertip 
etmqtir. Muamerede ıehrin en 
ıtzid• " mtlmtn nnb laaar 
balunDnlflardır. •••erede 
• GamdDi&m o clben " piyesi 
maYaffaki1etle tem.U edilmİft 
..,1ae1r nbı I~ defa te•nr olan-
matt•· ...................... 

lJtak 11 ...... , .... Beledip 
bpall m ... plp ..... G-. 
.... ~ saıe,....ir• lml&bl
.. •• rap O.. a.,ı •a••mda 
eyaatt ja için kupaJa alamı1acaja 
~melde Ye clecllkodu J•tnl
.. ~ ldL Futbol •eyetl keyfiyeti 
tetkik ft tabidir etmlı Ömer 
Be,m SllleJIMDİJ• bllblne ka
Jatfl 'elmaclllm teahlt ederek ... 
pam Geıaçler hlrlllfae alt ola.. 
pm tudik etmlftir. 

u, .... 
Uşak (a...) - o. ...... 

beri harada bttth •ıyleerde e
ua ft bmet .. ~ okmunak
tad r. Ka,lller lı dDlerlle çap 
rdiliaktaa çok •ltelaallliı .ı..., 
lardır. Ezama mlllamu ...... 
aDladak demektedirler. 

C.llalHr.Ulle 
Cellelil>ere:Cet ( H.....r) - Ba

nda ... " bmet tlrlrce okaa
..mtadlr. Soa ıtmlerde camDe
rln c-.tl _., Jbr. Dla eaml 
awlwmtda .w.ıt elaa Je1m1tft1r 
bir ihtifara Hrclam. 

- Babai ... \la -- ..... 
IMa kadar blabahlr? .....,_ ce-
• ., .. c:H. 

-()taL. Altm11 · aeaedir ha ha 
cımHe -• blanm, .. b._. 
kalabalık olclajma ılrmecllm. 
Ba..a Ye kamet tlrkçe olalıclaa-
1*1' eelD9llt artb •• 

Ve W.. ıalhl••• _.. cle-
••etti: 

- Elbette ..... , ...... ... 

··- ..a,....... ..... ... ,.. a.. , •• , ..... .,. ... ... 
tlnebd.r .. ok~• 
okuad .. au .....,...... japlP 
pn ibadeba .ana11111 boa .. w 
LJOrU& Çok fikir iN eri 

Merzifon' da 
Sö'z Derleme FaaU1etl 

Ve Temsiller 
Meı zifoa (Huut) - 5aı Der-

1... kaza merkeı heyeti asa-
lıldarma Belediye Reiıi Huan, 
Hlktmet Doktoru Ahmet, Mek
tep Mldllil AB R u, MaalBm 
Vehbi C.... t.kencler FAal B. ler 
Mçilmlfler •• faali1et• b ... a
-.ıarc1ar • 

MerzltondaMa.....,. 
Merzifon (Huaul) - &.yr ... 

danberl pbrimiıde bulun• • 1.-
taabul tiyatrom • adla kampmp 
burada Musiki Cemiyeti umana 
bir mtlaamere Yermİf Ye Alwı 
piye., temsll etmiftir. lllba-
.._.. " te...O Çok manffak 
olaaflar. 

Kihta'da 
Bol Ve Faydab Ku 

Yafdı 
Kahta, (Hmu.r) - Clnra 

lll9bml miktarda kar J•imakta
dar. 1'arm •• -.ıata ı,11,lk ,.,. 
dall ~ d&flw ciftp pek 
... • .. Kllata,. diri. .... .......... ... ....... . ..... 
Y• faydah kar Jlllmmftar. 

Tavşanh'da 
Havalar Güzel Gidiyor 

Odunlar Ucuzdur 
Ta .... (H....ı) - hacla 

.... .., .. .... ..... kte41r. 
Mabrakat telr aenılur. Bir ..,. 
kep ,., odun e kwap .. bl-
maktacllr. DriV •11• da wcmdar. 
...... .. lliadi IO, pllif 10, 
peynir lf. ~ lf. JUllHlrta 

bir kanlftar. ----
Tokat'la Kaf 

T.._ (H•ı..a) - 8-ada 
tlddetl lr• Ym'dar. Ka,11 brU. 
Wdaa n .....ıalrta .......... ....... , 

• 
HABERLERi 

Mürefte' de Zengin Bir 
P~trol Membaı Bulundu 
Bu Membaı Bir Çoban Bulmuştur 

........................................................... 
llilrefte ( H..a) TGrfdt At- petrol elde ettitW liı'•aalftlr. 

merikaa petrol,- tlrketlm t.. Membal .. ketfed• Wr ~ 
nda Japbil " ........ Wr .. budar. Ba cobaa keJflyetl Ha .. 
tUlf Jldaclea laall • terlrettlil eli Efendi,. blldlrmlt Ye memhm 
teallatta bektilik J•pa Hamdi twvmiftlr. Ha.dl Et ..... 
Ef. MtlnlteJe .. _. ....... lnampuJ• ,_ para Yerine 
ki bir ..... ipi .. ,... •1r ..................... ,... 
llldrol -- ............ Hamel •ektedir. 
Ef. alclıit •maD•JI fatnwa lltlrefteala uapa petrol .... 
pdennk tahlll •ttirmlt " ... balanaa mallk oldup arbk bt' • 
tllD yuaflmm llatlwa ed• bir iyetle tahakkuk etmlftlr. 

Adapazan'nda 
Bir Yolaazluk ldcliaa 

Ve Bir istifa 
Aclapaan. ~) - Kut. 

memm{anadu HlltJla •ta S.
ledly• reialne lıtifa11111 YWmlttir. 
Ba laaw laadcliubacla elaemaai
J•Uİ• ılrlnmekteclir. Fakat 1111-
faaıa bua ,oı.a ..._... allkaclu 
olclaja 10Jlen1Mkteclir. Belediye 

... WM••. Milat taWk ....... 

İzmir' de 



-- -- --

17 Şubat 

Siyaset Alemi 

, Almanya' da 
iki Kısıın 
Fikir Var 

M. Hi•Jer Almanyada iktidar 
meYkiine geç tikten eonra Alman 
matbuatının lisanmda bir ikilik baaıl 
oldu. Bu gazetelerin bir k11mı, 
Almanyanın göze batacak kadar 
ayin olan haklarm ın kuvv~tle ahn· 
maaına luzum olduğu kanaat ndedir. 
Diğer k111m iıe, şiddetli konutmak 
• kuvvete müracaat etmenin akal 
teıir yapacağı fiftrindedir ve QleYcut 
hakların mantık ve muhakeme ile 
elde edilebileceği lddluanda bulunu• 
yor. M ut olarak M. Strezmanın 
Ren havali.ini tahliye, Fon Papen'ln 
de stlah 'ar bahe:nde müsavat esasını 
kabul ettirmiye muvaffak oldu}urıu 

yazıyor, aon Lozan konferansında, 
A!man tamirat borçlannın 30 küıur 
milyardan 3 mllyara lndlrilmeainin de 
•kıl ve mantık liaanil• konu9manın 
bir naticesi olduğunu ileri aürOyor. 

Hakikati ıöylemek lizımğeliue, 

ikinci kısım matbuatın iddıaamda 
lıabet vardır. Fakat yavaı konutmak, 
nıantık ve muhakemeye lıtinat et
oıek demek, ayrıca zaaf göıtermek, 
bir adle indirene bir ikincialnl ya• 
pıfbrma11 için öbür yüzü çevirmek 
demek değildir. Almanya, bu itidal 
alyaset:nin ilhamını, kabinesinde 
nıncut başlaca iki nazıra borçlu ııö· 
rG4Qyor: 

Biri Har ciye Naım Fon NlSyrat, 
diteri Maliye Na:ıırı Fon Kroı·g. 

Demek oluyor ki iktidar mnkil 
ile gayrimes'ul polit"ka hayatının 
blribirioden büyük farkları vardır. 
Ve M. Hitler aadece bir fırka reiıl 
iken kullandığı liı:anı, bugün bir 
Ba4vekil •ıfaHle mahzurlu görüyor. 

Bu ı6rüş, kendiıine bir eeraerl 
rGzile bakılan Hitlerin hakikatleri 
kavramakta şimdiden isabet göster· 
miye başladığının b ir deiilidlr. S"yn
•elte acele hükilm yanlıtlık doğu rur. 
F•kat Hıtlerln gittiği yolda, şimdiJ.k 
fu:la diken göı.e ç rpmı}•or.- Snreyya 

ltalya'da işsizlik 
Roma 16 - B "rirıci klnunun 31 

iade 1, 129,634 olan itıizlerin say111 

ikinci kin unun 31 in de 1,225,473 • 
'ıkmıttır. Bunlardan 3:>5,000 i yar
dım parHı almaktadır. 

Berlinde Kapatılan Gazeteler 
Berlln 16 - Berlinde çıkmakta 

•lan Forverta ve Aht • 5r - Albeaa
bbın gazeteleri 22 fUbat tarihine 
kadar k.apatılmı4t ı r. 

SOH POSTA 

BARİCI 

Amerika Reisicümhuru M. 
Ruzvelt' e Bir Suikast Yapıldı 
Suikastçi, Devlet Reislerini Ve ltalya 

•• • 
Kıralını Oldürmek istediğini Söyliyor 

Vaı·ngton 16 - Amerika Retıiciln•• 
buru M. Ruzvelt'e bir ıuikaat yapıl
mııtır. Suikaat M. Runelt teref ne 
Yerılen bir ziyaf .,t eınaaında yapıl• 
mıttır. Mütecavizler 5 kur4un atmıt• 
lar n Şikago Belediye Reid c:e bır 
kadın ağır ıurett• y.ralanmı4hr. M. 
Runelt'e bir fey olmamışbr. Sui
kaatçılar tnldf edilmiıtir. Şikasıo 
Belediye Reiıl M. Kermak atır ıu
rette yaralanmıttır. Nevyo·k'a aydetl 
kararlaşmıı oıan M. Ruznlt bu 
taarruzdan •onra Hyabatlnl tehir 
etmittlr. 

SuikHt hldleeei 16yle olmuıtur. 
Ru:ıvelt Bermude1, sahillerinde b "r 
balık avından dönmD4tll. Bir parkta 
fereflne verilen bir kabul reımine 
gidiyordu. Ve yilrüyordu. Kur9unlar 
bu esnada atılmıştır. Ruzvelt yara• 
lanmadığın1 göıtermek için bu eıaa• 
da elini yukarı kaldırmıştır. Bele
diye reisi Kermak Ruzvelt'ten bet 
alta metre geride geliyordu 

Hemım tevkif edilen ıuikutçl Jo• 
Zingara lımlnde b'r Nnyorkludur. 
Aıılan ftalyan olduğu aöylenmektedir. 
Suikııatçi poliH •u beyanatta bu
lunmuştur: 

- Birkaç 1ene evvel fta'yan Kra· 
lını öldürm"ye teşebbüı • tim. Ruz• 
velt'i ö düremediğime mOteeH fim, 
bütCn devlet reislerini ·ye siyasi ze
vatı öldürmek iat yorum. Ben Bolıe• 
viklik taraf tarıyım. . 

Şıkag-o Belediye Reisi bir hafta 
evvel vak'anın cereyan ettiği Mlyam'i 
ye srelmit ve Ruzveltl kartılamıştı. 

Miyaml 16 - Suikastçi, M. Hu• 
veri öldürmek niyetile 3 glln evvel 
bir tabanca uhn aldığını fakat 
ıonradan Ruzveltl ~ldürmek iatedl· 
tini ıöylemittlr. Runelt bir beyan• 
name nefrederek, arkadaşlarının ya. 
ralanmuına çok mflteuair oldutunu 
ıliylemişt r. 

Zang aN istintak 1 i imi huzuruna 
çıluırılmıttır. Suikaalçı çok ıotuk

kanlıdır. 

Suiknıt tahkikatı dolayı•ll• Miya
nılde 18 kl,ı tevkif edilmitfr. 

AUanUk Vapuru Yandıkt•n Sonra 
Manı denizi açıklarında Atlantlk lUkı poita vapurunun feci bir 11urette 

yandığrnı ve fe lAketin elektrik teçbizatrnın bozuk olmıı.11ından çık tığını yaz· 
mı9hk. Fra:ııız ticareti bahriyıt11 nezareti fe1.l\kotl mUtaakıp yangının sebeple· 
rini aravtırmak için bir komisyon toplanmııtı. Komisyon raporunu tanzim ve 
al AI adnr makama takdtm etmlıtir. Raporun mUndereoatı yaı.gı nı btr 11uikast. 
atfetnıektı1dlr. Resmimiz Atlantik vapurunun yangından ıonrakl halini gOs· 
termcktedir. 

Küçük--İtilif Misakına 
Sah Çekildi 

Cenevre 16 - Küçük itilaf nazır
ları, bugün kat'i olarak imza ede
cef...lerl miuka dün Hh çekmiılerdir. 

Bu misakın mukaddimesi, mevcut 
muahedelere ri•yet •dilmed lüzumu
nu kabul v• tHlim etmekte ve bu 
makutia 3 ınemle1<et Romanya, Çe· 
koılovakya, Yugoılavya arasındaki 
taalıbütlerln daha atkı bir hale ıo
'kulmaaı lüzumunu natak bulunmak
tadır. 

Koçnk 1tllif devletl'=rl hariciye 
nazırları netretmlt oldukları lılr 

tebl iğde 3. hariciye nazırından mO• 
rekkep daimi mecliıin ıenede 3 de• 
fa içtima etme•:nin aaruri oldutunu 
ta1rih etmektedirler. 

lktıaadt btr mecllı, bu mecliıl 
tamamhyacaktar. ikhaadi mecliı, 
3 devletin ikbudi menfaatlerial ted
rici ıurette tanıtlm edecektir. Dij'er 
taraftan bu 3 devlet"a ihraç banka· 
larl tep.ki me1ai edeceklerdir. 

ÔnümOı.deki içtima 1933 ma11-
ıında Prag'da yapılacaktır. 

TEFR1KA NUMARASI: 84 iltihak için bazırla~.yor. lst•rsen 

biz de kaçabm. 

Kaymakam Zeki de onlarla 
beraber gelecekti. 

BE o • • 
RISI 

'' M I L L f R O M A N ,, 
1 • ' ;:.',.· .·~ Muharriri : Burhan Cahil 

lVJütcHcke ıartl arı yerine galip 
•ilAblar.n keyfi hareketleri l<aim 
olmuştu. 

Amirallar ve Jenerallar renk 
renk askerlerini memleketin be
l•ndikleri yerlerine çıkarıyor, 
lıoılarına giden yerleri iıgal 
•diyorlardı. • 

Harp facia halini almııtı. 
Fakat mütareke bir i&ti1l 

.. leline giriyordu. 
Buhran zamanlarında baı 

k•ldıran yüreksizler ve ahlaksız· 
Jır lcötU ve habiı bir lunamıla 
meydana çıkıyor, bozgunu kö
::_ftklnyor, periıan milleti biriblrine 
•atıyorlardı. 

Harp yıllarında memleket 
-.,ıuıile ıuıan namuslu iaıaanlar 
ti•~ de tehlikeye dllfen milli 
fere.fan akibetini dilfünerek endi
t• içinde kalıyorlardı. 
h Düıman artık memleketin 
udutlarında değil her e\·İn kapt

"ıada, hatta içinde idi. 

* kaymakam Faruk yeni nazırın 
•1tırile ~ k -., ._ açıga çı lıiındaoberi Hi-

a •apanmııtı. 

Türk ilniformasına kar~ı litan· 
bul aolcaklaunda yapılan iğrenç 
hakaretler onun ribi birçok ~cnç 
zabitleri bu tahammül edilmez 
vak'alarm sonunu beklemiye mec
bur etmişti. Fak at hldiseler git
ti:~çe vahim bir ıekil alıyor, va
ziyet iyi bir istikamet göstermi
yordu. Mütarekeden aonra lstan
bula ı elen binbaıı Nihatla hemen 
her hafta buluıuyorlardı. iki ar
kadaı dertleşiyor. lıin varacağı 
neticeyi bulmıya çalışıyorlardf. 

Bu netice açık bir ,ekilde 
görülüyordu. 

Türkiyeyi tarihten çıkarmak 
ve coğrafyadan ailmek için ted
bir alın yordu. Vo nihayet lzmirin 
yeni bir istillya uğrama11 çizilen 
programın ilk mUsbet kademesini 
teıkil ediyordu. · 

O glln bu aCJ haberi Hisara 
kadar gidip arkadaşına yetiıtiren 
binbaıı Nihat fU haberi de ilAve 
etti: 

- Mustafa Kemal Paıa Ana• 
doluya geçti. Teıkillt yapıyor. 
Kaymakam Zeki'yi ııördüm. Ona 

Kaymakam Faruk buna der
hal muvafakat ettL 

Binbaşı Nihat fchirdeki arka
daşları vasıtasile bu tertibatı 
al caktı. Zaten Aciz fıtanbul hU
kGmetinin düıman kuvvetlerine 
hoı görünmek için kendi forma· 

1 m taş yan zabitlere karşı ald ığt 
nankör ve çirkin vaziyet birçok 
genç silih arkadaılarını karşı 
topraklara ilticaya mecbur etmiıti. 
İstila kuvvetleri Anadolu içinde 
böyle bir kuvvetin toplanmasına 
fırsat vermemek için ı kı bir 
kontrol koymuılardL 

Fakat ömürled mahrumiyetle 
fakat teref ve namusla, ailAblQ
rımn hakkını vererek ıiperlerae 
geçf!n gt:nÇ zabitler için böyle 
kontrol tatbikma irokln yoktu. 

lıtanbul ufuklarına her çöken 
gece birkaç JUrekli tUrk evlAdı· 
mn Anavatan göbeğine doğru 
şahin lı. ibi ıllıülnşünil dOıman 
gözünden saklıyordu. 

lf. 
iki t nn ıonra Hisara gelen 

Binbap Nihat Karfıyak'ldan firar 
proğramım getirdi. 

Beykoıdan bir yaylı onları 
Şileye kadar gBtürccektl. Şilede· 
ki kömOr takalarile İneboluya ge
çilecek, kabil olmaıaa Akçaşehir 
lizerinden Kaatamonuya aidile
ce. ti. 

Bu program pertembe akıamı 
tatbik edil~ceği için iki gilnde 
hazırlıklarını bitirebileceklerdi. 

Ka ; makam Faruk iki bOyük 
tabancasını ve küçUk filintaıını 
hazırladı. Duşman memlekete gir• 
diği günden beri bl\tün arkadat· 
ları gibi o d• sivil gezdiği için 
rahat• z oluyordu. Nihayet aeıo
diği kıyafetine ıerbestçe kavuıa· 
bilecekti. 

Çarşamba gilnü arkadaılarile 
son bir kere görüşmek üzere 
lstanbula indi. Meserret kıraat
han.esinde buluştular ve onlar da 
hazı rlanmıılardı. 

Teferruata ait birçok müza
kereden ıonra ıu kararı verdiler • 

Kaymakam Zeki ile binbaıı 
Nihat akşamdan Hisara, genç 
erkimharbe mis.ıfir gelecekler, 
yemekten ıoara karşıya geçe• 
celderdi. 

Kaymakam Zeki: 
- Emniyetli bir sandalcı var 

mı Hisarda 1 Dedi. 
Kaymakam Faruk batını sal

ladı: 
- Sandalcıya lnzum yok. 

B:zi karşıya Narin geçirir. .. 
'f anıyanlann şüphesine meydan 

'Hrmenıek için hemen dağıld lar. 
Kaymakam Faruk, scrbeıt bir 

hayata atılmaktan gelen aevinçle 
kabma sığamıyordu. Bu sevincini 
en yakın doatlarıoa ıöylemek ilı-

Sayfa 1 

Gönül işleri 
-- . - -----~ 

Erkekler Niçin 
Sözlerini 
Tutmazlar? 

Takriben bir seneye karip bir 
mUddet enel bir teaadfif nctice-

ıi bir gençle tanışbm. ikimiz de 
yekdiğerinıi:d ıeviyorduk. Bu 

genç beraber gezdiğimiz mOddet 
zarfında bir kere ı5ıllmlln hill-

fına hareket etmedi. Tabii keo
dimi bu hususta bahtiyar zannet

mekte haklı idim. Aradan olduk• 
ça bir zaman geçti. Kendisi ile 

dalma evlenmekten konu~uyor
duk. Benimle evlenmek iıtediğini, 

fakat maddi vaziyetin onu dUıllo
dDrdüğUnden bahıettl. Ben ken

dilinl 1evdiğim için maddi hiçbir 
yardım beklemediğimi, beni idare 

ed~cek bir varidatın aydan ayda 
geldiğini ıayledim. Memnun oldu. 

Nihayet bir glin iılerin teıbit 
edileceği bir ıırada ben 1enl 
meı'ut edemiyeceğim. Beni unut· 
mıya çaJıı demez mi ) Niçin diye 
sorduğum zaman ( nefsime gllve
nemiyorum. teni çok ıeYdiğim 
için böyle y.ıpmak mecburiyetin
deyim ) de.dl Bundan hiçbir fey 
anlayamadım. Sia ne deriiniz 
Teyze Hanım? 

Kırık Kalp 

Kızım, bu gencin aevdasından 
onphe edilmiyebilir. Fakat her 
ıevda mutlaka izdivaca varmaz. 
O seni aeverken evlenmeji dU
ıUnmUı değildi, emrivaki karşısın• 
da kalınca ıaıırdı. Kaçacak yer 
bulamayınca ıevdadan vaz geçU
iini ıöylemiye mecbur oldu. 

Erkekler ıevmek için Hve
bilirler. Fakat kızlar mutlaka 
evlenmek niyetile aevdikleri için 
erkeklerin bu taraflarını anlamakta 
müşkillAt çekerler. Bence bu genç
ten Umidi keımek lizımdır. Bu 
derı ıid ikaı eder de, bir daha 
ıize aşkından bahseden her hangi 
bir erkeğin mutlaka aiziole e•le
neceğine inanmazaao, bu da 1enin 
için bDyftk bir kazanç olur. 

HANIM TEYZE 

tiyacile kıvranırken hatırına Dil· 
rüba Hanım geldL 

Ne zamandanberi onu rör
memiıtl 

Gitmezden ewel bir defa onu 
ziyaret etmek, babrım ıormak 
istedi. Düşman yalnız memleketi 
değil, dostları, hatta hısım akra-
bayı bile biribirinden ayırmııtı. 

Kaymakam Faruk Maçkadald 
apartımanın zilini uıun uzuo çal• 
dı. Neden sonra kapıyı açan bir 
Ermeni kadınına ıordu: 

- Hanımefendi yoklar mı? 
Kadın burnunu kald rdı: 
- Hanımefendi kolouel Mak· 

ıivelle adaya aitti. Sen kimsin? 
Kaymakam Faruk yıldırımla 

çarpılm t gibi aendeledi. Sonra 
Ermeni duduyu korkudan bayıl-
tan bir 9iddetle kapıyı çektL 
Süratle merdivenlerden indi. 

Ertesi aktam üç arkadaı, 
milll ıerefi, miUI iıtikllll kurtar-
mak için çalıı•n kahramanlara 
onlana büyük bqbuğu Muıtafa 
Kemal Pataya iltihak etmek üze
re Hisardan Beykoza geçerler
ken binbaıı Nihat kürekleri ç .. 
iken (Narin) • ıu aöıleri aöyledi: 

- hk ceaareti sizden alıyo
ruz hammefendi. bizi çıkaracağa-
nız topraklardan memleketi kur

tarmadan dönmiyeceğiz." 
Ve gittiler. 

- Bitti -

Burhan Cahit 
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Sa.'ıne Hayatının 

•• 
Kadınlar Uzerin-
de Cazibesi 

Amerikada aabne hayatınm 

~ 
"k v kadınlar (}zerinde 

merl a ı e- b .k b' 'b • • Uyü ır caıı c 
1 Bır /lasta- yaptığı görlilüyor. 
ga Tutuldu Bu cazibenin te-

ıiri, ıadcce kadınlarda değil, bil· 
haSI& yUkıek ıoıyeteye mensup 
renç kızlarda ıörülUyor ve bun
lardan tiyatro, ıinema ve bar 
hayatına atılanlar korku verecek 
derecede faı.lalaşıyor. Yeni ~öz:o 
çarpan ve dikkati celbeden bu 
cerey&n mUnasebetile, bazı ga· 
r.eteJcr, al4kadar genç kızlarla 
görüşUp fikirlerini ıormuşlar. Al
d kları cevapları, yine bu kıılann 
ağzından, şöylo anlat .. yorlar: 

., Sahne \'e .an'at ha)nb 
insanı çabulc meıbur yapıyor. 

Sonra birçok insanlarla tanışmıya 
vesilo oluyor. Onun için " beğen 
beğendiğini a1 ,, gibi bir vaı.iyelto 
bulunuluyor. ,, 

Son bir ay zarfında, bu ıu• 
retle 1ao'at hayatına giren aile 
kızlarının adedi, sade Nevyorkta 
ltmış beti bulmuştur. 

• 
Frans•ıların mcıhur lükı va· 

purlara Atlaotik1 ~eçenler-

Bir Geminin d , ufak bir arı· 
ınsının tamiri için 

"Malıkümi- Bordo limanından 
veti,, Havr ıehrine gi· 

derken yolda yangın çıktı, gemi 
bir ankaz haline geldi. 

Milyonlnr arfedilerek vücuda 
getirilen bu \•apurun içinde tek 
bir yolcu yoklu. Bir ara yan~ımn 
bir kasıt eıeri olduğu zannedildi. 
Sonra bu fikirden vaı. geçildi. 
Maemafih ateşin çıkma ıekli 
bakk nda tahkikat yapılmaktan 
geri durulmayordu. Nihayet tah· 
kik heyetine lrnnaat geldi ki, 
yangın bir kaaıt eseridir ve bu 
kastı yapanlar bugün, )'arın. e~a 
geçeceklerdir. Bu aruda gemınm 
hukuki vaziyeti dcı halledilmek 
IAz md.ı. 

Eski bir kanuna göre bir ge
mi, efer yapamayacak balo ge
lirse buna karar vermek hakkı 
mahkemeye aittir. Atldntik va• 
purunun • ıahipleride mahkemeye 
müracaat ettiler ve gemi hakkın· 
da, sefer yapamayacağıııa dair 
bir •mahkumiyet,, kararı aldılar. 
Şimdi eğer bu yangmın bir kast 
eseri olduğu ve iddia edildiği 
gibi ecnebi bir devletin adamları 
tarafından }apıldığı tahakkuk 
ederse, rezalet ayyuka çıkacak 
dernektir. 

Fran~ z!ar, 6tedcnberi, Fran· 
ut. modalarm o taklit edil

__ M_o_d_a___ digini ve bu tak-
litcilik huıuıunda 

CasusluAe1 kuvvetli bir carms 
ıebel esinin FranaadaJ çalıştığından 
ıikAyet ederler. Son gelen mallı• 
mata göre, aılen ATuıturyalı, Fa· 
kal elyevm Amerika tabiiyetinde 
bulunao Grube: iıminde bir moda 
caau.1u Fran1ada tukif edilmiştir. 
Bu adam bu i•rip casuıluğu t6y· 
te yapıyordu: 

Bir takım reu mları ml\ttcri 
ııfatile muhtelif moda mataıala
rına ıandcıriyor, orada, 11hlmak 
Ozere hazır!anan modelleri tetkik 
ettiriyor, her birine muayyen bir 
•azife .eriyor; mescıtl birine el• 
bisenin yakaa·n·, diğerine orta, 
diğerine alt kısmını tetkik ettiri
yor ıonra ıördOklerinin reamini 
yaptırıy<1r1 bu re11imlerl boyatıyor 
•• Amerika, Almanya ve avue
turyaya g6nd•riyordu. Franıız 
zabıtuı, bu moda caıuıunu ya· 
kaladrğı ı.aman poıtaya verilm•k 
Uure lınıırl nmı, "e boyanmıı 
Ud yuı moda ;teınıi bu!muttur. 

.50N' l'OSTA! 

HOKKABAZIN M AR i F ETLERİ ... 

e .... et, 
et! .. 

Edirneliler 
/(onserve 

Yapacaklar 

Ağızda Yumurta Pişer Mi, Pişer •.• Şap~ 
kadan Sekiz Tane Saat Çıkar Mı, Çıkar! •• 

Memleketimizde hemen lıl.., 
miyo hazır bir halde bir konHJ"o 
•e f abrika11 Yardır. Bu f abrlkı 
Alpullu ıeker ıirketino intikal 
etmiı bulunmaktadır. Şirket bu 
fabrikayı faaliyete geçirdiği tak· 
dirde Edirne ıebzeciliğl boytık 
bir inki~afa mazhar olacak, ıeb· 
zelerhniz de konsen• halinde ib-
raç edilebilecektir. 

No sihirdir, 
ne keramet.. El 
çabukluğu mari· 
fct.. Hokkabaz· 
hğm bundan da· 
ha kestirme l.ir 
tarifi yapılamaz. 
Evet, el çabuk· 
luğu .. BlltUn hU· 
ner orada ... Hok· 
kabazın eli, Ade
ta göze görün· 
mez bir fcydir. 

Geçen akşam 
arkadaşların zo-
rile parlak var• 
yete numaraları 

gösteren bir eğ· 
Jeati yerine git· 
miştim. Orada bir 
hokkabaz gör
düm. Amma, ne 
hokkabaz.. Eh, 
işte olurn okadar 

olur. Efendim; bu adam evveli 
ıahneye geldi, ıeyircileri yerlere 
k dar eğilerek selamladı. Sonra, 
baıladı birer birer numaralarını 

yapmıyn ... Bize ilk gösterdiği bir 
boş kutu idi. Kutuyu altllıt ede• 

rek içinde bir ıey aaklı olmadı· 
ğına dair teminat verC:liktcn sonra 
yilıUstO yere kapadı. Bir saniye 
ıonra, mini mini bir lcedi yavruıu 
rniyavlıyarak kutunun içinden 
çıkmasın mı? •• 

L .caların birinde ıııstn bir 
madam, kedi yavruftunu daha 
yakından görmek arzusuna ka· 
pıldı. Kediyi elden ele madamın 
locasına kadar g6türdlller. Ka· 
d,ncağ z, ıaştı kaldı : 

- Poli mikro kadakimu •• de
diği zaman ıevincinden •izı ku· 
lalda1'ma varıyordu. 

Hokkabaz, biraz ıonra ortaya 
bir .masa ietirdi. Masanın Oı.n 

ıUrahilerle, bardaklarla dolu idi. 
Hokkabaz bu bardaklardan bir 

tanesini eline alarak içine hoh
ladı. Keramet bu ıefer elinde 

değil, ocfeıinde idi. Derhal bar
dağın ortaı oda kocaman bir be
yaz mendil peyda oldu. Mendili 
göıtcfap tekrar bardağa yerleıti· 
rince r.llı, yeşilli, morlu llç men• 
dilin ayni bardaktan çıktıklarım 

iördUk. 

Yanımda oturanlar, mOnaka· 
ıaya ririttilcr : 

- Masanın altı delik.. 

- Bardağuı dibi yok : 
- Mendilleri kolunun içine 

••ki yor .• 

Ne oluna olaun, herif keli
menin tam manaaile hokkaba:tda. . 

Yat'ıca bir hanım: 

- A... Vallahi inanmam •. 
d~dl, herif ıöıbağcı ayoll.. Hokc 
kabaı, devam ediyordu. Şapkş· 
ıını başından ç karıp ıeyircilcro 

kuıı derin bir reveranı yaptık· 
tan ıonra ıapkayı yUı. UıtU ka· 
padL Kaldırdığı ıaman içinden 
yedi tane m'1nebblhll konsol 
saati çıktı. Saatler, hep birden 
çalğı çalmıya baılaymca bUyUk 
hanım dayanamadı: 

- Bir yaııma dah• atrdim .• 

Yay kllir hoıl( vayl l.Jay• iıokk • 
baza iltifatta bulundu. 

Hiçbir Jıareketioi gözden ka
çırmadığım halde, nasıl bir el 
çabukluğu ile bu iılerin yapıl· 
dığını bir lUrlU kestiremiyorduk. 

Yanımda oturan bir seyirci, 
durup dur'1p 1ı1öyle.nlyor: 

- işin bir püf nokta&ı Yar 

amma •.. 
- Evet. o 0 Pof 11 noktasını 

bulmak lazım... Hokkabaz, eline 
yanar bir mum aldı. Mumu kAğıt 
içinde söndürerek bir kenara 
bıraktıktan ıonra, aynı kAğı· 

dm araıındnn ıekiz tane yanar 
mum peyda olmasın mı? E .• 
Artık, bunun karşısında akan 
sulnr dururdu. Hokkabaz, bunlar:n 
ıahiden yanar mum olduğunu 
göstermek için her birinin alevine 
ayrı ayrı birer kiğıt tutup par
lattı. K6ğıtlar kıvrıla kınala ıö
ı.Umllz.Un 6ollnde yandılar. 

tlokkabaı, mangaldan yanar 
bir ateı alıp ağzına atınca aalo
nun her tarafından çığlıklar ylik· 
seldi: 

- Ayyyy.... 
Birid bağırdı: 

- Be mübarek •izını bakır 
mı kaplattın? 

Hokkabaz bir az ıonra tabaia 
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boplt.lmış çiy yu
murtaya dilinin 
DıtOnde dol ıbr
dığa ateıe at• 
bğı gibi yumur
ta, cazır cuı.ur 

pi4miye baıladı. 

Aradan iki da· 
kika geçmeden, 
ağzından el ka· 
dar bir omlet 
çıkarma11n mı ? 

Haydi ıakır 
ıalor alkı~lar •• 

Bnynk H. 1 .. 
rinde doğruldu: 

-Allah, hak 
dinini nasip et• 
ıln l Ne derH 
niz deyin, bunun 
Ruf at den eli 'far 
ayol •• 

Hokkabaz, biç boı durmu
yordu, bir aralık Ozerl yllzlerce 
bardak, kbe, çanak çömlekle 
dolu olan masanın 8rt0sl\ııtı çek· 
tiği gibi.. Hepıi ıaogır ıuogur 
yere düşUp kırıldı zanneder iniz, 
değil mi ? Ne mOnaıebet f Bir 
tek bardak bile yerinden kımıl· 
damadı. Sanki çivi ile mıhla 

Edtrn<t Osman 

Eskişehir'de KUtuphane ihtiyacı 

Burada bir kUtllphane rdır. 
Fakat halkın 1e bilhasa taleb8-> 
nin bu kl\tüpbaneden istifadeli 
hemen hemen imkansızdır. ÇllnkD 
k tllphane kapalıdır vo yahutt 
bir ziyafet Ye konsero tahslı 
edilmiş olduğu için mllnh sıran 
davetlilere açıkt ktar. Kntnpha• 
nenin umuma açık olduğu allnler 
pek azdır. 

Eakfıehfr Ltıeılnden; Adil 

Cebelibereket'te Sıhhi Kontrol 
LAz,mdır 

Her yerde lokanta, kahn, 
ham m ve saire gibi halkın ist~ 
iadesine mahsus yerlerde çalııan
lar s.bht muayeneye t bi tutul· 
maktadır. Halbuki burada bu 
usule riayet edilmiyor. Belediy nm 
umumun ııbhatl namına bu işle 
alakadar olmaamı temenni ederim. 

Cebelibereket; Salt oğlu Mebmot 

idiler. Hokkabaz, bunların ma&a· ~------------

1
, 

ya bailı veya mıhlı olmadıklarını r Cevaplarimız 
iıpat etmek için elile birer birer 
dokunup "ere diişllrdn. Sonra ~----------------

~ lzmitt1t bir "Türk,, imzali karie 
eline bir mukavva boru alara1c 
bir taraftan liflemiye ba~ladı. 
Hor üfleyişte borudan bir zıp 
zıp taıı dUştiyordu. Boruyu 
yere koyup ikinci defa 
eline aldığı zam n bu ıefer do 
içinden parça parça ıucuklar 
yere dökUlmiyo baıladı. 

Nasıl m~ıhur fıkradaki bektaıiı 
-Rllkı ol ya mObarekl deyip 

ıuyu rakı yapmışsa bu herif de 
eline aldığı ıeyin mahiyetini de· 
ğiştiriyordu. 

içi ıu dolu bir bardağı baı 
aıağı kapayınca ınyun yarııı 

mavi, yar111 yeıll oldu. 
Sonra birdenbire ıu kıpkır

mızı kesildi. 
Birkaç ıeylrclı 
- Çilek lik6rUI.. Ver de içe· 

llm l diye bağrıştılar. 
Hokkabaz, bu ıözO lıltme• 

mezlikten geldi. Boyalı ıuyu tat· 
tırmak nlaıılan qine gelmemişti. 

Eline bllyOk bir uçurtma kA· 
tıdı aldı. Parmaklarım klğıdın 
üıtllnd• i•Yel çabuk hareketlerle 
dolaıtırmıya baıladı. Acaba, ot 
yapmak iıtiyordu? Şureaından 
bura1ından lraııele parçalar ko
pararak kiğıdı delik deşik etmiıti. 

On dakika ıonra, aahne bir
denbire aydınlanınca bird ı ne 
görelim. O param parça •• di· 
dik didik edilen klğıt, oyah bir 
Acem nccadHiniıı bUtUn ine• 
nak,tlarilc dolu deill ınt? Hok· 
kabazın en kuYvetll ouru.araıı bu 
olacaktı. KAğıttan ıeccadHinl 
g~ıUmOz.Un öniln• serdikten ıonra 
ıeyircilcrl selAmbyarak çekildi. 

Ve: 
- Biıl.. Bizl diye haykıunl1tr 

bot yere perdcniu tekrar açılma· 

ımı beklediler. * * 

Ahmet Haşim Beyin Alman 
profes6rlerl bakk nda iktıbaa et• 
tiğimiz yazısı, sizin zannettiğinlı 
gibi, onlara hakaret kaıdilo ya• 
ıılmı~ bir yazı değildir, Onu bil 
nefasetine binaen iktibaı etmişlik. 
ihtiva ettiği fikrin anlaşılmam 
için bir defa daha okumanızı 

tavıiye ederiz. 

* Ankarada "Yine o karı,, lmuh 
arie ı 

Son lkazinıza te~ekkUr ede· 
riz. Tefrikayı yazan arkadaıımı· 
zın nazarıdikkatini ceJbettik. Bu 
kabil hataların tekerrOr etmly ... 
ceiind n emin olabilirainiı. 

ArlTtnde Mehmet Baha Boye: 

- Darlllffn:ınun t herhangi 
bir faklllteaioe girmek için Hı•. 
mezunu olmak ıarttır. Bu itibari• 
orta mektep Ye liteyl bir all 

eYYel bitirmeniz llzımdır. Şabr 
detnamedeki derece meuubabl 
deiildir. 

Ankarada Me!Abat Baıııuıa • 

- Bahsettiğiniz mUe .. ,. 
memlekette namwıklr olara1' 
tanınmııtır. Bu itibarla ılparitf.. 
nize herhalde bugUn!erde cev•' 
verecektir. Biraz bekleyini~. aoor• 
liıımgel•n letebbllılerdı bular 
nuraunuz. 

* Morat:.h tm~ah molit•:ıp ealı!t:tne: 
• h ,. .. 

_ Tayyv• pe;ı!•lı11 fü, • d 
led6 Aukar• • t.taııbul .r~•'" ' 
tatbfü edilecek bHtbşıo l>Dt6' 

111enı1ek•l• l .. •ll •dı:.ı~~dı. 



Ziraat Bilgisi 

Soba Ve Baco 
Kurumlarını 
1oplayınız ! 

Lııe thaıı1o bu uauııda.-1 
mtl,ktlı!tıriniıi eorunut 

Son Po•t••n1n 
•Çiftçi> ai th.i gUç)tılı100 
kurt aracllktır. 

KHylerde, kasabalarda blltnn 
blı k11 tnten ocak .o ıoba bo
rularından her ıene bir yığlD 
kurum çıktığı cümlenin maliimu· 
dur. Hele bliyük ıebirlerdeki fahri· 
ka ve müesseselerden çıkan ku· 
rum daha ehemmiyetli bir yek6· 
na baliğ olur. Çok defa bir kö
feye atıhp kadri bilinmiyen bu 
tozların pek değerli bir madde 
olduiunu ıöylersek ıaımayını:ı: 

Avrupanın birçok yerlerinde 
kuruma o derece ehemmiyet ve
rilmiıtir ki bilhassa bunun top• 
layıcıları Ye tacirleri tilremiştir. 
filhakika her çiftçinin kolaylılda 
tedarik edebileceği kurum, zira· 
atta bazı fay dala lılere yarar: 

1 - Kurum, terkip itibarile 
ıengin maddeleri ihtiva ettiğin

den ilkbaharda zayıf kalmıı ekin
ler için kıymetli bir ilaçtır. Kııı 
ıayıf ıeçil'erek cıl.z ve sarı kal· 
mıı ekinlere, baharın ilk gllnle
rinde kurum serpilecek olursa 
birdenbire gümrahlaıarak geli~ 
tikleri ilirUlür ki bu; kurumun 
ihtiva ettiği be.Ieyici maddeler
den ileri gelir. Böyle ekinlerin 
aniyen kabarmasına dikkat eden 
Avrupa çiftçileri bu işe (ekinin 
kamçılanması) diyorlar. 
Kurumun terkibinde % 1·3 Azot 

%1-2 Potaa 
0o0.5·0. 4 Fosfor 

%5-6 Kireç 

•ardır. 
Bu maddelerin hepsi de ıuda 

münhal, yani nebatat tarafından 
kolaylıkla imtisas olunabilecek 
bir haldedir. Bu itibarla kurumun 
75 • 100 kiloau bir dönllm tarla• 
dakl ıayıf ekinleri kuvvetlendir· 
miye kAfi gelir. Kurum yerine 
ayni değerde kimyevi gilbre 
ahnmıya kalkıt Isa fazlaca bir 
masraf ihtiyarı icap eder. Maden 
kömOrUnlln dumanından olan 
kurumlar aı.otça daha zengin· 
dirler. 

Kurumun ıureti istimaline 
gelince: ilkbahar yağmurlan ile 
beraber evvelden tedarik edilen 
kurum 2·3lmisli topr•klar kanıtı· 
nlarak elle ekinlerin fiıtllne · 1er· 
pilir. Baz.en toprak yerine kol 
ile karııtırırlar ki bu auretle 
idildeki maddelerden de lıtifade 

edilmif olur. · 

2 - Kurum, bundan baıka 
toprağa atalan tohumlara lrız olan 
birçok baıerelcre lca11ı dahi 
•Ue11ir blr ıiııorta vasıtaaıdır. 
Ezcllmle f asulya, kavun karpuz, 
•111r •• buna benziyen tohumlar 
•kilmezden enel ıılatılarak ku
ruma bulanırsa kurt Ye böcekle
Ha bOcumundan muhafaza edilmiı 
olurlar. Keullk aebze bahçele• 
riode fideleri de dikerken kuruma 
hwaınak, ıllm.tıklU böcek •• kn· 
111111 örümceklere kartı pek 
fa1daladır. 

Elhaııl kurum köylOnDo kıy
••lli bir artığı olabilir. Siz de 
ıerelr: bizzat •• ıerek dııarıdan 
tedarik •deceğinlz kurumlan 
•uharau ederek mevılminde 
••daa lıtilade ediniı. 
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Gelecek Harbin Zehirli Gaz Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler SilihındanNiçinKorkuluyor? 

( DUııkO o!hıhudan mı.b•t ) 

Blr•r a!bUm • acaklnr: 
lstanbul Kız Ortamekto\ ı ıkiııol 

sınıf talcbeeinden 51.:! M08,ud", Adana 
Ticaret mektebi ikiııci eıoıf t~lcbt•sio 
den !!99 ~aUhettin, HaslfO)' mub ar 
Nail Bey og-lu Novz.at, EyOp Ortam< k· 
tebi talebes nden 59 Mehnı< t ı:iobatı, 
Ankara Keçiören Jlkmelttebı dlf:lüncO 
BJnıf tkleg sinden 61 Ba)rUnı.İ!ıa, Çağ~1 
oğlu Orhan B. apartıınanı 1 num r .. da 
Emel, lstanbul Kız Ortamokt tıı tıçO.,cU 
ıınıftan 466 Saliha, Zongu1d \k Orta 
mektebi birinci ıınıfından 16> Ner.ip, 
btaobul Kız llso.:ıl ikinci s .JJıııdan 
849 Meral Harıım ve Beylrr. 

----------

En Büyük Vazife Belediyelerindir 
Beynelmilel 

doktorlar cemi· 

yeti Fransız ıu· 
besi, mllıtakbel 

muharebede ha· 
va ve kimya al

IAhının tesirleri 
hakkında dünya 
efkArına hitaben 
bir beyanname 

neıretmiıtir. Bu 
beyanname, be-

ıcriyetl l•hdit 
eden gel ecele 
tehlikenin deh-
fctini göstermek 
itibarile son de
rece mUhimdir. 

Bir defa, bu 
doktorların fik-
rine göre gaz 
gibi, hava ıill· 

hı gibi Yasıta-' 
larm beynelmilel 
konferanslarda kanun harld llAn ( 
edilme.ine rağmen hiçbir milleti 1 
gelecek bir muharebede bu ailAh· 
Jarı kullanmaktan men•tmek 
mUmkUa olmayacaktır.· 

Bu esaaı bir defa kabul ettik· 
ten ıonra, bu cemiyet, bu tehli
keden halkı korumak için ne gibi 
tedbirler alınabileceğini tetkik 
ediyor. Vo fU fikri ileri sUrUyor: 

Gazın tehlikesinden Ye tayya• 
renin bombalarından balkı koru
mak ıçm emniyetli muhafaza 
yerleri Yilcude R•tirmek ıarttır. 
Sonra bu muhafaza mevkilerinin 
şu ıartları havi olmaıı IAıımdır: 

1 - Bunların iki çıkıı nok
tası bulunmak. 

2 - Muhafaza duvarları •e 
kumaşla tanzim edilmiı kapılar 
yapılmıtk. 

3 - Huıusl mecralar Ya11ta· 
ıile daima temiz hava getirecek 
kanallar tesia etmek Ye ilih.. 

Bu cemiyet, bu tartları haiz 
muhafaza tertibabnın it• çok 
yarıyacağını kabul etmekle bera· 
ber fÖyle bir de beaap çıkarıyor: 
Bir milyon nüfuslu bir ıehri elo 
alalım: Böyle bir 'fehir halkım 
yine bir kimya Yeya bava taar• 
ruzundan korumak için yapılacak 
muhafazalı meYkilerin maarafı 
200 miJyon liraya ihtiyaç a6ıter
mektedir. Bu mevkiler, sadece, 
bir muharebe e•naıında, o 
ıehirde kalmaları icap eden 
inıanlar içindir. Halbuki ite ya
ramaz kadınlar, çocuklar •• daha 
birçokları, bir muharebe halinde, 
ıehirden uzaldqt rı1acak 'Ye k6y· 
lere daj'ıtılacald.udır. Yine bu 
mewkiler, aol bir hOcum bilinde 
•okakta bulunan yolcular içindir. 
Birkaç katla ev we aparhmanlarda 
oturanlar için ayrı meYkiler tertip 
•• inıa etmek lhımdır ki bunlarla 
beraber bir milyon nufuslu bir 
ıehir halin için umumi maaraf 
20_ milyon lirayı bulur. 

Şu hllde, mOıtakbeJ bir mu· 
'barebede, bir milyou nufuılu bir 
ıehir halk.na bava •• kimya ıil•h· 
lanndan muhaf aıa etmek için )'l! I· 
mı bir ıehirde 200 milyon Hralılc 
maarafa ihtiyaç vardır. Ayni ıa· 
manda, bu hücumların ne kadar 
devam edeceti Ye yukarıdan sa· 
lt~•rilec.elr ı•ılerin a,.tıda ne k .. 

-ıı 

de mllblm mcaele 
olacaktır. ÇOnltn 
bu gıdalar, tay
yarelerin havadan 
atacaklara zehirli 
ıazlarla temas 
edecek H bu 
ıazlar, bel'<i de 
bu yiyecekleri 
bozup ıehirliye-

blleceklordir. Son· 
ra her milletin 
Ye her millet 
kim yaker !erinin 
kullanabileceklorl 
ıehirler Yar
dır ki bunlardan 
diğerlerinin ha
berleri yoktur. 
Binaenaleyh zehir 
temu eden bir 

Birer muhhra det:erl alacak . 
lar: 

ıuyu, ıu Yeya 
bu madde ile 

latan bul Kn Ortamektebl tıotın ctı 

ıınıfından 22.? Sara. B yoğfu Son Jı&o 
Batiet mektebi talebe!iinden )lartinoı 

Antuvan, llidye gllmrtlk idare momuru 
Nuri Bey kızı HUeniye, Küçük BtL< .. 
Dere sokak numara 9 ı Lemıı.n. l'ortev· 
rılyal lisesi talebebeılndeo 8G9 Sadun 
Hal\lk, Zonguldıı.k J yyılö zda Baki, 
Ankara İltekin Bey İlk mektebi 11çünc1l 
ıın ıfından Adnan Ferhat, Zon culdak 
OrtameHep btriııcl eınd talebesinden 
68 llelok, lst.ı.nLul 'l tlrk listı.!11 talebe
ıinden 157 Frih L Hanım ve Beyler. 

Birer hlkA) e kitabı alacaklar: muameleye tabi 
İstanbul Kız Ortamokteh talehe~in· 

tutarak temi~ den 393 Md!hat, Beyoğ u 18 Uncu 
lemek mUmknn mektep dör~Oncu wnfta11 71 B!llent 

iaede o ıuyua hangi madde ile Sadedettin, S.ı ltanahıııot Ayasofy ı 
zehirlendiği bilinomfyeceği için medrese çıkmazı 2 Belkıa Hidayet, Sarny 
bu buıuıta da azim gllçlllk· llkmektcp üçfincil ıınıf tatebcsi.ıd rı 
lerle karıılaşdacaktır, bu veziyet Zekiye Halit, An kara ismet P:ı.t ı kız 
kUfısında tehir belediyelerine enatitUsU tal· besinden 137 NHlme, 
bllyUk vazifeler dOımektedir. latarıbul 11 inci mektep taleb<'stnden 

Belediyeler, daha şimdiden, 407 Vahdet, Karacaı ey Merkez mtıktebl 
halkı, gazlardan muhafazaya, dördüncü eınıftan 91 Hatice, Ankara 
icabında balkın yardım görme- İsmet Paıa kız eııstltllstı OçUnccı sınıf· 
ıine, gaz tesirine uğramış bir tan 102 Nebile, J\a.ıımpata dokuzuncu 

kimsenin tedaviıine ait tedbirleri mektep f.çüncU sınıftan Hedia, İP.tan bul 
Kn; lisesi talebesinden 290 Necmiye 

almak IAzımd.r. Taki böyle bir Ya:r.İ• lla"an, latan bul Birine! mcktqı bc,tnot 
yet hakkında balkın •arih bir fikri , atı ıftao SaLahattio, letaııbul Kız orta· 
bulunıun Ye herkes nefıini mu• mekt•b' ınlelıes:nden l99 F· r de, 
hafaıa edebilecek bir bale gelsin. Samsun Duıu'upınar mektebi tal,,bcs·n-
Aynl zamanda elde mevcut bu- den 871 Orhan Jlilmf, Zongnlda 
lunabilecek gaz maskeleri de Orta.mektebi son sııııf taltbesinden 237 
umum nCfusa kAfl gelemiyecektir. lama.il, İstanbul ~8 ıocl m ktep talebe· 
Gelıe bile bu maskeleri lliniha· ılnden 106 irfan Boy ve lla umlar 
ye yllzde muhafaza etmek milm• Birer Kari Alacaklar. 
klln olamayacaktır. Şu halde.... Eyflp Ortaınektebi tah·beeinden 28 

llo ll.hat, lsta'lbul kız Ortamektebt fıı· 
Şu halde, cemiyetin fikri sarihtir. lobeaindou fOG Fnbrlye, f'atıh ıı iııo 
Ani bir tayyare bUcumu karşı· 

mektep taiebes.nden 161 Firuzan 
ıında bir ıehir halkını ıehirli 

Sadi, Pertevniyal lie1al talebuhıden 
razlardan muhafaza etmek rayet 88 Mustafa, letanbul ·U UnoU uıektep 

Ga• ma•k•••rlnln muhtellf 9tıç olacaktır. Çünkü llzım ge· talebesinden 412 lbrahim Feridun, 
t•klllerı len tedbirlerin alınmasına vakit ?ıl.ersln o ta.mektep birlııct grn:f tale· 

dar mtıddet dağılmadan barınabile- kalmayacaktır. Fransız ordusunun beeinden 336 Zekiye, Ka hköv 11 inci 

ceği bilinemediği içindir ki bu yer• ml\him bir rilknn olan Mareıal mektep ııçuncn unıft..ın 318 Sevim 

lere iltica edecek kimselerin ia~cai Peten de bu fikirdedir: Nadir, Adana muhtelit Ortamektebi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ blıincl eını~n 141rlan, İ~dttbul ye 

M ·· k Bu·· yu·· du·· ? dinci ıı ıne1t1ep talolıcsiı.-o. ı>27 l:z. UDa aşa <Lelin, M ığla ikinci ilkmektop dördün· 
cO eı ııftau 64 CaYican, Kuleli aıkerl 

( Baıtarafı 1 inci hJf ada ) 
hakikaten bir ıeyler biliyordu. 

flulAsa Leman H. İntihabm 
neticesinden, llçilncil ilAn edi:i
ıinden hiç memnun değildir. Bur
aadan gelen haberlere nazaran. 
Buruda iz.mir gilzeli rni daha gU· 
zel Bursa güzeli mi daha g llzel ? 
diye dedikodulu bir mllnakaıa 
çıkmıştır. Bu münakaşalarda Buraa 
ınzeline baksıılık yapıldığı iddia 
edilmektedir. 

Burıadaki glhelin müaabaka· 
ıını tertip eden .. Hakkın Seıi .. 
ıaıetewi diyor ki: 

.. Güıclimiıl gUı.eJlik husuıunda 
her cihetten lımir güz-eline tefcv· 
yuk edecek derecededir. Bütün 
fikirler de bunu böylece kabul 
etmiıler ve edi~orlar da. Binaen· 
aleyh " Curnhurıyet .. refikimiz.in 
intihap •aralarında bazı hu usl 
teslrlerle hakiki vaıiyctlerden i 1hi· 
raf ettiği anhı111ıyor ki, hu vaı ·• 
yetin gelecek senelerde yapılac k 
olan mlbabıkalara Eena bir örnek 
tefkil edecegine ıiıııdiden emın 
olmalnrı lb m gelmektedir. ,, 

lzmir Güzeli Bir Haks1zlığa 
Mt Kurban Gitti ? 

l1ıuir namına hakem hcyctınö 
lftirak eden HUHyiu Rifat e.) lll 

beyanata lzmirde uğultulu bir füesl onuncu sınıftan 309 Kadir, Au 
velvele buaule getirmiıtir. Hüseyin kara llamamono ln&ntl ilkmektebı 
Rifat Bey, hakemlerin hakıızhk ikinci unıftan 177 Bülent, Sıvaa kıı 
yaptığını, müaabkanın bat odan Ortamektebi b"rlncl eınıftan 70 Naza 
ıonuna kadar haksız cereyan hat Rııa, lstanl>ul Ilayr:ye Ueeei ta 
ettiğini, Nazire Hanımın göılerinde lebeeiııden Selma, Adıma erkek lııeıl 
ıfirme olduğu hakkında hakemin · blrlucl sinıf talchslndon 489 HU!a· 
nazan dikkatini ceJbettijini, fakat ınettln, Ankara ıanatlar mektebi dör· 
bu mlldabalesinin kale almmadı· dOucO ırnıftan 124 M>1hmet izzet, 
ğım ıöylemekte ve be)anatına B•lıkee:r erkek Orıı.mektebl iktncl 
f6yle devam etmektedir.: sınıftan 71 Mu~ta'a, Jıta:ıbul erkek il• 

ımir gllzeli. Türkiye iUıcllik aut birıncl suıı:tan 610 FJkret, Ada• 
lntillabında 16. Nazire H. İH 18 na erkek lisesi birinci ıınıftan 847 
rey almıılard r. Neriman Hanı· Kemal. nnzce Namıakemal llkmekte· 
mın Ttırkiy• rUzell olmaması 8'8• lıl dördUııcU ıınıfı&D 04 lha:t.n, lzmlr 
rip bir tak• ytizUndedir. Tokatlı yan erkek ıtecsi fki:ı el 1111ıftan ~71 Ah· 
baloıunda Çallı lbrahim dedi ki: met Te~fik, Sıvat Fenlboymektebi 

- Neriman H. ben reyimi talebeılnden 64 Necdet HllanU, P"r• 
ıiı.e werecektim. Fakat HUıeyin ttTD lyal lieeıt lıirincl ıımftan •R 
Rifata, azizlik ol.un diye reyimi Suat KAmil, ~ıv,aa lsmetp~a mektebi 
Nar.ire H.Anıma verdim! De· talebesinden 16J Zeki, ıtaltcpe aakerl 
mck Çallı bu ıakayı yapma• liııeıi dokuzuncu sınır taloboslndeo 
mıı olsayd Nazire de 17, Ncri· ~919 Necati, Uı. ınköpnl Gıızlmahı t 

man da 17 rey alacaklardı. Cum· ilkmektC1bl doıdli cU 11nıftan 2U? ... , 

b Mr.rdin Gaı.ip:ıta mektebi onuncu ıınıf huriyet ga:r.eteaine menaup aıı 
hakemler Nuiman Hanıma: Ne taleiicaiudeıı Aydın, Ankara Orta tı· 

~Met ınuktebi tıçtıncn ı·nıf talebesin· 
rnpalını muıtar kaldık, reyimiıi deıı SS Mal!met, Bakırköy Yentmah.nllt 
,be vermedik demltlcrdlr. Bunu mektep soKak ı:- Ad•, lıtanbul \:tı 
s5yliyen hakemler Neriman Ha• Orta.mekte'1i tl\le!Jı,~l ıHtıHı i6C• '1ualla, 

nıma rey 'feraelerdi lımir ~ll7.~ Tarf!ıUB ıNahmut öaiın .H-'y ~·ıı Kı.du 
linin reyi yirmiye çıkacalr, Nuire f DH•m• t u••~ ,,.yı • .;. l 
H. t5 rey alacallb. 
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İTTİHAT VE TERAKKİ 

Odalar Kongre
~inde Üç Rapor 
Görüşülecek 

IBirVapurunBütün 
Hamulesi Dün 
Müsadere Edildi Her hakkı mahfuzdur. - Nasıl doffdu ? •. 

................................ Nasıl Yaşadı? .• 

T t.frika No. 67 Nasıl Ôldü ? .. 

Doktor Nazım Beyin. lzmire Ha
reketi Kararlaştıktan Sonra •. 

lıtanbul mrntakası ticaret ve 

ıanay ı odalara kongresi bu ayn 
26 smda toplanacak, Ticaret sa· 
nayi ve maadin hakkında hazar
lnnan başlıca 3 raporu müzakere 
edecektir. 

Bunlardan biri. Türklerde ti
cart zihniyet ve bunun inkişafı, 
tedbir ve . çareleri hakkındadır. 

Bu raporda eski zamanlardan 
itibarf':n Türkün ticaretteki rolil 
ve ticari zihniyetin kısaca tarihi 
yapalmıJ ve son va:ııyetlere ge· 
çilerek muhtelif unsurların hangi 
tarihJ<lrde memleketimizde ticari 
işlerde rol ald ığı ve bunlarm ae• 
hepleri ile nc ~iceleri anlatılm ·tt r. 

l Ba,tarafı 1 inci sayfada \ 

mUr ambarlarında da külliyetli 
nıikdarda havyar ve şeker Hk· 
landığı zannedilmektedir. Bunun 
için kömUr ambat lara mühlirlen
miş ve vapur Kuruçeım• önle
rinde muhafaza altına alı!lm1ş
tı r. KHmDrler birkaç giln içinde 
memurların nezareti altında bo
şaltılmak ıuretile ambarlar araw
hrılacakhr. 

( Bu iki genci Manyası sade 
Refik BeylA Talat B. bizzat tahlif 
fçin K~dıköyüoe geçmiılerdi. 
Hatta yolda ıonğuo ıiddetinden 
Manyaıi zadeofo burnu donmuı 
,,. Taltt B. tarafından masaj 
yapılarak bir tehlike ıavuıturul
muştur. Tallt 8. bunu daima 
ıençlere hikiye eder, onlara bu 
hldisaden ibret almalannı .&y
lerdi. ) 

Cemiyet rehberlerinin müra
caat ettiği mt1mtaz aimalardan 
bazıJara da ( ıarta muallik ) ol
mak Ozere tahlifi kabul ediyor
lardı. Bunlardan meıelA ( Baban 
zade Hakkı B. ) • Merkezde ça
hımamak ve ismi zikredilmemek 
ıartile cemiyete girmiıtl. Bu hu
kukçu zat, programın bir mad· 
desioi bir türlll kaf a1ana sığdı· 
ramıyor: 

- Gerek vatana ve gerek 
cemiyete ihanet edenlerin (idam) 
olunacağı zikrediliyor. HDkOmetin 
reıml mahkemesinden 1&dır ol· 
mut bir karar olmadıkça bir 
adam nasıl idam olunur. 

Diye itiraz ederek komltecili• 
tin icabat ve ruhuna nQfuz ede
miyordu. 

Doktor Riıa Tevfik Bey -
Bu .ıat ta, isminin gayet mahrem 
kalmaaı ve keodiıinin hiçbir t•Y• 
karııtarılmaması ıartile yemin et
meyi kabul etmişti. [ Hatta, me .. 
rutiyetin illnma tekaddOm eden 
ınnlerde Selinik Merkezi Um~ 
misi lıtanbul Merkuine Yerdiği 
hazırlık emirlerinden birinde (kuv· 
•etli hatipler tedarik ediniz.) De
mişti. lıtanbul Merkezince bu 
keyfiyet diltlln~lmOş, taıınılmıı, 
çenesine güvenenler araıında 

Doktor Riza Tevfik Beyin de 
bulunduğu habrlanmıf. Kendisi 
Cemiyet azasından Doktor M. S. 
Bey tarafından Ga1atada Mert.
bani sokağındaki İngilizin bira
hanesine celbedilmiı orada bu 
vazife kendisine verilmek lıtenil
miı. Fakat, felsefe ve manbkı 
kuvvetli olan Doktor Rıza Tevfik 
Bey: 

- Bu vazifeyi kabul etmek 
benim için mlimkUn değildir doıt· 
)arırn. Şurada, karintioede yağlı 

bir kemik buldum, kemiriyorum. 
Doğrusu boş yere çenemi açıp ta 
o kemiği dişlerimin araa•ndan 
kaybedemem. 

Cevabmı vermiştL. lokılAbın 
bu kadar kolay oluvcreceğine hiç 
ihtimal vermiyen Doktor Rıza 

Tevfik Bey, çok gariptir ki 
lokı)lbın ertesi gUnO koca 
bir süvari beygirine binmiı 
guya bu inkılAbı yapaD bizzat 
kendiıi imit gibi blltUn lıtanbul 
ıo1caklar nda (Fatih ' ne bir gurur) 
ile dola,arak, işin İçytizllnft bilen• 
leri kendine bir hayli gtlldOr
milttll .•• , Sırası gelince bundan 
da bahsedeceğiz. 

lstanbul tetekkulUnden bir 
müddet ıonra Babaettin Şakiı 
Bey ~İ'llice lstanbula gelmit 
Beyoğlunda, DegUjisi ) mağazası· 
nın üzerirı c!ek apartımamn en llıt 
katında bir odada yerletmittL 
Burada birkaç gün bekliyen •e 
takip edilmediğine emniyet haaıl 
eden Baha Şakir Bey, avukat 

Avukat Mustafa Baha B. 
(Muıynat Hde Refik beyla ea kıymettar 

muavilll · fstanbul teıkf.itan:a mlleulaldlr.) 

Baha ;eyin yazıhaneaine gittL 
l'ariı • SelAnik tetkillb hakkında 
bir hayli görOıto. Paris 9ube1ide, 
lıtanbuida ayrı bir teşkilit vOcu
Cle getirmek iıtedL Bunun için, 
Baba Şakir Bey eski Çamlıca ... 
Aleni Teşekkür 

Refikam Uzerindo ameliyat icra 
ederek k endisini bir mevti muha kkak
tan kurtaran hazık doktor! arımııdan 

Kadı J..öy Yoğurtçu'da mukim MUker· 
rem Eıniıı Boye te9ekküril borç h • iırim. 

Kızlltoprak 

AH Riza 

TefekkUr 
A nnemin ölümü ilo gelerek n ya· 

zarak kı•derime blrle9en dostlarıma 
te,okı;; ilrlerimln hild r · lm oalni gnıete· 
ıılz l!'ıı dilerim Rauf Yekta 

2 Dakiilahk bir seyahat 
Tramvayla köprllyll geçmek ik i <la

kika sUrer. Rıı ıwyab.ı.tin faydalı bir it 
zımnında yapılmasl daha hoıtur. Ga· 
latada L '\zaro Franko ti cnrethaneain· 
deki L ikidac:yqn aıUddctı z:ırfındl4 ba
nım 'a r.ı. ~amaıır ve ci h lZ lak'm'arile 
ıtr~yat ve tulıafiye !evızıın a t ı pek dun 
Hatl a rla eatı l maktad ı r. 

OUzal S•n•Uar Serg.al 
H lk ,.vi • Güzel sa .• atlar ı Jlıesin

den: 9 ~lart rıerıemlıe gilııil a .ay köı
kU nd o Gllzel eanatlar Merglııi - rPsiııı, 

h ykrl, mimari, tczy .n , sanat - açıla· 
rııgı ıdıı.n f'Sc rl er n martııı beş nci 
güıııı a t ı rn na ka1ar aa Lt 17 - 2J 
.mı~rn da a ay ıt {iJ ü ·ıd~kl ın il dür yete 
IPSll lll , 

e=::e======= - -=-~--=--........... =---=»-
Harp MalOllerlne 

Mil ı ek.\ ı Harp Ma ftllt>rf Cenıiyetl 
Umu uıi Mer .... c•ıiııde •ı : 

ı - ll•m:k oıı ae ıı elik maaılarını 
ultnış ol mak ve gerekııo aalr maıeret· 
!er le 9n ı · 93J ikraıniye ddterlerlne 
kayd edı lıno ıııit olupta ikramiyelerini 
alaın ., yan ve ll'ln defa Şubelerl:tce 
i si ıı ı lu r i yeni def<erl ere kayded tmit 
ola 1 M ' Q G.ı zilere ve Şehit Yetiuıle· 
r ·no a t ıkraın : ve dr fter ve bavallflerl 
Asker l ı k Ş . Le "erine gelı ııittir. A §.~a
tlar arkaılaij i:ı rı ııı ız n htHn&n askerlik 
Ş ;lıa leri.ı l', 

:! - Moınıır olupta tahsisatı fevka· 
IMalAri k ı sllsn harp malt\llerinJn tah
riren ve ya t'falıe ı derhal .Merkezi 
Uın ıım ı miz • ıııilr l C:• ı ı .. rı rira olun ıır 

r 
TAKViM == l 1 --
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' 

komıularmdan ( SilistireJi fbrahim 
Paşa zade Hamdi Bey) ile temas 
ederek merkezi, lstanbulun terıha 
bir mahallesinde olmak llzere bir 
teıkilAt vUcude getirilmesini bu 
zata tevdi eyledi. Babaettin Şakir 
Bey, bir ay kadar lstanbulda 
kaldıktan aonra avdet ederken, 
(Fatihte Haraççı Muhiddin ma• 
halleainde ) Şu ır:atlerden mUrek· 
kep bir ıube tefekkOI etmiştiı 

1 - Şürayı Devlet kAtiplerin
den Danit Bey. 

2 - Ali Sedat Bey (maliye 
kltiplerin deo) 

3 - Hamdi Bey baba 
4 - l.mail kaptan. 
5 - Arap Mehmet Bey 
Her iki ıubede latanbulda 

1easiz aadasız çnht yor; (1313) 
felAketinden ders aldıklan ıçm, 
feYkalAde ihtiyatla hareket edi
yorlardı. 

lf. 
Gel~lim, lzmir teşkilı\tı na. 
Parlsten gelen doktor N4zım 

Bey, alb ay kadar SelAniKte 
kalm·ıta. Bu esnada çember ıa
kalı, uzun cllbbeıi, kirli sarığı 
ile (Hoca Mehmet Ef.) namı al
tında Sellnik kahve ve sokakla
rını dola,an Nazım Bey, bir gOn 
biiyUk bir tehlike geçirm işti. Pa· 
riste tahsilini ikmal eden SelA
nikli ( doktor Burla ), bir gtın 
sokakta NAzım Beye tesadüf etti. 
Kıyafetini tebdil etmesine rağ• 

İkinci rapor; memleketimizde 
1anayi nasıl himaye edilir, mev• 
ıuuna aittir. 

Üçüncü rapor ise madenleri· 
mizin bur ünkü hali ve maden 

Ayr ca don limanımıza gelen 
ltalya hand ralı Tev~re vapurun• 
da da kaçak ipekli kumaı ya• 
kalanm·t Ye musadere edil
miştir. 

~~.~==="'================-~· 

işlerinin kuvvetlendirilmesi hak· 
kandadı r. 

Kongreye her iıtiyen ticaret 
erbabı iştirak edebilir. Söz a&r 
ler ve tahriren mtualea Yerir. 
Ve Milnaka7a hakkına maliktir. ................................................ ·-····-····· .. ·•·•···· ... · .. ···-·····------·-··--·-············-

BİltUn tehir halkı, kibar h1rsız 

AHSEN LİiPEN'in 
maceralarından bahsediyor ve bu hafta 

MELEK Sinemasında 
JOHN ve LIYONEL BARIMORE 
kardeşler tarafındıın şayanı hayrAt bir surette temsil edilen bu 

tekmili Fransızca sözlü filmi görüp kemalı takdirle alkışlayor. 
~ugUn saat 11 de tenzilAth matine 

.. Bugün her halde ART 1 S T 1 K Sinemasında~ 
gidip büyük ve sarışın yıldız 

MARTHA EGGERT'i 
Latif şarktları ve OTTO STRANSKY'nin musikisi havi 

OBAND OTEL 
men, senelerce beraber yaşadığ'ı muazzam ve neş'e l i filmini göriinilz ve candan alkış layınız. 
eski arkadaş na derhal tamdı. lllveten: FOX JURNAL' de Alman Baıvekili Mösya A. HITLER'in 

- Hoş geldin, be Nazım •• ne ~-.. nut1.1k söylerken vesair dünya havadisleri görülmektedir ... _,, 
geziyorsun borada? •.. 

Diye bağ· rda. Nazım Bey, llmit , Rus aşkı • Rus hayatt - Harpten evvel ve sonra Rusya ' 
etm•diği bu tesadüf ve teşhisten 1 H T l R AS ve AŞK filmi 

fevkalAd· bir heyecan duymakla H A L K , 
1 
n K I Z I 

beraber, metanetini muhafaza 
ederek hiç aldırmadı ve derhal 
oradan uzaklaıb. Doktor Burla. 
doktorun bu hareketine hiç lir 
mana veremedi. Eıki arkadaıanı 
tanıd :ğma o kadar emindi ki, 
hemen Rahmi Beye gitti: 

- Pariıtekl bizim doktor 
NAzım gelmiş.. bu gözlerimle 
gördüm. Tan·d m. Fakat o, kıya· 
fetini değiştirmiı. Bana kendisini 
tanıtmak iıtemedi. Dedi. Rahmi 
Bey: 

- Mnmknn değil.. benıet· 
mitsin ... 

Cevabım vermekle beraber, 
derhal Ta1At Beye gitti. V &Akuu 
hali hikAy• etti. Dr. Burl•'nın 
başkalarına kartı da bu yolda 
gevezelik etmeıi ve neticede Dr. 
NAzım Beyin ele geçmesi, çok 
feci olacakta. Buna binaen TalA t 
B., derhal Dr. Burla'yı evine 
ıetirti. Bir köşeye sıkıştırarak: 

- Eğer bir d•ha (Dr. Nlzım) 
adını •ğ:ıana alıraan, seni derhal 
gebertirim. 

Dedi. Korkusundan bayalma 
dereceıiee gelen doktor, bu emre 
harfiyen itaat edeceğine dair, 
(Musa peygamber) namıBa yemin 
etti; ve hakikaten meırutiyetin 
illnma kadar bu yemin• de aadakt 
k6st ~rdi. 

Yine bir glln, Dr. NAz·m Bey 
kule kahvelere doğru gidiyordu. 
karı·daa biıikletle gelen bir genç 
ıiddetle kendiıine çarptı. Bu 
genç. Dr. Nlzım Beyin amca 
zadeıl olduğu halde, gariptir ki 
kendiıini tanıyamadı. 

( Arak .. l var ) 

Fransızca sgzlü büyük süperfilm. Mümessilleri : 

MiRYAM HOPKiNS • GEORGE BANKROFT 
Bu filmi bugUn mutlak 

EL HAM R A Sinemasında 1rörmelisinlz. 
Bugün saat t0,45 te tenzilatlı matine v.udır. 

, • B LJ BJR ~-~ ,_ .. ---.Bugün herkea 

HARİKADIR! OPERA'da 
Hiç bir eser, 
büyük rejisör 

ROUBEN 
MAMOULİAN'ın 

yaptığı; 

BU GECE 
BENİ SEV! 
opereti kadar 
namütenahi 

lezzet veremez. 
iki buyllk ıan'atklr oynuyor: 

MAURICE CHEVALIER 
JEANETTE MAC OONALD 

ALEMDAR'da 
başladı! 

Cuma (matineler) t- 3- 5· 7 

PAT ve PATAŞON'un 
yeni ve büyük komedileri 

ÇiFTE 
ÇAVU,LAB 

filminde candan gülecektir. 

FERNAND GRAVEY 
ve 

KATE de NAGY 

G UN O ü Z S EN i N 1111 

G E C E BEN i M ... 
Buglln m'tina eaat 

15,30 ela 

Bu akşam 
2t,30 da 

ŞAKA 
Nakili: 

Bedia -1. Galip 
Komedi 4 perde 

UMUMA 

bn~ul l•ltdhıal 
Şehil'Ta·yatroıu 

111111111111111 

lllJI 
11111 
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Ahıet Çok Mütevazıdı 
Nihaet Bir Gece Markiz ile Kızları . 

Gemiden Çıkarıldı 
Biçare kızca~anneılle ab

la11nın arasına ılarak mfite
madl ıurette tibr ve zaman, 
mntemadi surettcıareket eden 
küreklerin ittıradıısında ve en
dişeler içinde geçrdu. Nihayet 
geminin bütün haetleri birgün 
bir anda durdu. t gövertede 
gidiş, geliıler, talıkaplamalarm 
hafiflcmdiği Arap bağrışmalar 
duyulmıya baıladundan anlaşı
lıyordu ki gemi ana girmişti 
•• heran kendilein de dışarı 
çıkması için habeqelecekti. Bu 
haberi beklemekJberaher bir 
taraftan da ufak, ek eşyalarını 
toplayıp hazır durfrlardı. Fakat 
aradan aaatlar gJği halde hiç 
kimse yanlar na gpiyordu. Ge
mi' de hareket ke(lliş ve adeta 
kendi haline bırakııı bir hal al
mı~tı. Yukarıda, ~ece bir aşağı, 
beı yokarı dolan nöbetçinin 
yilrllmesinden meYellit ayak 
Hsleri işitiliyordu 

Fakat muayyeı1Bmanda, yine 
kör tayfa merdiveerin bnş oda 
göründü. Yine elim yemek kap
ları ve au kapları 'ardı bunları 
verirken ylizU güllJ>rdu. Çünkü 
içlerindeki yemeklıde değişiklik 
vardı ve bakikate11 sabile yana
tılmış olduğu derht anlaşılıyordu. 
ÇünkU hergUo yef\tu kuru fa. 
ıulye ve balık yerife koyun etila 
pişirilmit pilav, tlvıık ,e taze 
aebze getirilmişti. K-.disine so
rulan bütün ıua~re böll, bön 
bakıyor ve hiçbir cetap verıni
yordu. Onun bu ~ali Mar1'iz ce
naplannı o derece •İllirlendirdiki 
adamcağıza ağzın• geleni ,CSyledi. 
Fakat birşey anlaıPıYan atlP ay
nı bönlükle bakPlıtkta de\'am 
ediyordu. 

O gittikten ıonta gerninb 
eski sessizliği tekrar avdet etti 
ve ıaaller, isAp bOkan bit İnat 
ile yavaf, yavaı geçnıiye başla
dılar. 

* Ahmet bu ı1erait altında bek-
lemenin ne demek olduğ11nu pek 
AIA tahmin ediyordu. Hriıtiyanf ar 
arasında eçey zaman yaşadığı 
için mfitemadi ıur~tt• hareket 
ihtiyacında bulunduklarım, her 
faaliyetin bir an e\'vel bir neti· 
eeye bağlanmasını ae•diklerini, 
uzun ıOren tereddntlerden hiç 
hoılanmadıklarmı gayet iyi bilirdi. 
Fakat bu bilgiıine rağmen Ce
aaire döndükten ıonra 1anki 
7akın aahillerde balık avından 
dönmllı gibi yaşadığı macerayı 
unutmuş göründO. istediği neti
ceyi elde ettikten ıonra artık 
bu hadise Uıerinde durmayı 
IOzumıuz addediyor gibi davra· 
nıyordu. Doıtlarile karşılaşınca, 
kendilerinden bir glin evvel 
:yrılmı9 bir hal ile iılere dair 

onuouyor, onlar da, epey uzun 
•Uren gaybubeti hakkında ne bir 
~ual soruyor, ne de herhangi bir 
mAda bulunuyorlardı. Bu, 0 

~~mau n mü&&lilmanları arasında 
Eı~katlc riayet edilen bir Adetti 

1 
ger Napoli Y"eya Ceneve )iman.: 
arından birfoe bir korsan 
ıemiıi b6yle ~ bir Hİr kafileli 

getirmit olsaydı, iıkelenin karaya 
atılmasile beraber hAdisenin ade
ta davul zurna ile etrafa yayıl
ması bir olurdu. Uzak, yakın 
bUtün dostlar, hatta en aı tanı
~ılan kimseler bile, bu kafilenin 
seyrine çağrılm.amayı hakaratlerin 
en ağırı addederlerdi. 

Fakat Cezairde adet böyle 
değildi. Bütun limanda Ahmet 
reısın Ceneveye niçin gittiğini 
bilmiyen yoktu. Gemi tayfaları 
icap eden gevezelikte bulunmak
ta kusur etmemişlerdi. Fakat ora 
hal!c·nca bir iş, bir başka it 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

( Baştarafı G ıncı 6 yfada ) 

Ay, Burım Ortaıno .. kp Oç!l cü sınıf· 
tan 445 11!. l ınin, 1 taııl.ıul 4j iııci 
mektep talc•hesindan 8 :falır ttin, 
Adana 23 Niaa•ı ilknıektt'bl Oç inen 
sınıHıın 4.ıo on cer • i hıı.t, Gel lıolu 
Ortam ek telıi tak osı ıdon 11 .... , F~ bp 
Ortınnckt bi ık"nc eı ıft ıı 131 llı:ılit. 

Af) oııknrnhi nr li esi lıirin('i sı ıf ta
Jo esındon 3:3:l Rhşttl, lıaziosnıa p f& 

Ortnııı •kt lıi talt:b sinden 609 Lotru, 
lstanhul kı~ Ortrnıu.t bı talebesinden 
5~..! fel,\ at, B 1) k d, B ant Şirııısi, 

H yoglu ın rk z rum kız ilkın ktebi 
lalcl>c iııd"n 21 Efro ini, lstnrılı•ıl kız 
Ortamektebi Oç!iı.c ı sııııftaıı 56J Mıı· 
uı.ffer Ad 1, \nkara hııııtıti Bizimmek• 
tıp ikinci sınıftan li6 Sarat Kemal, 
le aııl.ıul lj4 uncu uıektep tahb sinden 
ıs.; Alıd il.ıh, Ss ınsun c.;a:ı.1 Hkıııekte· 
bl ttçflııcil sııııftnrı 72 Semiha, Ankara 
Necat'bey mPktebi ikinci ııınıftarı :.31 
'fakfor, lstaııbul birhıcı mektep tal~ 
lıes ııdon l4:J Mfııe\•yo ı, Portovniyal 
Jlsusi talebesinden 3:>~ Cemal, Ankara 
ilk Gazı ınek tebi beşin el sınıftan 201 
Perihan, Burs• Orıamektop ikinci aı· 
nıftan 524 H er p B y ve lla111m l<ı.r. 

değildir. Onuo için icabında 
insan ağz nı tutmasını bilmelidir. 
Ve en basit liman ıerıerııme 
varıncaya kadar Ahmet reısın 
kalyonunun yanından geçenler 
hususi bir sırra ihtiva etmesine 
rağmen dönüp te bir defacık 
olsun gemiye bakmıyorlardı. O 
•uretle, birkaç giıo ıonra, hemen 
herke9 bu hAdiseyl unutmuı, 
gitmiş gibiydi. 

Nihayet bir gece, Markiz: dl 
Kastro ile kızlan gemiden 
çıkarıl da. 

( Alm\eı var ) 

Keman O stadı 
CARL BERGER 

Büyük keman Ostadı CARL 
BERGER fstanbulda bir reaital ver
meği kabul dm ftir, Bu çarfamba 
22 şubat aaat 18,30 da G.orya aine
nıası salonlarında dinlemek kabil 
olauktır. 

Os«Udar As. ş. ae.1• tı.H ve 
193- sonesıııde ttıton ikramiye erini 
al\11tl)aıılardıın 9ule)C milracaaUa 
ka~d ?•lmıo oları ınalQI zabitin ve 
efr t. ılo ~ lıit ) otiııılt r"nin ikramıye
lı~r ııı almak Ozore evr ık ile Ü~ ,ildar 
ıı a ırı ldUrltıgU ı 0 nıtır caatl rı. ı::) pa
raı ın te' zıı Nisan l}:l3 bidayeti udo 
lıit ın bulac L~ı ıd uı istihkak s .. hip e
r n n o tar iıo kadar mal tıl.D. ne 
milrııca tla p.ıra arıııı a waları. 8) 9JS 
tUhl ı 'kr uııi) c ı knvdı :..O mart 93:.lto 
b tc ğ'in<len m lrac.ıı.t etmemı9 olan
ların şubeye ruOracaatları. 

Zayi lstanbul kaauplıı.rı T. A. ş. 
ıınk İJe k myonlarıııdan S-36641 ıno· 
tör numaralı kamyona ait Emniyet 
Mtıdtlriyeti altıncı ıubesinln 8701 nu• 
maralı pilahd ın bir adedi kayboldu
ğu ~c yenisi alınacatıudao bükmQ 
olmadığı ilAn olunur. 

Dr. A. BUTiEL 

~ İ~tanb~kctl: M:üdürl;eti IIinıarı 
1 - liahçeKupıı nua l>orouncu v.ı.~ıt ıı.ıu d lıraat liankas nı.ı 

boşalttığı zemin katta ve eski 1=ostane tarafına mllsadif 
dört mağaza ve üstündeki asma kat ye altındaki bodrum 
•cı merdiven aras ndaki oda teslimi tarihinden 935 seneai 
Mayıs nihayetine kadar kiraya verileceğinden kapalı zarf 
usuli'e müzayedeye konmuştur. ihalesi Martın on birinci 
cumartesi günü saat on beşte fıtanbul Evkaf mUdüriyetiıı
de Encilmeni idarede yapılacakbr. 

2 - Tutmak istiyenler mUıayede ve münakasa Ye ihale kanu

nunun onuncu maddesi mucibince teklifoamelerini bir zarf 
derununa koyarak mUhClrleyip Ozerine iıim!erile şöhretlerini 
yaıarak bu mllhllrlO zarfı •e 2025 lira miktarındaki temi. 
natı muvakkate makbuz ilmfthaberini yeya ayna miktarda 
banka kefaltttnamesini diğer mllhllrlO bir zarf içine koya
rak üzerine teklifnamenin bu mahallin iıticarına ait olduj'uou 
yazacakt.r. 

3 - Müzayededen enel teminatı muvakkat• ıurctinde Ye ikin
ci :nadrle mucibince verilecek miktar ihaleden ıonra 00 

gOn zarfında müddeti icara ait miktar ihale ftzerindeo 
ylizde on bet teminatı kat'iyeye ibliğ olunacaktır. 

4 - Talipler teklif mektuplarını ihale günü saat on beıe kadar 
lıtanbul Evkaf mlldllriyetinde Encümeni idare riyaaetine 
vereceklerdir.! 

5 - Talipler varidat mUdOrlUğU akarlar kalemine mOracaatla 
umumi ıartnamenin bir auretioi alırlar. Müzayedeye ~ren
ler işbu ıartnamenin ahklmını tamamen kabul 'Ye altmı 
imza ederek yukarda ikinci madde yazılı teklifname ile 
birlikte milhilrlU zarfın içine koyacaklardar. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Takaatan iıtiınaen ye pazarlıkla alınacak elektril< levuımını 

vermek istiyenlerin liıtesini g3rdilkten aonra paurl.ğa iştirak etmek 
illere % 7,5 yüzde yedi buçuk teminatlanm himilen 13--3-933 
paaartHİ saat 14 te Galata' da alam aabm komiıyoouoa mllracaatlan. 

Siz Ne Fikirdesiniz ? 
(Baştarafı 1 inci sayfada ) 

rar etmek iıtemediklerl, hakem 
heyeti de herhangi bir teşebbila
ten anketimizin vereceği fayda: 

- Kararın halk vicdanına 
uyup uymadığını g6ıtermeainde 
olacaktır. 

lıte anketimizin devamı: 
Birinci intihapta Feriha H. 

aeçilmit fakat ikinci bir intihap 
yapılınca Nazire H. kazanmııtır. 

Hakem heyetinin bariz bir 
hakıızlık yaı:ttğı bu hareketten 
bellidir... Bu haksızlığa k:ırşı 
bazı zevat mllstenkif kalmışlardır. 
intihap serapa yaııhştır. 

Fahrünnisa Hanımefendi gibi 
pek ince görenler Feriha Hanımı 
kusursuz bir gDzel olarak seçmit
lerdir. Şu halde · hakikatin teza
hllril için intihabın yeniden ya• 
pılması icap eder. 

Divanyolu Hacı Tahsin bey ıokak 
No. 8 M. Aıım 

* Hakem heyetinin ikinci bir 
intihaba IOzum g6rerek Nazire 
Hanımı birinci ilin etmesi har 
rete şayandır. Ben Makaimde 
bulundum. Müşahedeme istinaden 
aöylüyorum Feriha Hanı.m daha 
güzeldir. intihap tekrar edilme
lidir. 

Kuruteome Kır caddesi 
43 mükerrer; Sami .. 

Feriha Hanımı Beyenenler 
Cümhuriyet gazetesinde bu

gUn bir ree.im gördüm. Nazire 
Hanımı Güzellik Kıraliçası tah
tına oturtturmuı, yerinden kaldı
rana aşkolsun diyor. Halbuki 
Nazire Hammm o tahtta hak sa
hibi olarak oturmadığı herkesçe 
malumdur. (İnsan kalkacağı yere 
oturmamalı) bugiin olmazsa yarın 
behemehal Feriha Hanımın o 
tahta işgal edeceği filphesizdir. 
Alb pullu gtızellik tahtına oturan 
Nazire Hanımın mllteessirane 
tahttan indiğini pek yakında g6-
receğiz. 

Kadıköy altıyol No. 6 MUmtaı 

* Blitlln dllnyayı alAkadar eden 
ıiyasi hidiseler ve iktıa1tdl buhran 
dururken, Cumhuriyet gazete3inin 
gllzel ıeçmekle m91gul olmasına 

hiç münasip bulmıyorum. 
Ayrıca gazetelerde reklAmı 

yapılan bu güzellik mliıabakalan 
nihayet bir ( ıen güzelsin, ben 
gllzelim) mUnal<aşaaından batka 
bir şey değildir. 

Başta Ako GtindUı Bey olmak 
Uzere Mıllet V ckillerimiz bu meı
eleyi halletmft olmal lardır. 

Şimdi hangisi güzel meselesine 
gelince, benim için 45, Nazire 
Hanımdan 45 defa güzeldir. 

A) vanuray .. n yuva Kıraathanesi 
Musa Al ıızaffor 

45 numaralı F eriba Hanımı 
daha gllzel, daha cazip buldum. 
ÇUnkü Feriha Hanımın sehbar 
gtıielliği karşısında gaıyolmamak 
mümkü değiJdir. 

Vücudunun tenaeübll •• bo
yunun güzelliği Nazire Hanıma 
nisb etle daha üstündür. 

Nazire Hanama gelince : 23 
numaralı aOıelin yllzünde ben 
bir nisbet bulam1yorum.. Ayni 
zamanda vtlcudunda da Feriha 
Hanama nazaran birçok kusurlar 
vardır. 

Jüri heyetinin birinci kararı 
mllnasip olduğu halde, ikinci ka
rarının haks ıhğ karşısında ben 
de itiraz etmek hissini duydum.. 
Bence bUUin bu kanııldıklarıo 
mesulil Jüri bey~tidir. 
Kar<AwUrsel lılalwudUıü oaıu M. lılü~dat 

1933 güzellik kıraliçesi dedi ko• 
doları intihabı muhakkak ki, j6ri 
heyetinin yanlış bir kararından 
ileri gelmlıtir. Bence Feriha Ha~ 
nım resimde görüoüşilnden .z:iyadı 
gllzelliğe 1ahiptir. Entarisini bir 
aı daha ııkı giyecek oluraa, ·en
damı bir miali daha güzelleşecektir. 

Yenipoatahane arkasında ( clıbar~ 
han No. 9 da Salırf .. 

Kollan apğı urkık Ye yUztl
mUze tatla tatlı bakan F eriba 
Hanımı tebrik ederiz.. 
lstanbuJ Yağ' lekeleelnde komi&) onoı 

A. Şinasi ve M. Mobmiit 

* Güzellik ve firinlik itibarile 
Feriha hanım daha liatUn olduğu 
için biz kendisini kıraliçe intihap 
ediyoruz. 

lstanbul Umumı Hapishane Yehn et 

* Ben iki gllzel araaında far.c 
gormiyorum. Fakat Feriha hanım 
bence daha güzeldir. 

Eskitehlr Ağ.r Ceıa Relai Ramfı 
Bey mahdumu Avni 

* 45 F:eriha Hamm tatlı bakıtları, 
simasının letafeti ve endamındald 
tenasüp ~e ıarafet itibarile her 
zaman glizeldir. 

Adapazar B. lJaytan Zi) a .. 
Ben bu müsabakada birçok 
yanlıılıklar görüyorum. Mai• 

yajıız olarak bu iki güzelin jüriye 
tekrar çıkarılması taraftar•yırn. 
Feriha hanım bence daha gtizeldir. 

LAieli f nir .. 
Bence 45 Feriha Hanım, aeçf.ıı 

len biltUn güzellerden en güzelidir. 
Atpaı.arıoda mtıtekaidınden 1 h"ddill .. 

Re.imlerden anlaııldığıua g~r• 
F eriba Hanım daha cazip, daha 
muntazam çehreli, umumi gUıellik 
itibarile Nazire Hanımın çok fe..
kindedir. O resimlerin yanına 
birer de profil reaimler konsaydı 
bu hakikatin ne kadar bariz olda
tu meydana çıkardı. 

Ankara Avcılıır ku10bU au ından 
~edat Yesari 

* Gür.ellik kıraliçeal intihabında 
bu ıekilde bir dedikoduya mey
dan verilmiı olmasını hiç te doğra 
bulmadım. ikinci bir intihap ya
rılmalı, tereddUdOn 6oüne ı•~ 
melidir. 

ha ırgada, 'rah ınbey soka ı ıda. il 
ı umaralı Evde Zebra H 'll ~i .. 

Feriha Hanım daha gUzeldir. 
'foplııı.ne Kapıfçi Dö9em•c eoka.~ 

No 12 de Mustafa Necat 

* Bizim reyimize kalırsa Feriha 
Hanım daha ·güzeldir. 

t'n at.Ad 1. Yeııicami caddeeı o. 99 
da ~eyfulbh Dunun 'o Emin .. 

Şahıl kanaatime g<Sre hake• 
heyeti tarafgirlik etmiştir. Bence 
intihap yenldeo yapıln a'ı. Made• 
bu bir milli mesele addediliyor. 
Avrupaya gidecek güzelin titiz
likle 1eçilmesi IAzımdır. B~nce ne 
Feriha ve ne de Nazire Hanımlar 
gü%eldir. Bu milli vazife:ye bntUq 
Türk kızları ~tirak e1erler1e 
ancak o uman T ıirk ıUze i mey• 
dana çıkar. 

Ak ray Burha (' ıh't 

* Resme nazaran Feriha Hanım 
daha gllıeldir. 

Ank&rada F· nl 

* Bence 
güzeldir. 

Feriha hanım daha 

Ank:ırada ('ı" let 

~ 
Feriba hanım Nazire 1 anım• 

dan güuldjr. 
ııkara an, i ı 2a o' ı n ıı ır 

~ Devama lO uu u uy., ... ) 
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İSTANBULDA: 
1 Bir Ölünün Hitara Defterind;.;ı 

İNGİLİZ CASUSLARI 

t • .! . - .. 4 .... !" • • - • •• : .... 

C8suslara Mektup Yazarken. 
- - - -

Mektupları Greta~nın Tırnak Cilası Ola-ı 
• 

ı:ak KulJandığı Boya ile Yazacaktım! 
-14- l 

- lıah edini-ı. 
- Mllrettep bir proğram ım 

yok. Şi mdilik Ankarua gidersek 
onunla ahbaplığı, doıtluğu orada 
da temadi ettirmeyi düşU.nOyo

rum. Bu ıuretle maksada yUrU
nıek mlimköndilr zannediyorum. 

TereddUtaUz cevap verdi: 
- Muvafıktır. Meaai tarzınız, 

bi.u ciddi bir Umlt vermittir. Evet 
daima ihtiyatla ve temkinli olmak, 
intanı muvaffakiyete götti~ür. 

Şüphesiz ki kendilerilerile gii· 
rtııtllillm gllndenberi ve bllha11a 
Madam Greta marifetiJe, cuu• 
ıebekesi vaziyetimden tamamen 
haberdardı. Fakat verdiğim iza· 
bat, casusu daha ziyade memnun 
etıniı gibi idi. Fıraattan biliıtifade 
batımda bir nevi kontrolör olan 
casus kadın (Greta) yı tehlikeli 
bazı vaziyetlerinden dolayı, ga
yet hafif bir ıeı ile tiklyet ettim. 
Miıter Kened'e Tokatlıyan ılya

fetiode imalAtı harbiye fabrikaları 
lıakkmda malftmat almak hıraile 

Uç asker muvaceheıindcki dllıün
cealzce ablganhğını, bu dtııllnceıtiz
Jiklerin bir gUn benim için dahi 
ciddi ve mllhim bir tehlike teş· 
kil edeceğini söyledim. Meğer 
casuslar, Gretanın bu hareketlerin· 
den do haberdar bulunuyorlar
mı f. Mister Kemtd murakabeye 
varır gibi bir dakika dOtündU. 
Sonra: 

- Çok lıakhsınıı, harilculAde 
tedbirle hareketiniz de muvafık
tır. Madam Greta zekasına rağ· 

me11 hakikaten tehlikeli vaziyet
ler ihdas eder, Maamafih kendl
ıine IAzımgelen izahatı, talimatı 
verın ekte kusur etmem, dedi. 

- Teıekknr ederim, Mister •. 
- Ankaraya hareketiniz ' ne 

•akit? 
Bir iki gUn ıonra .• 
Gretanın haberi var mı? 
Ben bir şey söylemedim. 
Şimdi ıöyleriz. O da ha-

ıırlansın. 

(Entellicena aervlı) ca1uaunun 
bu hareketi, Ankara seyabatinde 
c.:asuı Gretanın bana refakati 
k yfiyetini emrivaki yapmış olu
yordu. Beni kontrolsüz Ankaraya 
bile ıöndermiyorlard.. Hundan 
nolayı endişeden ziyade tedbirle 
hareketi iltiza~ eden bir tavırla 

ıordum: 

- Greta'nın beraber bulun
ması hiçbir filphe tevlit etmez 
ve tehlike te~kil etme.ı mi? 

- Greta metresiniz. Neden 
ıliphe uyandırsın ve neden teh· 
likc teşkil etsin, dedi. 

Ben hiçbir ıey ıöylemiye 

lUzum gö;medim, sustum. Caauı 
hesap kAğıtlarını istedi. 

: ... __ _ , Madam Greta'da, 
~ tt•?i.-«t -

dedim. ' • umun dibin-
Miıter Kened hurta .. Hafif 

den 4.a lktı. Kapıyı aç.h. 

ve kaba bir aesle: Y• 
- Madam, Madam! L 

haykırdı. 

1 
Bir dakika ıonra 

çük salona girdi: 
Miıter (Kened) sordu: 

Ne haber? 
Hiç birıey yok. 

Greta kil-

Hesap puiullalarım getl· 
rinizf. 

Casus kadın hiç bir cevap 

vermeden aalondan çıktı. Birkaç 
dakika ıonra geldiği zaman, ca
sus ıebekesi reiıi Miıter Corc'a 

verilmek Uz ere Greta 'ya ııraailo 
verdiğim heaap masarif Jiıteleri· 
nin bepıioi getirdi ve bunları 
ca1uı Miıtcr Kened'e teslim etti. 

( Arkuı var) 

1 

1 

EMLA~ v: E~T AM: BA~KASI ILANAi] 1 

Satılık moloz taşı, yonca taş 
Hurda demir muhtelifülcins tuğla ve saire 
Hocapqada T raınvay caddHinde Şahin paşa oteli itti1alinde 

Kalın Muıtafa ağa medreseti enkazı bilmUıayede satılacaktır. Mo
loz taıı tahminen 758 ve yonca taş 55 metro kUptlir. TuAla mik· 
tarı sağlaın on bef, on altı bin adettir. 

Taliplerin ihaleye mUaadif 25-2-933 cumartesi gUnll 11at on 
dörtte ıubemi:ıe müracaatları. -

İstanbul Gümrük Muhafaza Baş
müdürlüğünden : 

"455,, adet arka çantası ilanıdır. 
1 GUmrUk Muhafaza Umum Kumandanlığı kıtaatı için 

"455,, adet arka çantası pazarlıkla yaptmlacaktır. 
Kırdırma ıartları kağıdın ı n tasdikli suretleri lıtanbul GUqı· 
rllk Muhafau BaımUdürlllğtındckl komisyondan ahnacaktır. 

3 - Pazarlık: lıtanbul GUmrllk Muhafaza BaımUdUrlUğUndekt 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Pazarlık: 19 • 2 ~ 933 tarihine raalıyan 
14 tedir. 

paıar &ilnU Hat 

5 - Her iıtekli biçilmiı bedelin ~·o 7,5 ğu olan 146 lira 40 
kurutluk muvakkat gUvenme 14teminat,, Jarile belli ıaatten 
evvel komiıyona l(elmelerf. 

6 - Örnek: lıtanbul Gllmrlkk Muhafaza BaımUdürlUğUndedir. 
İıtekliler orada görebilirler. 

Ziraat Vekaletinden: 
V ekiUet fidanhklarınd4 yetittirileil köklU, aşıla köklü 

atma çubuklarile mYyva fidanları tUkenmİf olduğundan 
ltine nihayet verilmiştir. 

Amerika 
dağıtma 

Fidan isteği hakkında devam eden müracaatlara muamele 
yapılamıyacaktır. Keyfiyet alAkadarlar ı n malumu olmak üzere ilin 
olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Biiyük Boy Orta Boy KüçUk Boy 

25.000 50.000 12.000 Gül likörü Etiketi 
25.000 50.000 12.000 Kma kına " 

" 50.000 " Maraaken ,, 

Adet 50.000 1 :\0.000 24.000 Y ekürı 
Nevi ve miktarları yukarda yaz lı etiketler takaıla ve pazarlık

la utın a l.nacak ve bedelleri " 13502 ,, mımarali kararname ahklmı 
daireıinde müteahhide verilmeyip Tlırk parasile Cumhuriyet Merkeı 
Bankasına ya t• r ı larak bu eşyaya mukabil ihracat vuku buldukça 
Banka tarafından peyderpey müteahhide verilecektir. 

Taliplerin orijinaJlerile ıartnanıe ! erl gördükten sonra % 7,5 
yedi buçuk teminat akçelcrini hAwil · n 1 l-3·93.i cumartesi 9UnU 
ıaat 14 te G alata 'da alam sa tım k1misy<'nuna müracaatları. 

---------------------------------~-------~----~---- - . 
Tayyare Cemiyeti Mübayaat Ko

misyonundan: 
Şartnamesi veçhile 202 top kuıe kAğıdı satın almacağmdan 

taliplerin 20 • 2 - 933 pazartesi gUnU taat t5 te mUbayaat 
komisyonuna milracaatları. _____________________________ , - t -

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Numunesi veçhlle "100,, adet ıu kovası pazarlıkla aatm alma• 

caktır. Taliplerin nllmuneyi gördükten sonra fiat Yermek için % 1,5 
yllıde yedi buçuk teminat akçelerini hAmilen 27-2933 pazarteıi 
ıDntl 1aat "15,. te Galatad• Ahm aatrnı komiayonuoa müracaatları. 

Siz Ne Fikirdesiiz ? 
( Battaraft 9 uncu aayfada ) 

Feriha hanım Nazire Hanım· 
dan çok ıUıeldir. Feriha hanım 
ay parça.ana benziyor.. Atlah 
sahibine bajıılaaın .• 

Aıık:uari an :Rayra ın 

~ 
Şahıslarmı görmek nasip ol· 

madı. Resimle rino bakarak ıör 

liyorum Feri ha hanım güzeldir. 
Arn av ut kiiy Tıwıi menıurn Nihat 

* Gazetelerdeki resimlere dik· 
kat edilecek · olunursa Feriha 
hanım Nazire hanımdan çol< 
gUzel olduğu kolaylıkla anlaıılır. 
Binaenaleyh jllrl heyetinden olsay
dım, bilAtereddllt re} imi Feri ha 
hanıma verirdim. 
Kad ı köy Kurlııı galıdere y eıliııci ı ola.k 

23-27 de Cenap Kaya 

* Feriha hanım Nazire hanım· 
dan gUzeldir. 

Kurıı~·eııne 70-5 ıı um Lral ı tUtüncll 
ila1 r i, 70·6 n u ıu aralt berber Hiis•· 
ylıı. 55 u u marah köınür bokr;i sl 
l\rAh me t l:?-1 n umaralı a,çı Ahmet 

* Nazire Hanımı Beyenenler 
iki gllndenberi dercetmekte 

olduğunu! resimlere bakarak 
hükmediyoruz ki, hakem heyeti 
Nazire Hanımı intihap etmekle 
isabetli bir harekette bulunmuı· 
tur. Ancak bizce Na-ıiro Hanım 
da Türk gUzelliğini temsil ede
mez, aad.ce gUzel bir kız ola· 
rak glSıterilebilir. Halbuki Türk· 
ler ara1ında, ne ideal, ne feerik 
güzeller vardır bllinini:ı. Maama· 
fih ben ıahaen Nazire hanımın 

taraftarıyım. 
Cihangirde Ha vyar ıoka.ğrnda. ıı. da 

apart ı ın an ın da Necmi 

* DUnkU nU•hamzda Nazire .... 

Feriha Hanımların realmlerlnl gör· 
dUm.. Hakikatan Nazire Hanım 

jllri heyetinin bihakkin intihabına 
llyıktır. ÇUnkU Nazire H. Avru
pada Türk güzelliğini temsil ede
cek bir hanım kızımızdır. 

Koca muatafapaf& cinaı catldeel 
numara 184 R ef ik 

* Bence Nazire H. Türkiyeyi 
temsil edecek derecede gllzeldir. 
Feriha H. da rUzel olmakla be· 
raber, Nazire H. Avrupamn ara• 
dıA-ı uıun yUılU tam aart bir 
güzeldir. 
Ni ta ıı tatı tiadakat apıı.rtıınanı No 8:3· 

4 Yetil ınUrekk ep. ST. 

* 23 Nazire H. , Feriha H. dan 
daha güzeldir.. Bunda itiraz 
edilecek hiçbir nokta göremiyo
rum. Ben yirmi iki ya91rndayını. 
Şimdiye kadar birçok güzeller 
gördüm.. Bu nüfuzu nazarıma 

gUvenerek Nazire Hanımı daima 
tercih ederim. 
Hukuk Fak lllto~ i t;, lc•be lerind e n ~adi .. 

Gazetelerde gördUğlhnüz re
siml..,re nazaran, cazibe ve görü· 
nllşço Nazire hanım, Feriha ha
nımdan daha güzeldir. 
Aııkaradan l.Jc, iııızalı Hüı:ırıii , Col:d , 

Ce ıııal, Adile, Sabri 

* 1933 GUzellik Kıraliçeliğlne 
seçilen Nazire han ımla Feriha 
hanımın resimlerini tetkik ettim. 
Her ikisinin de ayrı ayrı gilzel· 
liklerl olmakla beraber, çıkarılan 
resimde Feriha hanımın, Nazire 
hanımdan daha yaşlı 'görOndğUnü 
gördUm. Hakikati söylemek ll· 
zımgeline Nazire hanım, Feriha 
hanımdan daha güzel, tirin ve 
mUtenaaip bir endama maliktir. 
Hakem heyeti, intihapta blhakkia 
vazifeaini yapmıttlr. 
Ankara ( Adres mahfuzdur ) Muı fafa 

Sabri 

Evet, her ı i de itlıeldlr. 
Fakat Naıir•nımın ılrlnliğl 
daha Uıtiln ğu için bizce 
güzel Nazire indır. 
\nkarada lstanı•alas otelinden ile; 

imza Fcriehmi, Nazır 

Feri ha ha 9arkm bütün 
cazibelerini ntasıran ıahıında 
toplamıı kuıa bir güzelimiı 
ite de, g arbıılbteana incelik· 
]erini hüsnü iJkameti levenda• 
neai ile kt1ind• - cemeden 
Keriman hanıbiıe göıtermiıtir 
ki, garp böy'.bir vlbeli be~e
niyor. O bal ı Naılre hanımın 
intihabı muva vo mUna1lptir. 
t,'ıu~ ı kapı ıı ucu)<: ak nuu.ıua 1 aTu· 

kat ~ '.\htıaffor 

( 

Ben ne Mimde no de T o• 
katlıyanda bAdum. Bir teaa• 
dUf eseri olar güzelleri otomo
bilde gördün Her ikisi gllzeL. 
Fakat Nazire lanım daha iÜ
zeldir. 

Ci han K umrulu !okak No 
ı!fi dan Ceına l 

~ 
Nazire H.lAhl bir gtlıeldir 

ki, Meryemlnt>'1ylik tab1olarınt 
andırıyor •.• 

Ge mlik Foto avni 

f 
Her iki iÜZt'l reaimlerlnl dtk· 

katle tetkik em. Bence Nazire 
Hanım daha ıtızel ve modern 
bir tJptir. Nare Hammm Bey· 
nelmilel mtııaıkada Tllrk kadı
nının yüzUnll UldUreceğlnl kuY• 
vetle Umft edorum. 

Ankarada Utncu lcrada Vahap 

..::.::========================ıl 

SON POSTA 
tanbnl 

BOlSASI 
1& 2- 1933 

'----~---..----"--------------~) 

\urul kuru -----r fıterlht 733,' ~ kuroo 122,-
1 dolar 214,0l 1 9mn Avuı. 'JJ,00 

20 fr. Fr•11111 171,~ 1 peıeta 17,-

20 liret 219, .... 1 Mark !U,00 
20 fr. Belçika 118",~ 1 ıdotl 24,00 

20 draboıl 27/JJ l Penııö 52,-
20 fr. ı,,ıçr• 820, ..... 20 ley 23,-

20 leva 76,(fJ 20 dlnsr 55,-
1 florla ss,- 1 Çer•one~ -,-

Çekler 

Londra 727,:>0 ı Prag 15,90 
Nev - york 0,4716 Viyana 4,185 
Parla 12,03 Madrlt 5,737?i 

MUano 9.23 Berll:a 1,98 
BrUk1el 3,3780 'Varto•• 4,~25 

Ati na 81,6!150 Pette 3,705 

C.nevce 2,443150 BUkr8f 79,81 
Sofya 66,56 Belgrat 34,925 

A mıt•rdanı ı, 173750 Moıkova 109IJ,50 

Hlaae aenetlerJ 

L\rn 
.n;;--

,, Bank.(Naın•) ""• 15 
,. ( Hlmtle) * 11,
" (MUe .. l•) 116,-

0•m•nlı Bank. 35,-
Se1lnik ,, 5,95 
Şirketi Hayrly• 15,00 

Llrs 
Anadol11, . ıoov. 37,!SO 
Şark D. Y. • 46,33 
lat. Tramva1 51,50 

Üıklldar ıu 11,00 
Terkoa 39,50 

Haliç 0,90 Havagaıl 
Anadolu 'o 60V. *26,00 Telefon 

'l7.-
13,50 

•060 P. 23,75 Bomootl 
Esham va Tahvlllt 

Vrn ı 
lıtılmua DahU1 *93,50 
Dilyurıu Mu. 63.00 
GUmrllk 8,50 
Saydl n1aht 6,60 

Reji 
Tramvay 
Rıh tım 

ÜıkUdar au 
Bağdat tertip 1 9,25 ı Terkoı 

,. ,, il 11 .75 ' Elektrik 

BORSA HARiCi 
Tahvilat - Me•kOkat 

Lira 

26,2'i 

LfrL 
4,40 
4,97 

18,70 
170, -
41,50 

• -.-

J,irL\ -
Türk Altını 9,22 ( Ret•t) 47,50 
lng. .. 10,40 
fr. • 8,32 
Ru• • 10,80 
Mecidiye 34,00 
Banknot (Oa. B.) 240 

( Vahit ) 46,25 

İnce betlblrllk alhıt _______ ...... 
(CUmhurlyet) 45,00 
(Hamit) amıalı 50,\JIJ 

(R•t•t) • 46,50 
Kalın betlblrlik altm ( v t.thlt) • 48,110 

{ Gilmhurlyet> 46,2J Mı•ır Kr.Fo. 1886 156. 

( A•i:a ) 
46,25 • /' " • 

1
1
903
9 t I ~ 

(Hamit) 46,25 ~ __ _., " " 
(•) Y ıldıı. ıvtlretlller bu,Ua ıa11a•ele 

ıörra amiıtlr. 



17 Şubat 

Milli Müdafaa V eki
let;nde: 

1 - 931 YO 931nelorinde mazeretlerin• binaen vaktinde mtı
rAcaat ede ikramiyelerini alamıyan malüllerle 1ehit ve 
yetimlerini,tihkaklarına ait bordroları Maliye Veklletine 
ve cehellede Aıkerlik ıubelerine gtsnderilmiıtir. Buna 
ıöre eıshab.ihkakın Aıkerlik ıubelerino :nilracaat etmeleri. 

2 1ıbu tevxiaı ıora mllracaat edeceklerin paraları 933 
tevziabnda ri!eceğinden beyhude yere M. M. vekAletine 
mllracaat ~memeal. 

3 - 933 Hneae yaktinde mlıracaat etmemiı olanlar için 
ayrıca bir ti yapılamıyacağından malftllerle t•hit 7etim· 
)erinin behehal 1 Nisan 933 tarihine kadar ıubelerine 
mnracaatla yıllarını yaptırmaları, bu tarihe kadar kayıtla· 
rını yaptır~nların mllracaatlarının bilahare kabul edil· 
miyeceği iUolu~ur. 

İstanbulGümrük Muhafaza Baş
müdürlüğüden : 

''126,, \det arka çantası ilanıdır. 
1 Gümrllk Muf aıa Umum kumandanlığı Muhafaza kıtaatı 

için 11 126" •t arka çantası pazarlıkla yapdacakbr. 
2 Kırdırma ıaarı kAğıdının tasdikli suretleri lstanbul GUm· 

rUk Mu hafa: başmUdürlUğUndekl komiıyondan alınacaktır. 
3 - Pazarlık: İıtbul Gnmrtık Muhafaza BaımUdllrlüğUndekl 

komisyon tafından yapılacaktır. 
4 - Paıarlık: Jg2 - 933 tarihine raatJıyan pazar gUnU aaat 

14 tedir. 
6 - Her iıtekli ~ilmiı bedelin % 7,5 ğu olan 40 lira 58 ku· 

ruıluk mu~kat gllvenme " teminat " larile belli aaatten 
evvel komi.,na gelmeleri. 

6 - Örnek: 1.tarnl Gümrük Muhafaza BaımildUrliiğllndedir. 
1.tekliler oda görebilirler. 

r Kunoe.,. çocukl"a ya.d•m 1 
HIM~::~~ıu EJ'_fo~u~a ~~~~z~JNIN J 

Vali ve Belediye Rei Muhittin Revefendinin himaye!eri altında 
23 şua T PERŞEMBE AKŞAMI 

To)thvan .. onlarında -.u:lcce tir. 

'----~---
lıtanbul Dördilnc icra me· 

murluğundan: Emniyefaandığı na• 
m ıı• birinci derecede )Otekli olup 
tamamı 1520 Ura liymeti mu· 
.. mnıeneli Beyazıtta jeyaııt nıa· 
laalleainde Beyazıt me;d-.ıı soka· 
tında eski 146, 148 yerıi 39,4 ı 
numaralarla murak~am kArgir 
bir bap dükkAnm tamtmı açık 
arttırmaya konınuı ohıp prt
namenin 1 • 3 • 9J.1 tarihin· 
den itibaren daireı0izde b.rkea 
tarafından görUlebUeceti gibi 
20 • 3 - 933 tarihin• mo .. dif 
Pazarteıi gUnU saat 14 den 
16 ya kadar dairemizde açık •rt
tırm• ile satılacaktır. Artt rma 
bedeli muhammen kıy111etinin yüz. 
de yelmiı beıini bulmadığı tak-
dirde en son arttlranan taahbOdll 
baki kalmak Ozere 4-4-933 ta
rihine mllsadif Salı gllnU 
yine saat 14 ten 16 ya tıadar 
dairemiz.de yapılacak olan arttır· 
masında gayrimenlrnl en çok art
tarana ihale edileceğinden talip
lerin muhammen kıymetin yOıde 
yedi buçuğu nisbctinde pey ak-
çesini •eya millf bir Bankanın 
teminat mektubunu hAmil bulun
maları lAzımdır. Müterakim ver· 
ıiler ile Vakıf icareıi ve Beledi
yeye ait ten•İrat ve tanıifat rü
ıumlan müıte.-iye aittir. 2004 
numaralı icra ve iflb kanununun 
(126) ıncı maddesinin dördilncU 
lakras na tevfikan bu ıayrimen
kul üzerinde ipotekli alacaklalar 
ile diğer alikadaranın ve irtifak 
balckı sahiplerinin bu baklanoı 
•e huauıile faiı ve maaarife dair 
olan iddialar na, illo tarihinden iti
baren (20) yirmi gUn içinde evra
lu mllsbitelerile bildirmeleri, ak
ıl halde lJakları tapu aicillerile 
tabit olmadıkça aatı~ bedE-litlin 
l>~ylaşmaı ndan hariç kalacakları 
~ıhetle ;ılakadarann iıbu madde· 
:İQ mezkur fıkraıına göre hnre-

et et neleri ve daha faıla malfi· 
:•t almalc iıHyen erin 932-2165 .::ya numara~ile Dil. ·aca•tbn 

o.wıur. 

FEVRozır: 
FEVROZıN 

FEVROZ1N 
FEVT<OZIN 
FEVROZIN 
FEVROZİN 

Gripin, ağrı ve sızısının 
düşmanıdı~. 

la:anbul 4 Uncu lcr• me
murıuıundan ı 

Tamamı 886J lira k:ymetl muhamme
aeU Ferlk67Gnde Ferlköy rnahalle•lnde Ktr 
•• lzut paşa sokaianda k&in ukl 10-12 
7•Df 12 No. lu ınH b.1hçe l<Arglr bir bap 
haıaenln tamuna ile jine la uama S45 6 Ura 
luy111c.tl aauhammincli ayn1 mııhı<llc vn •o· 
kakda v• bu ha ,. fttiaalınd~ eeki 8..S y nl 
ı.tı-8 No. larla mürak •om kaydea bir halen 
liıtlerlndeld odalara bir met all e'up bu 
odalan hol iki bap dUkkl nn tamaDll ı,. 
ğlne tamamı 827 Ura kıym.:ti muhammlneli 
ğin e aynı mnh ılled~ Kar ve luet P•t• •o· 
kaklannda kliln •lhnda 4 No. lu dlllıkt 11 

havi e•kl 74 yeni 5!l No, lu klrglr hnen a 
temama Uo ğine tamıımı iS) lira kıvmetl 
muham nlııell Ye •akl 74 yeııl 59 No. lu a'
hnda 4 No. lu dükkl ıı havi ola 1 klrj'r 
hane lttlsa inde V# Kır sokağında kAln eakl 
mükerrer l2 mükcırrer 12 yeni 61 • 61 No. 
larla murakkam bir kat'a araanın tanaamı 1• 

dan ibaret o'an işbu dör: kıt'a gayrı men· 
ku•Jc in tamamları ayrı ayrı fartnameler 
ile açık artırmaya vaz edılmit olup 
21 ıub•l '133 tarlh'ndcn itibaren t•rt• 
umenln dalr.,ml&de herk • taraıından 

görüleblleceğf ve 13 mart 933 tarihine 
mUsadif paı.arlesl ırüııli saat 4 den 16 ya 
kadnr da da·r"nı zde açık artırma ıı., u 1• 

ac:aklardar artı matar ilci lr: B rlncl 1trhr
malarında 6863 lira kıymeti muhammlne İ• ne 
4,00 liraya '41:6 Ura kıymet aıuha'lıml 1e'I· 
al ne :.600 il aya 6270 lira kıymeti m uhıue• 
mlneli•lne 400l.I Uraya va 730 ılr ı ka7111atl 
m:.ıh:ımmlnııli•lno daı 400 1 ayR t:ılip çıkmıt 
o'up bu kerr • en çok artır ınlarını• Qzer•n
de bırdk IRcaklar.:lır. Artırmalara itti ak 
edeet-k tallpll'rİn muhammen luymetıarin 

ylbde }edl bJç ığ'u n abetlııde pry akçealnı 
ve y-ı bu m"k arlar 6s• rlndcn nıilli bir 
bankanın tr.mlnat me&.t bunu han il bulu,.. 
mal arı IA:ıınıdır. ıv.üıer ak m vcrjller ile b • 
ledlycye ıılt tem Irat \o ıanzl(at rea.mler 
ve vakıf icar arı m fterllere aitt r. 1424 No. 
lu icra ve lf, •• k nıırt nua 119 un<'u mad
demfoe tcvfika ı halı.l:.rı tapu •lci lerıy e ••
bit o maym ipotekli ııl. c:n.ı.lılar ile dığer 

alakadar nı ı 11ı: rtlfak ha l.ı ıah pil' l ılı 
bu h ki arını •f' husu lyle f x vr manr fe 
dar ohn lddln a ı ı 1 llıı tarihi ~n ıt b ren 
20 gün içinde cvr<ıkı m{hblt ... ı~r lltı b dlr
melerl l•ımdı . A <•I kal e hak n t pu 
ılctllerlıe • bit o n 1} nıılar ı tı, b dPI nln 
paylaşmıuından lı rlç k lı 1 r. A 'k;1 1 r
lan • ıtbta m1tddel ka u ) r lıuk (ne ~u e 
harc•et ctm !eri v d a ( ıda r a u t 

almıdc letenn e " 91 1642 d-y• No. 11 • 

• muriyctı .. he ullır c at a a ılln o uııı:r, 

SON POSTA Sayfa ı I -----'-==-: -

1 Bugünün Meselelerindeıı 1 
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Tanınmış Doktorlaı·ımızın Günleri 

Nasıl Geçer? 
( Battan.fı 1 lncl aayfa<la ) 

zuuna intikal etti. Mazhar Oaman 
8. mutavazıan•: 

- Ben kendim bir hiçten 
ibaretim. dedi fve UAve etti: 

- Fakat bntnn tanıyanlar 
bilirler ki bUtDo hayatımda ıabab 
karanlıklanndan gece J'arılarma 
kadar hem de biraz isticalkirane 

çalıımıı bir ilim muhibbiyim. Güçllk
ten beri okudum, hill da oku
maktayım. Tıp kitaplann.n fiyat• 
larını biliyorsunuz. Hele Alman
calarm bir cildi iki yOz liraya ka· 
dardır. Bakkalın belld on kurut 
vermiyeceği bu kitaplara beyni-
mizi yorarak hayatımızı her da
kika tehlikeye koyarak karandı 
ğımıı Uç beı kuruşun mühim bir
kısmım vermekteyiz. Ben bir ıey 
olabildim iddiasında değilim, Mem· 
leketimde bilhasaa meslekimde 
Akil Muhtar, Neı'et Ömer, Tey• 
fik Salim, Ziya Nuri, Orhan, Ah• 
met Burhanettin, Ahmet Kemal, 
M. Kemal gibi bUyllk 'e AJim 
adıımlar vard r ki her memleket 
için medarı iftihardırJar. 

lime ve saye hörmeti insan-
lık aayan her fert bu gibi adam· 
lara, bahusuı ilim ve sayle ine 
dil uzattrsa bu ancak ıokak kll
fürbazlığı olur. 

Maıhar Osman Beyin yllıU 
acı bir hatırası canlanmıt insan· 
larm ııtırabile bulandı. Tedaii 
efkira ona unutamadığı bir itha· 
mı yine hahrlatrnıı olacaktaki: 

- IJoktorlann kuançlan bak· 
kında çirkin bir takım yaa lar 
g-örlilnyor, duyuluyor, bu mevzua 
biraz temas etmek isterim dedil 
Dünyanın her yerinde her mes· 
lek adnmile ufak tefek latifeler 
yapılır. Fakat bu takalar hiçbir 
vakit terbiye ve zarafet hudut
larını aı,n u. Doktorlar hOkümete 
angaje oldukları meıai saatinin 
dıımda hariçte halka kartı da iı 
alırlar. ilimlerinin değil ancak 
vakitlerinin ıamAnı dernek olan 

· bir •İz.ite kabul ederler. Hatta 
Bolıevik Ruıyad• bile bu b6y
ledir. 

Rahatını, sevkini uykuıunu 
feda eden doktor iki nıllkAfat 
"arş · s ndadır: Birisi yaptığı insa· 
niyetten dolayı duyduiu manevi 
haz, diğeri de refahını daha 
artt racak bir mebliiıo btıtç~ine 
girmesi. 

Baıı doktorlar eskiliklerinden 
şanılarmdan bilğilerinden Ye n~ 
lerinden deneniı deyiniı daha 
fazla para kaıanırlar. Birtakımı 
da ayda bir sigara parası bile 
çıkarAmı)•abilir. . . 

Diinyada viııtesı en az olan 
milletler arasında Türk doktcr
lım yardır. Sinema J•ld 11arı, 
boksörler en ıneıbur doktorlann 
bir yılda kaıanamad.klarını bir 
gecede kazaıııyorlar. Anupada 
kıymetli kalernler~n yazdıiı kitap
lar sahiplerini mılyoner yapıyor. 
Romancılıkla doktorlardan kat 
kat fazla Servet aahibi olmut 
bınlerce muharrir olduğunu elbet 
o tenkitleri yaıanlat biz.den daha 
iyi bilirler. 

Halk bUyuk~erin kıymetini 
bitaraf göı e daha iyi takdir 
eder. Bir halk ne kadar ananeye 
ve eski görğUsllne bağla oluna 
olsun ergeç fayda! olduğu"u an
ladığı ıcy• teveccüh eder. Mesela 
hekimliğin, hocal k, efsunculuk, 
kırlanğ chk, ocaktan yetişme ilmi 
nUcuın, ispirtiım , mütet bbiplik 
gıbi halk n as r ardanberl ragbet 
ı öste mektC'n fariğ olmad ğı bin
lerce rakipleri vardır. Öyle oldu
ğu baldo halk yava~ )&Vaf hekim
liğ~ teveccu~ü 1ti artt rn ı t r. Bu; 
doklorıarı1Jlıl1ll fa~& çalııarak 

fennin kıymetini halka anlatma
sından, ve halkın cehlinden değil 
bilğisinden iıtifade yolunda yllrtı-
meıindendir. 

Halk ediplerimlze muharrirlc-
rlmizo liyık oldukları h8rmetl 
göstermiyoraa bunun Amilini ara
madan adeta bir nevi kııkanç
hkla tababete hllcum bilmem ne 
derece doğrudur. 

Halk ediplerimizi anlamıyor, 
eıerlerimizl takdir etmiyor değil 
mi 1 Bu cihettan bllkllm \'erirken 
çok, amma pek çok düşünmeliyiz. 

Ben yirmi dokuz aene evvel 
sinir hastalıklarına ayrıldığım Ya-
kit bu ıubenin on para bile ka
zanç temin etmediiini seleflerim 
söylUyorlardı. Vakıl dahiliye, ha
riciye gibi eaaıh ıubelerle kıya• 
edilemezse de herhalde bu şube
de de ciddi çalışmanın birçok 
insani ve ilmi hazzı maneviler 
arasında maişeti de temin edebi
leceğini dllfündllm. Bugün ham• 
dolsun dostlarımı gftldUrecek vo 

. kıskançlarımı çatlatacak kadar 
ekmek sahibi olduğum gibi ye· 
tişlirdiğim Uç dUzllne mlltehaası
ım hemen bir düzUnesi lıtanbul· 
da çahıbkları halde hepai de 
hallerinden a:z çok memnundur. 

Hekimin rağbet ve refah gar
meai bir memleketin medan mef.. 
b~retidir. H~r ıubede bekimliği
mıı derecesınde yllkselir ve hal-
kın ihhyacına bilgisini uydurursa 
memleket daha çabuk terakki 
eder. Ve: 

- FilAncanın cebine ne kadar 
çok para giriyor r gibi adi dedi
kodu ve düıllnceler ka\maı. 

-Dokrtorluk çok kazandınyor 
diyenler ekseriya g6rtlyoruı, bir 
takım genç beylerdir. Elbette 
fOğunnn lise diploması vaı·dır. 
lsterlerse lütfen darülfünunun 
açık olan kapısından girip bu 
yajmıya iftirak buyursunlar." 

Saat tam dokuza yirmi kala 
timarhanede demirledik. Buglln 
yapacağ m ıize bu ıöhreti dalla 
budaklı •• kendisi de iımi gibi 
yuvarlak doktorumuzun J&alettayiıı 
bir g ftnltık hayab, dyi, kaıancı 
hakkında fikir vermek. Fakat bu 
okadar uzun olmayacak. lfte ni
hayet onun hHtanedeki oda
ıındayıı. 

Serhademenin baataane aaa-
yişine dair haberleri. Serhemıire
nin tekmil haberi. Batkitibin idad 
işlere ait ıorguları, imzalar filin 
falan, saat akrebine ye yel· 
kovanına birer buçuk tamam 
devir yapbrasıya kadar ıOrdft. 
Yeni gelen haıtalaran muayene
leri, teşhisleri baş!adı. 

Doktor haatamn derdini dinli-
"or, ıoydurup muayene ediyor. 
Sualler soruyor, aaçma, makul 
cevaplar alıyor. Hastayı tetkik 
ediyor •• teıhis koyuyor; 

Paraliıi jenerall •. 
Demanıi prekoıl 

Manyak!.. 
Mellnkolik 1 

Kafam bu iıimlerle, deli aaç-
malarile ağzına kadar dolmuştu. 
Bereket ıaat birde haataların 
ardı kHildı. 

Ma:r:bar Osman Bey zile bastı, 
içeri girı n kadana: 

- Yı)'ecek ne var? })edi. 
- Yumurta ve elma Efendim. 
- Peki haıırla ııetirf.. 
Sordum: 
- S b b kahv.ılt ıı etmemiı· 

tin.ı Ef ~ndim? 
- Bu öğle yemeğim benimi. 
- Yal Afiyet olsun EfendimL. 
D..ıklor ikı rnfodan yumurta 

re francala ve iki elmad n mü
rekkep yemeğini bitirdikten sonra 
hastahane~i ddaşt:. Ben de ya

nanda idim. Svnra bu ref .ı.katime 

1 

plıman oldum. Zira h11tanenln 
on yedi, on ıekiz koğuıuou ayrı 
ayrı dolaııncıya kadar köselem 
patladı. Hastane dejil memleket 
mUbarek. 

Bu teftiı bittiği zaman aaat 
ikiyi çeyrek geçiyordu. Saat iki 
bu~ukta baıtaneden hareket 
ettık. Üçll on geçe Cağaloğlun-
daki muayenehanede idik. Dok• 
tor soyundu •• beklemekte olan 
hastaları kabule baıladı. İkind 
basta on bet yaıanda bir so
cuktu. Annesi marazı anlattı : 

- Her ılSzU kafiyeli aöyler
miı, çok konuıur, aaçmalarmlfo 
Kahkahayla gülerken hıçkırmıya 
baılarmıt- Doktor ı 

- Soyunuı efendim çoçuiu 
dedi 1 

Çocuk soyunuyor ve ben 
etrafımı tetkik ediyordum. EA-er 
buradaki kitaplann yarısı o iki 
ynı liralıkJardanaa iki aparhman .• 

Şak... Hırr... Kiit.. 
Çıplak çocuğu anaaile ben 

yakaladık fakat doktor o zamana 
kadar gözlloOn altına mntbiı bir 
yumruk yemişt '. 

G~rUltOye koıan meıbur Arap; 
çocugun anaaına: 

- Sahip olNna oğluna, tut
sana 1 Diyordu. 

Mazhar O.man Bey sakindi : 
- Olur efendim dedi olur, 

ne çıkar, gel bakayım çocuium 1 
Hayret, çocuk bu Mfer ağla

yarak asabiye nıtadmın ellerine 
ıarıldı. Af iıtiyordu : 

- Haydi çocuğum ıen bana 
ne yaptın ki, ıöyle otur ba
kayım J.. 

Bu manyak gittikten sonra 
teıbiıi ben koymadım ha, öyle 

imiş o çocuk • : 
- Geçmiı Olsun efendim, 

demek mealeğin böyle cilveleri 
de var? 

Maıhar Osman Bey aabur •• 
mOtevekkil bir tebeulimle : 

- Bu bir ıey değil Beyim, 
dedi, bu ah•ali r6zumerreden !.. 
Ben Oç defa 610m teblikeıi at
lattım, bıçaklandım. Durun bakın. 

Doktor içeriden elinde ıim 
uçlu bir demir parçaaiJe döndü. 
Bu T optaıında kendisini yaralı· 
yan delinin kendi yaptığı aleti 
c:erhti. Üzerinde hill kan yerleri 
belliydi. 

Arap: 
- Bir Hanam bekliyor efen

dim dedi. 
- Buyurauol.. 
O Hanım içeri buyurduğu 

zaman dıprı da genç bır mek
teplinin tataız aesl: 

- Tabii diyordu tabii, kadın
lar baıka, ben de kadın olmah 
lıniıim~ 

Doktor mahcup ıözlerini yU-
ı.Umde gezdiriyor: 

- Hesapta bu da Yar!.. 
Demek istiyordu. 
Sı:ıat alta buçukta beşinci ve 

ıon haata çıktı. Muhterem dok
tora teıekkür ettim. Ayrılıyor· 
dum, acı acı yllz.Q gülen muta• 
baaııı: 

- Benim hesaplarımı tetkik 
etmiyecekmisiniz? dedi. 

Sordum: 
- Efendim, hergOn bu kadar 

değil mi? 
- Atağı yukar J. •• 
Doktor ıaten refahını •e ka· 

zanc uı .aklamaya teneııül etme
aıiıti. Müsaade istedim. Hu satır· 
ları yazarken doktorun temiz 
yl\zt\ndo ıaklayan deli tokadını 
acı acı hatırladım. Gülerek: 

- Biz bu tokatlara a!ı, cımı, 
fakat gaıetecilerin baksıı atıp 
tutuşları yenilip yutulmuyor! 
diyordu. 

Ben kendi hesabıma bir ilim 
adarrında bir serseri bıçnğ ndan 
daha derin bir yara açacı!< ka· 
dar haks z yollarda yllrü) cej'ini 
bi,ac.n lu!eınimi kırarım. 
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Çamaşır dairesi 
Pari~' n en son moda modellerinl 

muntazaman getirtm '~ r. 

1peı"Ş Çamaşır Dairesi: 

1 - /pekiş kumaşlarının nefase• 
trni tebarüz ettirmek, 

2 - lktısadi buhran dolayısile 
ıztırap duyan ailelere evlerinde 
bizzat yapacaklarından daha ucuz 
ve daha güzel çamaşır temin etmek, 

Gayelerile aç im şhr. Burnda 
en basitinden en mükemmeline 
kadar, modaya en mavafık ıo

kilde ve Paris'in en son model
leri üzerine her tUrlil : 

Pijama·ar, sabahlıklar, ge
ceı:l\ 1Br, ki nıonol--r. to ııbine
zonlar, iç çam şır:arı. salon 
perdeleri, yat?k tJkımtarı ... 
iiAh ... 

Yaphrabil :riİniıı:. 
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SON POSTA 

Yetti çıktı ,ı 
BİSMARK 

Na11l düştü? 
Meşhur tarihçı Emil Ludvig'in 

1 bir tiyatrosu 

Tercüme Haydar Rifat Beyin ı 
Her kitapçıda 75 kuruş I 
laıenbul lklnc 1 icra Memur· 

lujundan: Bir nla<~ ıgın toııılni -ıtm · 
rıındn mahcuz olup paraya çovrllıııesl 
takarrur edoıı ve beher clönUıııüne 

(150) lira hesnhile ınermııuoa ( 7725) 
yedi blo yeıtl ynz yirmi bot lira kıy· 
met takdir olunan Yııkncıkta eoıtan'ık 
yolu, eeklnl, ı oğaıılık l aluız rnn·I, 
soğanlık ) tık acık, Yakacıkta ta, oca· 
ğı, Bf'~aıılık ) akacık m,.vkllı-rinde 

vaki 8397/ 6, 9393/38, 6~85'!10, 3!)99 .:8 
5442/~ ''e cem'an altı clönrım mikda· 
rınd ak! arnı.inio ta ınanıı açık al'ttır· 

maya konularak birinci arttırmuı 
18/3/983 tarihine mii adif cumartesi 
gllnü ıaat 14 ten 17 ye kıHll\r tlairede 
icra kılınacaktır. Arthrmaya ittirak 
etmek lsteyenler'n me7.k0r ~nyri ınon· 

kutan kıymeti muhaınmirıelcrJnin yUz· 
de yf'df buçuk rıisbetlııclo tl'mlnat ak
çesi • Vl'rıtıoleri Hııtmdır. Ha~ hırı tnpu 
eicillerilo ııab:t olınnyıın tpotokll ala· 
cakhlarla dig-er al.t' ad r:arırı irtiftk 
hakkı sah'pl rinin lıu hnklnrı ı \ e 
husus'lo faiz ve me•arlfe dair olan id· 
cllalarını tarihi ilAııdan itibaren yirmi 
gUn znrfırııla enakı mrı bit<'IPr'.lo bir· 
likte d ıirC'yo lıildirmııl rl 1ilwn lır. 
Aksi tak lirdo hak ıır. trı.ını siciı,iğile 

sabit olmayanlar ımtış hodollııin p ıy• 
ıa,ınasınd Lll lıar'ç knlır'ar. Miitorııkim 

vergi ile vakıf ican.si \'8 bol<'d ye rll· 
eurııhırı ml19tı·iyo aitt r. lhha f zla 
milin ıı·ıt nlmak l11to) o ıl<>rin ~O .!1!)3'3 
tarihinden itilı ıran dnir••do herkesin 
gfüobilmesl içiıı açık lıulnndurulıu:ak 
ol ın arttırma şarııuııııoeile H'lıl/ 1574 
No. lıı d"B) :ısıııa mii ac uıtl ıne:ı1'11r 
ıııa hı ilerin cvı-af, nı o ı tın 'ı:ı .af reel ut 
havi ''ıtz'ıyet ve takdiri kıyıııı>f rapo· 
rııııu görUp anlıy.llıilt'caklcri ilAn 
olunur. 

E D El 
Bütün mütehassıs dişabipleri 

RADYOLi 
dl• m•cununu tav al ye ediyor? ÇUnkU ı 

RADYO .. İN 
Dişleri beyazlatır. 

Kuvvetlendirir. 
D etlerini 
O erin 

çurumesine mani>lur. 
Ağız kokuları 

deffeder. 

MuhteJif stUerden 

diplomı 42 altın 

mılya 

k8%ınştır. 

GRİPE TUTULMA YINIZ 

NEoKAiJÇıiNA 
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Aldığmı:ıda 
Vücudunuza grjpe karşı en kuvntli sillhı vermi oluraunuz. Mideyi 
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