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Bütün Gazeteler Mahkemede 
• • 

Hidise Dünden itibaren Acı 
Bir Safhaya Girdi 

Nazire Hanım Tecavüze, Feriha Hanım 
da Haksızlığa Uğradıklarını Söliyorlar 

Gnzellik mllubaka11nın •erdi
Ji netice etrafında açılan mtlna• 
kaıa, tiddetini berılln biraz daha 
artırdıktan sonra dDn bOablltDn 
acı bir safhaya girdL Bu acı 
safha Nazire Hanımın bir kıaım 
gazeteler aleyhine, Feriha Ha
nuoın da hakem heyeti ile Cum
huriyet gazetesi aleyhine birer 
dava ikame etmiye karar vermit 
olmaları teklinde tezahllr et• 
nıektedir, 

Nazire H. ın iddiası .• 
Nazire Hanamıu iddiaaına gG

re, ıazeteler hakem heyetinin ka· 
rarıoı tenkit etmek gibi tabi: bir 
ıazetecilik hakkını kullanırlarken 
kendisinin huıuıl hayabaa do
kunmutlar, aile mahremiyetine 
tirmitler, ağzından ıöa aydur
lllutlar, fazla olarak ta haJıaret• 
amb mlltalealar yllrlltmllflerdir. 
Nazire Hanım bu hareketlerin 
M11tbuat ve Ceu kanunlarına 
aaubalif eldufunu. lıakkma aruu
J• karar •erdiihd .a,lemektecllr. 

Feriha H. ın iddiası.. 
F eriba Hanıma ılre IH, laa-

1.em heyeti hak11zlık yapmıf, 
kendisinin birinci intihapta birin· 

Glzellilc M._Nlcaı Blgle Btı,l•rnıftı 

el MÇilmlı olmuuua ratmea ildn• 
el bir lallhap rapal811f " lltl
... ı. lı .. ket eclilmlftlr. Feriha 
H. (10,000) Ura tumiaat iste
mektedir. 

Başka Bir Hadise.. 
Gtızelllk mllaabakası etrafın-

da yapılan •Daakapl9 bu iki 
dawa,ı çıkarmkı• bqka bluat 
pzetelerba kendi Aralarında tl-
eart mOnuebetlerl de lblll etmek 
tehllkulal doprmllffar. Maama-
fila ba ılnllk bu nokta lb:erhıde 
durma11 mlhaUIP ı&rmftyorus. 

S·ız Ne F·ık·ırdes· ·z. aulkıaençKızd••"-naıa1oah• 1n1 • GUzel, LOtfen Biz• Blldlrlnlz •• 

Dün Gelen Cevapların Ek-
--------- seriyeti Yine Fe- Son YekOn 

Feriha H. 
Son YekOn 

azire H. 

42 riha H.m Lehinde 112 

"at•ı ....... ~ 
-- Naire H. 

tir Gllzellilc mtıubakaıında Na• 
.. • Han11111 933 Kıraliçelijine 
~ bakeal heyetinin bu kara
r.ıcı h~k duyguıu11a ae derece 
tat. &fb11nı anlamak Dzere aç-
...:: anket devam etmekte •• 

• 11tı• Jliaa mektup 

FerlJa. H. 
pkmaktadır. Bu mektuplar ., .. 
aındaa aır11a rla1et etmek ..... 
tile bugDne ka~ar dercedilHleria 
azim ekaeriyeti Feriha Haaımın 
lehindedir. Bu ltibld'la ı 

- Hakem hey•tinbı nrditi 
karar halk tarafında lalı ltet .. 

1 
nllmemiıtir, d..UebWr. 

Maamafih anket bltmedill ci
hetle bu dakikada ı&rDlea netice
nin meaelA yann değifmeal ihti-
mali de yok dejildir. Her halde 
kat'ı bir kanaat edinilmekte 
latlcal g6aterilmul doiru olmaA 
ıerektlr. 

Feriha Hanımı 
Beienenler 

intihap Karışıktı 
Muhterem hakem beyetlnta 

intihabı aede..., blıce k&nfık 
( Denau 8 lnel aayfada ) 

r ' Dağda Başladı 
Bağda Bitti/ 

GUzel Ye Nefi• KUçUk 
Bir Tefrika 

Eski Ve Yeni Aıklar 

BugUn lleflncl .. rtada 
Lezzetle Ok..,.c•k•nız. 

um lda.. ltl.t hlafn•ı lataabıa1 - 2020J Fiatl 5 kuruı 
• 

Bugünün Meselelerinden 
' 

Tanınmış Doktorların Günleri Nasıl Geçer ? 

Kazancımız Kitap Para
sına Bile Kifi Gelmiyor 

Operat6r Burhanettin Bey diyor ki 
Ank9' ll•burirl: 11.ı SMrılld 

Barbanettla Be1le C.nabpa
f&)'• ıfdiyorm. otomoblldeyb, 
uat aekb. Cenahpqa De tabim 
aramada. dtlnya hldiutlle aoa 
fblerdeld bizim ıuetelerlmlda 
tatturduklan menu aruıadald 
kadar meaafe Yar. Koaapbillrla. 
Soruyorum: 

- Tababet hakkındaki dDıtln
~enla nedir? 
-Tıp fllpheılz en bllytlk Ye ,. 

mukaddH bir meslektir. Tababet 
beıeriyetle beraber doğmuı m .. 
deniyetin ı&sterdiğl ilerileme ba
reketlerila daima ytlkselmiıtir. 
Eski medeniyetin merkezi olu 
memleketlerde doktorlara dalma 
pek bOytık bir mevki Yerilmiftir. 
Hekimler Hnktımdarlarla beraber 
herdem bembe•m olmuflardır. 

O •amanın mllatebit hllkllm
darları bile onlara dalma lnkifaf 
••mini baaırlamıflardır. 

Hatta bir amanlar heldml• 
rtUıbanla bir tutulmufbır. 

Biri ruhu, maneYiyatı tedaYI 
etmif, diğeri hem maneYiyab hem 
bedeni b .. erl muhafazaya cıl ... 
mı,br. 

Heklmlerclal .. m.-.ı .... 
leketlerde yllkHlmlfler, her feda
klrhjl ı&atermifler hatta &lllmlerl 
ı&ze alarak, harplerde, iatilli 

Operatör Bıırlıauttin s., 
bastalıklardaa hayab beterin mu
bafuuını teminden pkinmemlt
lerdir. 

Doktor olabilmek için maclcb 
maneYI bir •llrl fedaklrhğa aei'h 
ıermek llıımdır. Bu paye ıwane
dildiii kadar kola1 lhru olunam 

Yllkaek mektepleri bitirdiktea 
•• lcuetnamHlni aldıktan aonra 
Darlllftlnunon difer pbelerladea 
plwalar derhal bir YUife alabil
dikleri laalcle laeld.Jer mltebauaa 
olabilmek. hutanelerd., llboratu-

( Deamı 6 ıncı .. ytada ) 

Museviler Ve Et Meselesi 

Haham Efendinin Kestiğ 
Tavuklar Nasıldır? 

Tavuk Kasabı Haham Yako Romi 
Efendi Neler Anlatıyor 

M .... ller111 Tnıı1clannı Yalnu Ydo BJ-"l Ke..,. 

Muaevl Yatandatlanmızın et 
llleaeleaindekl kadim dini telekld
lerinden geçenlerde bu alltunlar
da bahıetmlt, ba meHlenln bam 
Muaeviler aruaada IOD ...... 

larda mD11ak8fa menua oldutuna 
ı6:ylemiftik. Mal6mdarld Mme'ri 
watandqlanmuı mezbahada bir 
Haham efendi tarafından kqer 
edllmfyen etleri yemezler. Haham 
efendi bu auretle 1eailecek etleri 
ayırmaktadır. 

Fakat ba k .. er meıeleal ral-

nı• mezbahada kuilen etler hak· 
landa değil, dııanda keailea ta• 
vak, hindi n ka• afbl etlere de 
ıamU bulunmaktadır. Nitekim 
Muaevilerla Jiyecelderl tanklan 
keHn Ye onlan kqer eden bir 
haham efendi ~ardır. 

l.tanbal Balıkpazarmda aat 
kolda Uk tawkça dOkklnına 
giriniz. Burada beyu ukalh ihtl· 
yar bir mueYI Yatandaı vardır • 
Bu ut Y ako Romi Efendidir. Ve 

( Devaaı U inol ıayfada ) 



Halkın 
• -------

SON POSTA 

Sesi J 
Şiddetlenmesi La
zımgelen Bir Tedbir 

Dtınkll Son Poatada Gümrük 
)lubafaıa Jdareıl tarafından 
bir npurda lr.Glliyetll mlktaf" 
da kaçak flfY• yakalandıfmı 
•kudunuz. Bu huauıta h•liın 
mütalear.aına müracaat ettik vt\ 
ıunlan topladıkı 

Mavnada Bir Macera 

Ier1m Bey ( Ş tll B•lpr ~arıııı ) 
- lbtiaaı Mahkemeleri k•ç•kç.

lan yola ıetJrmek buıuunda çok 
mlesıir oldu. Ba aaretle buinedea 

Geceyi Mavnada Geçiren Bir Hırsız 
Sabahleyin Soygunculuk Y aph 

Polisler dlln Salih isminde bir hırsız yakalamıt- biç gUrültU etmeden girmiş ve bir k6ıeye aaklen-
Jardar. Salih çok rarip tekilde bir hır1ızhk yaptıktan mlfbr. Bu mavna Mahmut isminde birisine aittir 

para çalınmaaıaa meydan Yerilmiyor. 
Fakat buna ratmen yine herıün ka• 
~akçıhk la&dııelerine dair pzeteler· 
da iııaberl• slrilyoruL Kaçakçıhk 

•onra yine garip bir Taziyette yakayı ele vermiştir. " mavna ahibi de içerde uyumaktadır. Salih ıece-
Ya~b~ımız tahkikata a6re hAdise. ıayle ce~eyan yarısı mavnanın her tarafını yoklamıı, fakat iıe 
etmııtır: S~bıkah hır11zlard~n Salıh tvvelkı gUn yarar kıymette bir ıey bulamayınca sabah olma-
akıama dogru Yağkapanı avarıoda dolaşmıya ve ıını beklemiştir. filhakika sabah olunca mamıa mUcadelul mali Te iktuadi •adye

timlzle çok ya1uadaa alilcadarcfar. 
Bu aabadald tedbirlen. flddetıendi
nl ... ıine taraftanm. 

ıahile bağlı duran mavnaları g~zetlemiye bqlam:ftır. aahlbi Mahmut Ef. uyanmıt, yattığl bat altından 
Akıam hava iyice karardıktan sonra Salih mavna- çıkmış ve dııarıya gitmiıtir. Mavnada kimse kat-

* 
lardan birine atlamak lstemiı ve etrafa bir göz madığını gören Salih derhal baıaltma girmit ve 
geıdirmifür. Ortalıktan el ayak çekildiğini gören mama aalıibioia bütiin enasını urhna yUkliyerek 
bu açık g6z adam zifiri karanlık içinde kimseye kaçmıya baılamıştır. Kurnaz hırsız biraz ınnra hadiseyi 
g&rftnmeden ıahilde demirli duran bir mavnaya haber alan polis memurları taraf ndan yakalanmıtbr. 

Ahmet Hayri Bey ( Beyazit Soğan 
ata) 

- Kaçakçdak mlcadele1I .,tlndea 
... e tidetleadirllmelidlr. ÇGnkG ba 
elretkhlar bql-.a türlil yola ıelme:a
ler. •• a,ı. zaaaediyorum ki lbtl-
-· malake .. lerl kaçakçılık mlca· 
•le•iacle ~ok faydala rol oyaamlf" 
J.chr. BBtçembla mlyazeaui için 
kaçtkçılık mlcadel..ıae biylk bir 
..... i,.t Y--•liJb. 

* 11uıtafa Ali Bey (Be7otlu Ata 
•mil aollafı} 

- Butpmbla diz... sltmulal 
latlyorıak kaçakÇ1bk mtlcadeleslnl 
bfitln ıtdcl.tile dnam ettirmeliyiz. 
Bana kalırıa ıon bir aene Hrfındakl 
mlcadele lalk6mete aaıarl 50 milyon 
lira temin etmiftır. Hatta ben ba 
aahada lbtlıH mahkemelerlnla aaJ&. 
laiyetlerlnia çotaltılmHına bile ta
nftuım. Ben kafakfaltk mahlrGm· 
lanaa l9fblr ceaaaa bile tatbik edil
m .. lnl Ulauml• Ye faydah bulu-

* Oem&l B. (Clbanğlr Marta ıokak) 
- Glmrlk •abafaaa mem~ 

lanaıa kaçakçılık milcadelealndeld 
faaliyetlerini çok betenlyorum. Bun
lar kaçakçılara nefu bile aldırmı• 
rorl.r, hemen yakalayıp mahkemeye 
'9Uiyorlar. Hlklmet llzum ılrlrM 
bu mDcadeleyi tiddetlendirebiUr. 

Halk Evleri 

Bir Tulumba 
Hırsızı 
Yakalandı 

Artin isminde bir Ermeni tu
lum ba hınızlığı yaparken yakayı 
ele vermiıtir. Öğrendiğimize göre 
bu adam Haaköyde kalafat ye-
rine musallat olmuıtur. Artin eT
yelld glln kalafat yerine gelmitt 
her tarafı ıazdcn geçirmit Ye 
HOHyİn isminde bir adama ml
racaat ederek bir it iatemif tir. 
Hllleyln Ef. Din kalafat yerinde 
bir moUSrD Yardır. Fakat motar 
aabibi bu müracaat kal'flıanda 
kendiılne verecek bir iti olma
cLianı Artioe s6ylemiftir. Artio 
tam aynlacajı urada fırsattan 
iatifade ederek motk içinde bu
lunan bir tulumbayı çallDlf •• 
kaçmııtır. Fakat biraı ıonra ya• 
kalanuak hakkında tahkikat ic
ruaaa bqiaamııbr. 

Defterler Kimindir? 
Birkaç ı•n evyel ba anttınlar

da Balıkpazannda Taşçılarde Ya• 
Yıldönümü Büyük Mera- ni Raka ve Yorgi Raka Efendi· 

simle Tes'it Edilecek lerle ortaklarama mağauaıada 
Rumca defterler yakalandıjını, 

Yann 19 ıubat, memlekette bunlann wergi meaeleaiaden do-
Helk Evleri kurulutunun ilk yıl-
dönllmlld6r. Bu aıOnuebetle laya Defterdarlık tarafından tet• 
memleketin her tarafında olduğu kik edildiğini, fakat bu defterler• 
gibi ıehrimiı Halk Evinde de den birinin Beyoğlu Mal MUdllr· 
btıynk tea'it merasimi yapılacak· l6j'l1 binuında kaybolduğunu yaz-
tır, Merasim programı bir heyet mııbk. Bu mllnaaobctle ıldığımıı 
taraf ndan hazırlaam11br. Fakat biı mektapta Yani Raka Efendi-
Halk Evleri nizamnamesi muci· nin Balıkpazarında Taşçılar'dakl 
~ince yıldönllmUolln &111 tes'it majazasında ortağa " pbesi 
sünG, yıldönQmll gtlnDnll takip olmadığı, kendisinden de defter 
eden ilk cumadır. Y ıld6nllmll mtıaadere edilmediii bildirilmek-
mlhıaıebetile eski açılanlara ilAYo tedir. 
olarak yeniden Yirmi yerde Halk Halbuki biz bu haberi Ml&-
E•i aç lacaktır. Y•i açılacak hlyettar makamdan istihbar et· 
evler ıunlardır : mittik. 

Adana, Aksaray, Bahkulr, 
Çankırı, Çorum, Erzincan, Glml- Müskirat inhisarında 
pne, laparta, Kara, Maniaa, Mer- Mtlakirat laıuau ldareal fçia bir 
ain, Muğla, Niğde, Sıvu, Tokat. miktar et.mir faÇ1. •lr mll1oa kapalll 
&fra, Boyabat, Alliye, lnebolu, Yeaalre etya aabn ahn.ealı::br. Bun-
Urla. lar için bir mlaakaaa açılmıtbr. • 

IYerli Pirinç Tacirleri Ve 
Fabrikacılar Şikiyetçi 
Takastan Kim 
Takaı lıioden dolayı ortaya 

yeal bir mesele çıkmııtır. Fab-
rikacılarla çiftçilerden bir kısmı, 
takastan iıtifade edea idbalAt ta
culeriniıı memlekette iatibaal ve
ya imal edilen mallan getirdik· 
lerinl T• bu y8zden Milli lıtihu
lin mutazanır olduj'unu a6yle
mektedirler. 

Bu ıiklyetçilerin baıında pirinç 
mOstahsil ve tacirlerile, elbiselik 
ve pantalonluk kumq yapan yerli 
fabrikacılar gelmektedir. Bu bu
.... ta ı&zil onlara bırakıyoruz. 

Yerli piriµç tacirlerinden Hacı 
Ômer Bey diyorki: 

" - Gilmrnkt• oaalb blu d6rt 
yOz çuval ecnebi pirinci vardır. 
idhaJAt tacirlerinin elinde iatok 
olarak bulunan 5· 6 bin çuval 
pirinç te nazarı itibare alınırsa 
ecnebi memleketlerden getirilen 
pirinçlerin yirmi bir bin ça't'al 
olduğu derhal aalaJalır. 

Bundan başka lstanbulda lstok 
olarak oabir bin çuval yerli pi· 
rinç vardır. Bu miktar Anadoltt
dan l.tanbula gönderilecek olan 
yerli pirincin ancak dörtte biri 
kadar lcıtanbulun aylık pirinç ih
tiyacı 3500, ıenelik ilatiyacı 
42,500 çu•aldır. Rakkamlardaa 
anlaıılacaığ na göre yerli pirinçle
rimiz, dahili ibtiyacımıD kartıla· 
yacak kadar ve batta fazla oldu
ğu halde multH 1 h•rtçten pirinç 
getirilmektedir. Bu vaziyetten 
Tfirk müstahsil 9e taciri zarar 
görmekte ve fi'ltlar dlltmektedir. 
Hnkümetiu buna karp karar al
ma111 beklenmektedir.,. 

Pirinç idhalAt tacirleri IH bu 
fikre itiraz etmektedirltt. 

1dbalAtç• firmalardan Hacı S&-

Fayda Görüyor? 
leymaa zadeler ıu fikirdedir: 

.. - Evve~ce kontenjanda fazla 
miktarda pirinç Yerildiii için milD 
bankalann kredileri YHıtuile ye
di kuruıtan ondört kuruta kadar 
pirinç aldık ve bedellerini tama
men 6dedik. Bu mallar rtharlje 
gelmi' ve milli ıervet olmUfhlr. 
Kontenjan varbğından dolayı çe-
çekcmediği miz bu mallardan bir 
kıımı bozulmaya yOz tutmuıtur. 
A nupadan t elen pirinçlerimizin 
aarfiyatı yalmz fıtanbula mtlnba
ıırd r. Ecnebi pirinçlerine oe,.dl 
kuruı gümrük resmi, dört kuruş 
ihracat primi verdiğimiz için ec
nebi pirinçlerinin yerli piriaçleriae 
rekabet etmesi imklnıızdır. 

Bir arabk ecnebi pirind 38 
kuruşa yükseldiği halde ltballta 
mOsaade edildiği için 31 kuruıa 
di11mn, ve bundan mnstehlik 
faydalanmqbr.,, 

Yerli kumq fabrlkaalerından 
biri ise tunları aöylemektedir. 

.. - Mevcut paltoluk 'te elbi-
ıetik kumq fabrikaları her nevi 
elbiıelik Ye paltoluk kumatlan 
yaptıkları halde takaa mukabi· 
linde gelen kumaılar yerli mal
larım mutaıanır etmektedir. lk· 
bıat Voklletinin takasa yeni bir 
veçhe vermeai ye yerli mamuı.tı 
Y11racak ecnebi malının takas 
mukabilinde bile olu ithaline 
mtiHade etınemelidir.,, 

Beyne!milel Bir Kongre 
ÖaGmbdekl 21 m•11•ta Vlyana'da 

toplanaeak olan Beynelmilel Ticaret 
Oda!arı koaıreıinde fıt-bul T.caret 
Oda11nı Nemli zade Mitbat •e Hakla 
Nez hl Beyler •emıil edeceklerdir. 

Şubat 18 
~ 

ı ·. 
Günün Tarihi 

~---.&. 
Memleketimize Ge-

len Muhacirler 
MemJeketJmlze Bulıarlıtan, Ro

.. n1a Ye Y11101Jay7adan hemen 
berl'On muhacJr ıelmekte •• lak&a 
ldareai tarafından kartılanan bu mu
hacirler menıleketin muhteHf tarafla· 
r1nda fakla olunmaldadırlar. 

Haber aldıtımı.u aare Vekllet 
339 eeneaindeaberi bu auretle ıelea 
mubacJrlerja bar latatiıtitlai iıtemlt• 
tir. lık&n ldar .. ı timdi kaylllere ba· 
karak iatenlfen mılOmatı hazırla• 
Dtaktadır. 

Bir Ticaret Müzesi 
Piredeki Türk t cuct mOmeıallll .. 

fi binau dahilinde Türk t:card mi• 
zHi ımamıle bir ll'lilze açılaca1ı:br. 
Ticaret münıuıiU alAkadar ır.akam• 
lara mlJıacııat ederek Tllrk ihraç 
maddelernden b"rer nilmuae 1'6acfe
rilmHlnl rica eloniıt:r. 

Seyyah Geliyor 
Belediye 1eyyahlar tubealne Yeri• 

len habere ~lire, ilk •eyyah vapur11 
9 martta limammıza ıelecektir. 
Opatoı namındaki ba HJJ•h vapu• 
ra 500 fnril'z v• Fran11z meyyabını 
r•tirecektir. N iaaa •e mayı• aylana• 
d• da bazı büyük HYJab npurları 
seleeektlr. 

Kıymetli Kitaplar 
Son aamanlarda Saadalbc-deatenl• • 

de muhtelif lisanlarda kıymetli ki
taplar •atılmaktaktadu. Bunlar ., .. 
ıanda eskiden kalma el yazmHı ve 
,ok lnymetli eHrler de Yardır. Ayn-. 
ca bir parti de FrannHa eHr)n 
me•cuttar. 

Tayyare Mektebi 
Sivil tayyarecilik mektebinin mtl• 

... i.ı Vec:Uaıi Bey, mektep ıerefiH 

per .. •be alqama Katbklylnde SG
reyya P• ıinemaaında bır balo ver-
mlf, balo etlencell olmu~tur. Vedbl 
B. t•J'Y•re mektebini pttitleteceti•f 
al1lemiftir. 

Tabelllar 
Baıı mDeaaeaeler n n l(.adıköy 

tarafıadald bam ecnebi mekreplerİll 
tabelilarında Tilrkçe hurufahn Fran• 
ıızcadan daha ktlçük oldutu ı8rCll
müt, allkadarlar1a aaaan dıkkatl 
celbedllmi9tir. 

GayrimUbadiller Arasmda 
GayrimObadiller pazartesi gOnl 

Halk EYiade toplanarak Ankara
ya ı&ıderecekleri iç kitilik h .. 
yeti seçeceklerdir. 

Diğer taraftan bazı gayrimO
badiller cemiyetin feıhioi iat .. 
mektedirler. Bunlar feshe Mbep 
olarak cemi yetin ıimdiye kadar 
gayrimllbadillcrin hukukunu m .. 
dafaa edemediğini ileri ıürmekte-
dirler, 

Gürültülü 
Olacakmış 

latanbul Mıntakuı Ticaret Oda• 
lan konıreminin Bu ayın 26 ınCI 
ıünG ıehrimizde toplanacatını haber 
nrmlttlk. Ôtrenditimlze ıare, b• 
ıeaeld lcoagerede çok miibim mea .. 
leler m6:1akere edilecetl iç • koaır• 
nıDnakqab H prillt6HI olacaktır. 
Bu laaau•ta bazı murahbaalar tara
fındaa pyanı dikkat taluirler Yeri• 
lec•tl alS1lenmektedir. 

~=========~~==============~============::=~==::=:==.:=::===~===~~~~~ 
Pazar Ola Ha~n Beg Digor Ki: Son Postanın Re•imli Hilcig• si ı 

- Sana çok tuhaf bir 
IOyHyecejim Hasaa Bey. 

•.. Bizim mahall•İD emektar 
bakkalı Bodos Ue.. 

•.. Köte baf1Ddakl tDtOncl 
AU Ekber Atanı• d8kklalan 
iç pdOr kapab.... 

... Acaba bir .. temleri mi 
olacalr? 

Hasan Bey - Zan•t.,..., 
Gazetelerdeki fhelllk .oaallr 
..ı .. - dal-. olecaldar. 
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Hususi 
Teşebbüsün 

Zaferi 
•----Yaunı Vedat Nedim 

Bizde devletçi bir lktısat si· 
yaıetinin aleyhtara olanlar iki 
kıı mdır. Birinciler devletin ikb· 
aat işlerine. kanımasından ıarar 
aörecok olanlar. ikinciler ananevi 
liberal terbiyeainin le.iri altmda 
kalarak hususi teıebbUsUn tılıı· 
Duna inanaıelmekte olanlar. 

Bakalım biı de huauıl te9eb-
buı ne gibi lktıaadl ıaferler 
kazanmııtır: 

Ziraat sahaaını ele alalım: 
lıte huauıl tetebbUıUn mutlak 

hakimiyeti altında bmunan ıeniş 
bir İf ıahaaı .. 

Bu aahada, huıual teıtıbbtıı 
neler yapmııtır ve milli ıiraati· 
ıniı bu kutslleıtirilen mefhum 
ıayeıinde neler kazanmıttır? 

Hububat iti: En geri teknik. 
~n cılız randman. En iptidai 
•tletme. En pahalı, en karışık, en 
ıoyıuılaımıt mal ve en fena 
tartlar içinde 1atıı. 

Netice: Alım kabiJlyetl çok 
kere lifıra kadar inen, yaıama 
ibtiyaçlan inanılmıyacak kadar 
b .. itle9en bir köyltı kntleti. 

Hayvancıbk iti: Ol\nyanın en 
talihıiz, en bakımıız hayvanları 
bizim topraklarımızda yaıarlar. 
Avusturalya otlaklarrnda yaşayan 
koyunlarlar bizimkilerin ara&ında 
bir yaıayıı, bakım ve itibar 
ınukayesesl yapılsa, onlar mu• 
hakkak ki, koyunlar1n ariıtokrat 
ıınıf ına, bizimkiler iH parya ıı· 
ıufma airerler. 

Bizim kemikleri kayalaımıı, 
kaburgaları fırlamıı, kavrulmuı •e kıs1rlamıı 6k0zlerimlı ve inek
~riıniıde Hollindanın, laviçrenin, 
•cariıtanın haımetll, toraman 

~. bereketli hayvanlarını ayni 
•ınıf mahHik 1aymanın lmklnı 
•~r mı? Ya atlarımız? Hiç ıUphe
•ıı ki Anadolu atı, at clnıinin 
~llceleridir. [1] 

Meyvacılık iti: Dünyanın mey
k•cılık için yaratılmıı bir meml .. 
•ti olan Tnr\dye'de meyvacıhlr, 

hilgiıizliğin ve bakımıııhtın ııtı• 
tabını çekmektedir. 

Meyva ticaretinde cihan pf.. 
:"•alarının talep ettiği hep bir 
rnek (ıtandart) mal için lcabe
~•n yetiştirme ve ba11rlama ıart
lı rından mahrumuz. Haıerelere Ye 

1 ~·~abklara karıı kayıtıı111. Verim 
~rıı tamamile allaha bırakmııız. 
t :•ca mevcut blltlln imkanlara 
'b•arnen, meyYacılıiımıs ya tam 
b lr aciı içinde bocalamakta, ya• 
t Ut ta mllaait ıartları uamt de· 
•cede iıtiımar edememektedir. 
~ Pamuk İfİ: Pamukları cihan 
tlkıalarına kabul olunmıyan birl
d lbeml~ket Tiirkiyedir. Burada 
d;~ diğer ıiraat iılerimizde g6r
,. ~llrnuz bUtlln ihmallerin, bilgi· 
~~lılderine ve teknik geriliklerin 
, ttın tabii neticolerlle karııla-
1l'oruz. 

•) Ziraat itlerinin hepılnl ayrı, 
tte"' gözden geçirmiye ne lüzum 
llaı de lmkAn y.udır. 1931 ıene
-lr de Ankara'da toplanan b~incl .,, ••t kongresine verilen ihbıas 
Q)cPorlarına ait iki bnynk cildi 
tllhtnak, Tnrkiyo' do munhaınran 
~ı,:! teıebbUae dayanan ziraat 
~•kknin acı Ye acıklı YBziyeti 
~ita ında en 1alAhiyettar milte
t~tn• ıslarımızın dUtUncelerini öğ· 
1\

1
, •k için kafidir. " 

~\l.aca diyebiliriz ki, TUrkiye'de. 
"-" U•! teıebbUı prenıibine daya
)~t :•r-at istihsal işleri, umumi
~~ kA.Z•re geri teknikli, az verimli, 
''d rıııdır. Bunun da sebebini ,._. ::e, ziraatimizin bilgiye değil, 
4~lt •ye dayanmasında arama· 
"-'tt Ttırkiyde, an'anevJ ist h1al 
''tU arı yerin~ rasyonel istihsal 
~tldarını geçirmek itinin cihan 
f'ııuİ Yllz ıenelik geriliğimiz dtı
Q'•k•ece.k oluna deYlet itinden 
'ttaıe bkır~ey olmıyacağını kabul 
~e ırnkAnsııdır. 

'-d(I) AYrupa dln· nın •n iyi at cln•lerinln 
ltltı,l't l ve dilnyanın en iyi koyun 
•a._ı~ tıın dedelerini bizim toprakla. 

•ıa ve • rmıı olm,uıoa utmen .. 
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Durğun ·n rakit cemiyet• ihtiyarlara dikkat ediniz, hiç 
iıtikbalden bahaetmeder, hep 

Mazi Ve istikbal 

Ma:ıl ile meıgul olmak, ge-
çenleri hatırlıyarak }'atamak ihti
yarlık alimet ı dir. 

lerde fertler, mazi ile maHlla, ta• 
rlble mefiul olurlar. Eıki uman
ların menlubelerinl hatırlamak on
ları matrur eder. 

maıdye alt hiklyeler anlatır ve 
bunları anlatmaktan husu•İ bir ı:evk 
duyarlar. 

Yaratıcı ve canlı olmak iatiyor• 
uaıı:, maz iyi detil, maz den il.ıret 
alarak istikbali düıününüz. 

===============-=-==-==:-!:=======================~~~~~::::.:==--~-~ 

SON TELGRAF HABERLERİ 
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Dokto_!ları l' apılan 
Neşriyatı Haksız Buluyorlar 

~azandığımız Para Çok Değildir. 
lzmır, 18 ( Huıuıt ) - Bir lıtanbul ga.zeteıinde Şeldint\eki ıarlp ıualini merhum daima ıö ler 

lzmir 

doktorlarımuı hakkında ,.ıkan yaıılar ıehrımlı dok- d du y ' 
l 

• urur . 
tor arı arasında bOyllk bir a1&blyet uyandırdı. B d kto ı · i 

B 
. azı o r ar Tazıyet ıu ıözl rl i h 

u neırıyattan asabiyete kapılan doktorlar e • 
18 

araaında bilha11a, Etıbba Odaaı Azasınban Doktor ediyorlar. 
Ali Ag!h B. lstanbulda yapılan neşriyat hakkında - Doktorların apar~ma~ ıahlbi olmaları etra-
ıunları seylemektedir: fındakl yazılar basit hır ııt!rkap hiaainden doğ'-

-8u neıriyab yapan muharrir beyler çok b81it maktadır. Kıtın ıoğuk günlerinde bir apartmanın 
bir ıörUı noktasına aaplanarak böyle lllzumıuz bir odasında, ıoba karşısında yorgunluk çıkaran dok· 
mOnakaş~ ze°!ini açmak istediler. Bunlardan biri~in tor, bu vaziyeti hazırlamak için birçok faaliyet 
b~yUk bı.r c~r etle yalnıı menfeatinl dUıUnen 'uurlu ıarfetmlftlr. 
bırer katıl dıye tavılf ettiği doktorlarımız her an için Bugün memleketimizde en tamomıı mllteha1111• 

bOyllk bir feragatle karıı karııyadır. Memlekette ların Tlzite llcretlerl Avnıpanın •n kOçllk ıehlrle-
llfDrllkclllerden ve nefeılerden medet uman, onlara • d b ı b 1 rıo eki mahalle hekimlerinin viıitelerinden yUkaek 

• ağ ayan balkın ııhhatım doktorların ihtlıaala· 
rına çevirmek o kadar kolay olmamıtbr. Herglln değildir. Bizde doktor, olıa olH halkan biraz ıiv· 
bUyilk bir feragat ve ıefkat hllli aarfederek dok· rllmiı birer hizmetçlıidir. 
torların karıılaıtıığı feci manzaralar benllı Bu ltibarladır ki, aparhman aabibi doktorların 

.• unutulmamıştır. çoğalmaıını temenni etmek Tllrk matbuatına 
lzmfrde ilk defa doktorluk etmiye batlayan dllıen vazifelerin baımda gelir. Doktorlan (aparb-

merhum Muıtafa Enver Beye bir kadının: ma? ıahibi) diye göstermek dünyanın hiçbir 
Hiç Türkten doktor yetitir mfi yennde ıörlllmemif tir. - Adnan 

Ankara' da 
Bir Şoför Bir Hanendeyi 

Öldürdü 
Ankara 18 (Huıuıt) - Dün 

gece burada bir cinayet olmuş 
ve AnkaraniD çalgılı kahve· 
ferinden birioda ıarkı ıöyliyen 
Mllye11er Hanım SalAhattlo 
i•minde bir ıofür tarafından öl
dllrlllmUttUr. Şoför SalAhattin, 
Milye1Ser Hanımı gece otomobil 
ile Hacıdoğandakl Hine götUr
mUı, kendisi de orada kalarak 
beraber içmiye baılamıılardır. 

Kafalar iyice dumanlandıktan 
ıonra araya bir kıskançlık me· 
selesi gir111iıtir. Şoför SalAhattin 
tabancasını çıkararak Müyesser 
H. mm üzerine mllteaddit defalar 
ateı etmiı, kadmı öldOrmUştUr. 
Katil yakalanmıştır. 

Şehitlerimize Abide 
Berut, 17 ( Hususi ) - TUr· 

kiye başkonsolosu Şama hareket 
etmittir. Konıoloı bey Şamda 
Türk şehitleri namma inıa •di
lecek abide ile meşguldür. 

Ağrı Şakileri 
Hapishanede Biribirlerile 

İıtanbul, 17 ( A. A.) - Reiıl· Kavga Ediyorlar 
cGmbur Hıı. buıfln dairelerinden Adana hapiıhaneıinde bulu-

Gazi Hz. 
bfr tarafa ayrılmamıılardır. nan Ağrıdağı ıakileri bir hAdiH 

.__ ____ ...;...---:~---_j çıkarmak istemişlerae de önO 

Bursa Hadisesi 
iş Mahkemeye in ti kal 

Etmek Üzere 
Buraa 18 ( Husuıi) - Son 

mlle11if vak'anın bütün tahkikatı 
ikmal edildiği için, evrak müddei 
umumilik tarafından iıtintak hA-
kimliğlne verilmiıtir. Bu suretle 
hAdiae artık adliyeye intikal et
miı bulunuyor. 

lıtintak tabkikatmın pek uzun 
ıUrmiyeceği zannediliyor. Bu tak
dirde muhakemeye pek yakında 
ba,lanacak demektir. 

Hidise maznunları olarak 
mahkemeye sevkedil~cek olan 
23 kişiden baıka yenıden kimse 
tevkif edilmiı değildir. 

almmııhr. MahkQmlardan Remzi 
yine mahkumlardan Necatinin bir 
kitabını çalmıf, kitap kendi 1an
dığında bulununca, kızarak Ağrı 
ıakilerini Necatiye hllcuma tetvik 
e!mittir. Y etiıen jandarmalar 
mahkkiimlan teskin etrniılerdr. 

, Meclis Reisi 
Şehrimizde bulunan Mecliı 

Reiıl KAzım Paıa dün Tokatla
yan otelinde iıtirahat ve ziyar~ 
tine gelen baıı zevatı kabul 
etmiıtir. 

Feyzi B. Öldü 
BüyUk Millet Meclisinin ilk 

devresi meh'uslarmdan eski Na
fıa Vekili Feyzi Bey dUn vefat 
etmiıtir-. 

İNAN /STER İNANMA! 
Belediye Reiıl Muhiddin Bey ıubelere bir tamim 

gfSndermi,tlr. Muhiddin Bey bunda diyor ki: 

.. Bazı evrakın o1<unmadan ve tetkik edilmeden 
ait olmadıtı daire Ye fUbelere havale edildl~ini alSrÜ· 

yorum. Bu albl yanhtlıklara bundan ıonra kat'i H· 

rette nihayet vuilmeain i istiyorum. Bu gibi havaleyi 
yapan memurların bana hemen i•minin bildirilmesfnl 
n bunu bildirmlyen &mirlerin t erkini kaytlerinl ya· 
pacağımı ehemmiyetle bildiririm • ., 

/STER /NAN /STER iNANMA! 

L.--------------------------------

Sözün Kısası 

Münderecatımızın çoklu
i!_ıından dercedilememiş- , 
tır. ,:!il' ... ._______________ 

. 
lktısat Vekili 

Dün Ankaraya Giderken 
Beyanatta Bulundu._ 
lkhıat Vekili Celil Bey dön 

Ankaraya gitmiş, iıtt&1yonda Ri· 
yaseticümhur kalemi mahsuı 
nıltdtirü Haaan Rıza ve muhafı& 
kıta atı kumandanı İımail Hakkı 
beylerle sair birçok zevat tara-
fından teşyi edilmiştir. Celil Bey 
vuku b~lan beyanatında: • 

- Istanbulda caaslı tetkikat
ta bulunmuş değilim, tetkikattan 
maluad ı ın ı ı hütçe senesi olmak 
itibarile neler yapabileceğimizi 
tesbitten ibarettir. Balıkçılık mü· 
essesesi memlek için çok faydalı 
bir müesseıedlr. Yakından ali
kadar olmaya değer. Demittir. 

Ecnebi Mektepleri 
Ecnebi ve husuıt mektepler• 

den, resmi mekteplere verilecek 
nakil •eaikaları behemehal Maarif 
MUdUrlükleri tarafından · tasdik 
edilecektir. • 

Hundan baıka, ecnebi mek
teplerin ilk kııımlarına ıami· olarai 
TUrk talebe kabul edllmiyecektir. 

Notrdam Franıız mektebi 
maarif mUfettiılerine mnıknl!t 
çıkardığından bir ihtarname aöıı
derilmiıtir. 

Verem Kongresi 
Verem Mücadele Cemiyeti 

kongresi dUn yapılmıı, bir aene-
Jik faaliyet raporu okunmuı, 
bütçe 9700,83 Ura varidat 5050 
lira ma1raf olarak teıbit edilmif, 
müddeti biten aza yerine de 
Behçet, İhsan Rif at, Kudıi, ZDhtO, 
Mes'ut, Rifat Hamdi, Mecit Mağ
mumi, Salih, Zeki, Haydar, ıigor
tacı Rauf, Nami, Salih Beyeler 
1eçilerek lçtimaa nihayet veril
miştir. 

Talebe Birliği 
Dun Talebe Birliği Talebe 

Cemiyetleri Murahhaslarının lıU
rakile Halk Evinde bir toplantt 
yapmıf, fakat mftzakereye ılmi 
ııf atile gelenler de ittir ak etmek 
iıtediğinden mllnakqalar olmuş ve 
müzakerelere de•am edlleme
miıtir. 

Kabataş Mezunları 
Kabataı LiıHİ mezunları dan 

aralarında bir cemiyet yapmıya 
karar vermiıler, Halk EYinde 
toplanarak c•miyetin nlzamname
ıini yapmıılar ve idare heyetini 
ıeçmiılerdir. 

-==~-=======:=:::::==============:::::::=-

T et fi n 
Vefatını haber verdilimlı Af

yon, Tiftik ve zahire Taciri Mus
tafa Arif Beyin cenaıeal dllo 
Panııalta'da Poyraz ıokağındakl 
evinden kaldmlarak Maçka kab
riıtanına defnedilmiıUr. Cenazede 
merhumun doıtları, arkadaşlar1, 
evda ve akrabası btıyllk bir ka-
labalık teşkil etmiılerdL IKi bil· 
yllk çelenk önde ve tabut ağh· 
yanları• omuzları llzerlnde Feri
köy Hamam caddesini geçmiş ve 
bilAhara cenaze otomobiline ko
nulmuıtur. Merhumun bUtOn doıt
ları ve arkad< f arı yolların geçl
lemiyecek kadar çamurlu olma· 
sına ve binek otomobillerinin kı
zak yaparak ortada kalmasına 
rağmen yaya olarak cenaze oto
mobilini takip etmişler ve ta me
zarı başma kadar gelmiılerdir. 

Gösterilen bu sevgi ve saygı· 
dan dolayı merhumun refikası, 
kızı ve oğlu cenaze meraıimine 
ittirlk edenlere ayrı ayrı teıek· 
kUrlerinl beyan ederler. 

Allah rahmet eylHt• 



.C Sayfa 

Memleket Manzaraları 

1
Edremif 'le 
Yağ Ve Zeytin 
Satışı 

Edremit, (Huıuat} - Mevıim 
dolayı&ile tehrimiz yağ fabrika
ları faaliyetlerini birer birer tatil 
etmiılerdir. Bu ıene zeytin mah· 
nlftml\z çunl doldurma itibarile 
noksan olduğu halde yağ iıtihsa
lltının yUkıek olmaaı bu endiıeyl 
izale etmiştir. 

Geçen aeneler içinde •eytin· 
lere sinek ve kurt an:ı olduğu 
halde bu ıene havaların rDzgArlı 
geçmeaı bu haatalıklarıo önüne 
geçmiş ve mlistahıillerimizi mem· 
nun etmiıtir. 

Fakat ttlccarlarımızın en zf.. 
yade endiıe ettikleri ıey, malla· 
rmıo maliyet fiab tb:"rinde mn,
tetı bulamamasıdır. Tüccarlar 
malların ıatılma111 için yeni gay• 
retler 1arfetmekte Ye yeni teıeb
bUılerde bulunmaktadırlar. 

Yağ mahalli olan kazamız da 
uyi.foyağına 30 kurut• müıter1 
bulanlar parm~la göıterilmekt~ 
dir. Burada yağlar ancak 23 i1o 
~ 7 kuruş araaında muamele g5r
mektedir. 

Bu ıuretle endiıelerinden 
haklı olan mUıtahsillerimiz, lktı· 
aat VekAletine birkaç kere mn
racaatta bulunarak lstandarlize 
usulllnlln tatbikini iıtemiılerdir. 

Bu usul, lkt11at V ek.iletince 
kabul edilir ve tatbikine başla· 
nılırsa, birçok zeytinyağ müstah· 
ıilJerinio yüzleri glilmüf olacaktır. 

Diyarıbekir' de 
Kar Devam Ediyor Bazı 

Ka1alar Oldu 
Diyarıbekir, (Hususi) - Şe

hirde birkaç gündenberi devamh 
surette kar yağmaktadır. Kar 
bazı kazalara da sebebiyet ver· 
miı, Ayspor klübUntin iıgal ettiği 
bina karın sikletine tahammül 
edemiyerek yıkdmışbr. İnhidam 
esnasında binada kimse bulun• 
madığı için allfusça zayiat olma
auıtır. 

Diyarıbekirdene Mardfne hare-
ket eden ve Fikri Beyin idaresin
de bulunan kamyon yolda kar 
fırtmaama tutulrnUJ, daha ileriye 
devam edememİf, kamyonun ha· 
mu!eai ve yolculan jandarmalar 
tarafından ıırtlanmak surctile •• 
pek milıkülAtla karakola taıına· 
bilmiılerdir. Kamyon yolda kal-
mlf, ancak erto•İ aabab Mardin· 
den gönderilen hayvanlarla poa
tan·n nakli kabil olabilmiştir. 
Dly•rıbeklrde Kalp Sekte•lnden 

öıum 
Ojyarıbekir, (Huıuı1) - ldarei 

Huıuıiye daktilolarından Hayrün· 
nisa H. vazifesi bqında kalp 
Hkteılnden 6lmllıtnr. Hayrllnnisa 
Hanımm ~OmD burada derin bir 
teeuOr uyandırmııtır. 

Susığırlık'ta 
Havalar Güzel Ve Qdun 

Kömür Ucuzdur 
Suıığ1rlık, (Hususi) - Burada 

aoo haftalar zarfında ha•alar 
çok 20zel vo açık git111ektedir. 
Bu y\lzden odun ve kamor fiat· 
leri bOıblltlln dilşmnıtDr. 

Geçen sene 150 • 160 kuruıa 
ıatılan bir araba odun aon glln· 
lerde 50 kuruıa koıdar ucuzla· 
mı:ıtır. Kömllrön okkası lae 2 
kuruıtan 50 paraya düşmUıtllr. 
Hatta bazı köylüler pazarlarda 
1 kuruştan köml\r satmaktadırlar. 

Clra•o., Ticaret Oda•ı 
Ticaret Oda'ı kongresi 17 

ıubat cuma günü toplanacaktır. 

L l 

Kayseri Lisesi Yandı 
Yangın Altı Saat Sürdü. Zaraı· Miktarı 

On Bin Liradan Fazladır 

Kayeerl totoArat 
Kayım (Huaual) - Uao bi

nasında idareye ait daireden 
yangın çıkmıı, altı aaat devam 
etmış ve bina tamamen yanmışbr. 

Yang n gtlndllı Ye ıoba ba
casanan kurumları tutuımak ıure
tile ç kmıtbr. Ateş zuhur eder 
etmez Belediye, Kolordu ve lı· 

Akşehir' de Bir 
Genç Nişanlısını 
Öldürdü 

Akıehir, (Hususi) - Burada 
feci bir cinayet olmuş, Kurt Hacı 
Hasan isrninde bir genç nişanlı· 
ıı Safiye Hanımı öldUrmOştnr. 

Bu iki genç evlenmek için 
muamelelerini yaptırırlarken usu• 
len gidip doktora muayene ol· 
muılardır. Doktor yapbğı mua
yene neticesinde Hacı Haaanın 
frengili olduğunu teıbit etmiı ve 
tedavisini ikmal etmeden evvel 
evlenmesine müıaade etmemiştir. 
Aradan birkaç gOn geçtikten 
aonra hacı Hasan nişanlııının 
evine giderek nüfus tezkere'Jini 
istemiş, Safiye H. da nüfuı tes• 
keresini vermekten imtina etmiş
tir. Bundan mllteesir olan hacı 

Hasan tabancasını çelcmiı, nişan• 
haanı llzerine atq etmiş Te kız• 
cağızı başından, kolundan, kar
nından ve belinden yaralayarak 
öldOrmU~tUr. 

Katil cinayeti müteakip elinde 
tabancası olduğu halde kaçmıya 
ıilAh sesine yetişen polisler de 
kovalamaya başlamışlardır. Katil 
kaça kaça evine gitmiş, içeri 
girmiş ve kapıyı kapamıştır. Po
lisler bir m6ddet ıonra eve gir
miye muvaffak olmuşlar, fakat 
katili tabancaaı elinden dtlımDt 
bir halde 610 olarak bqlmatlar
dır. Yapılan muayene neticuinde 
katilin kalp ıekteıinden 6ldtii0 
anlaşılmıştır. 

Eskişehir' de 
Şeker Fabrikasının Teme

linin inşası Baıladı 
Eskitebir, (Huıuat) - Şeker 

fabrikaaı için iıtimllk edilen ıa-
hada temel kazma iıine başlanıl· 
mıştır. Hafriyata milhendia Nadir 
Bey nezaret etmektedir. lnıaat 
bir ıene sarfında ikmal edil~ 
cektir. 

..... ====-
Kongrenin ruznamesinde vilAye
tin ticaret ve iktısadiyatını ya• 
kından alAkadar eden mlihim 
maddeler Yardır. 

muhabirimizin yangan eanaeında aldılı iki tololrat 
tas~on tulu.mbaları ile miktan bombası atılarak anka• yıkılmak 
kA.f~ as~er, Jandarma v~ ~olord~ ıuretile yangının sirayet ihtima• 
itfaıyesı yangına aevkedılmtş, Vah il · ö u il · tk y 
B. bizzat yangının IÖndürUlmeıi nın n ne geç mış • angın-
fşile meşgul olmuıtur. Yapılan dakl &arar. mikt~n on bf~ liradan 
biltUn gayretlere ve çalışmalara fazJa tahmın edılmektedır. Şehri· 
rağmen ateşi bastırmak kabil miz bOyük bir irfan merkezini 
olamamıı, ancak dört tahrip kaybettiği için çok mllteoasirdir. 

Çankırı Umumi Meclisi 
• 
içtimalara Başladı 

Çankırı umumi macllalnln kUfal reamlnde azalar bir arada 
Çankırı, (Huıusl) - Umumi aarfı takarrür ettiği bildiriliyor-

Mecliı içtimalar.na başlamııtır. du. Nafıa raporundan da bu ıe-
1Jk içtimada encümenler intihabı no Çankın - Kastamonu yolu ile 
yapıldıktan aonra Maarif, Nafıa tair kaza yollanoın yapılacaj1 
Ye Sıhhiye raporlan okunmuıtur. anlaşılmaktadır. 
Maarif raporuna nazaran vilAyet Çankırı Kaza Ve nahlyelerlnde 
dahilinde 71 mektep, 128 mual• Telefon 
lim, 7 muallim kOtOphanesi var- Çankırı (Huıuıt) - Kaza. na-
dır. 34 klSyde yeni mektep inıa- biye Y• k6ylerimizin telefonla 
ıına baılanmıtbr. Seki& millet biribirlerine ltağlanmaaı iti ikmal 
mektebi derahaneainde 1703 va· edilmiıtir. Kurıunlu nahiyesinin 
tandaı okuyup yazma ağrenmek- BayramOren klSyD otuz lkl k6yo 
tedir. llkmektep talebeainin mik· merkez olacak bir yaziyett~ un-
ları 4957 den 6000 e çıkmı,tır. tral biline ifrat edilmittir. BtUOn 

Sıhhiye nporunda da en IOD k&yterimizdo Köy Kanunu tatbik 
ıiatem bir haıtahane lntaaı •• edilmekte, Dç k6y0n bir kAtibi 
bu haatahane için 25 bin lira bulunmaktadır. 

Gönen' de 
Bir Senede Ne Kadar 

Et Kesildi 
Gö:ıen, ( Hususi ) - Şehrimiz 

baytar mtıdllrlilğtınlln yaptığı bir 
istatistiğe göre, 932 senesinde 
vilAyet kaza merkezleri mezba· 
lıalannda 6946 a•ğır, 3179 dana, 
784 manda, 83 malak, 39 deve, 
11521 koyun, 28440 kuzu, 10425 
oğlak ki ceman 68560 hayvan 
keıilmiştır. 

418,915 nllfuslu olan willye
timizde, et ııkletl 198, 7 48 kilo 

Antep'te 
Kuraklık T ehlikesl 

Kalmadı 
Antep, (Huıuıl) - BugOne 

kadar yağan mebzul yatmur ve 
kar kuraklık] tehlikesini ortadan 
kaldırmııtır. 

tutao bu hayvanlardan nnfua ba
tına beıer kilo et iaabet etaıek· 
tedir.Bu rakamdan halkımızın nll-
fuı bqına günde 14 2ram et 
yediji anlaıılmaktaclır • 

• 

1 
Ev Doktoru 

1 
Tansiyon 
Meselesi 

Tanaiyon denilen hldiıe dhfr 
leri çok meıgul eden, birçokl .. 
naı meraka dü9Uren sıhhi bir va
ıüyettir. Bunun için tansiyonun 
tabii derecelerini Ye marazi deği
ıikliklerioi kısaca arzetmeyi fay• 
dadan hali görmedik. : 

T anıiyon ıözQ damarlardaki 
kan tazyikını if ado etmekte olup, 
bu tazyik ehemmiyetli ehemmi .. 
y~~ıiz birçok YHilef .,rle değiş~ 
bılu. Fakat evveli bu tabiri dU· 
zeltelim. ÇüakU kanda bir tazyllı 
değil, iki tazyik, bu itibar ilı 
tazyikler vardır. 

Malömdur ki kalp bir emme 
buma tulumba gibi vazife )&pmak' 

ta olup kana bir taraftan alır ve 
bir taı·aftan aevkeder. İıte kalbin 
içerisine kan dolacağı zaman kal· 
bin genişleme zamanına tesadüf 
etmek llzere damarlarda hafif bir 
tanaiyon ve ıonra kalbin aldığı 
kanı aevketmek için tekaJlöı et• 
tiği lna teaadüf etmek Uzer• 
damarlarda yine kavvetli bir 
· ..naiyon buaule gelir. 

Su halde, dediğimiz gibi da
marlarımızda tansiyon değil, ta~ 
ıiyonlar vardır. Bunların evvelkine 
(Tansiyon minima) ve sonrakine 
( Tanıiyon maksima ) denir ve 
ber ikisi de hemen mnıavi dere
cede ehemmiyetlidir. 

Tabii halde makslma tazyik 
ıahıa aöre (14) llA (16) arasın
dadır. Nadiren (13) veya (11) 
olur. Şu halde yllksek bir tazyik 
herkes için ayni derecede bir 
ehemmiyet ifade edemez. Faraza 
tabii tansiyon maksima dereceal 
(13) olan bir insan için bu tansi• 
yonun (19) a çıkması fevkalade 
bir haldir. LAkin bu (19) derece 
tabii makıima tansiyonu (17) olan 
bir kimıe hakkında ancak mute• 
dil bir fazlalık demek ol ur. 

Tansiyonların artmasına (iper• 
tanıiyon) denir. Maksima tazyi-
kın artma dereceaini üçe ayıra• 
biliriz: 

(18) den (20) ye kadar hafif 
derece: Fazla kanhlarda, tir 
manlarda, ainirlilerdo ve ıeker 
hastalığında ekıeriya böyledir. 

(21) den (25) e kadar vasati 
derece: Fazla tütün içenlerde, 
uykusuzlukta, Ye yine ıişmanlarda 
aaabllerde ye damar ıertliğinde. 

(26) dan (32) ye kadar : ileri 
derecede damar sertliğinde .,. 
ban böbrek iltihaplannda. 

Şu tasnife nazaran hJtr tazyik 
fazlalığım, umumiyetle zannedil
diği gibi, hemen damar sertliiin• 
vermek bilyUk bir hatadır. 

Bunun sebebini diğer haıta-
lıklarda Ye bllnyenin husuaiyr 
tinde aramak IA:umgeldiği gib~ 
bazen bir inaanda alelAdo .ebep
lerle de, meseli bazım, idmı• 
gibi faaliyetler dolayısile de ta1" 
ıiyon makıima az çok değiJ.
billr. 

Netekim nabız ve harar.& 
derecemiz de bu gibi ufak deji' 
ıiklikleri daima göstermektedit• 

Şu halde bundan pratik pi 
netice çıkar: 

1 - Bir tahıtn tanllyon"°' 
daima gllnllo ayni uatinde, .,.,_ 
meklerdeo muayyen bir zalll,.. 
ıonra 6lçmek. 

2 - li akikl bir tansiyon f,ı' 
lalığına karar vermek için, t•O:. 
yonu birkaç gün fasıla ile t' 
olmazsa iki defa muayene • 
mek. 

Tansiyon ınlnlmaya geliP~ 1 

Bunun değişmeıi daha nadi~' 
hemen hem•n aabit bir ıe••Y ... 
vardır. T abil bir insanda (8k 
(10) arasındadır. Bunu da bil d• 
ıa böbrek ve kalp bastahklarıO iJP 
&lçmek llzımdır. Makaima ta~
fazla yüksek olanlarda da tf. 
uanmalıdır. Dr. jf. • 
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Siyaset Alemi 

ita/yanın 

Yeni İttifaklar 
Yaptığı İddiaları 

Bir müddeltenberl İtalya ile Al· 
manya ve Macariatan arasında gizli 
bir askeri lttif akın yapıldıtı tayialan 
dolaşıyor. Bu itt'fakın hedefini tayin 
etm.iye lüzum yoktur: 

Fransa n mOtteflklerl .. 
Bu ittifak, gOya M. Muaollnl il• 

Hitler arasında aktedilmittir. Mevzuu 
ıudur: ha'ya müaaaip bir fırsatta 
Arnavutluğ'u ilhak edecek, buna 
mukabil D.ınçlg koridorunun ele ge
$irilmcsl için ltalya da Almanyaya 
yardım edecek. 

Fakat rumt ltalyan mabafill, bu 
iddiaları tekzip ediyor ye nzlyetl 
6yle -anlabyorlar. 

ltıılyanın makaadı Arnavutluğu 
ilhak etmek detildir. balya, sadece 
ATnavutluğun lktıaadi vaziyetini ele 
almak •e bu auretle, bu hükOmetlo 
Yugoslavya ile ltalya araaında bir 
aynlık çizgiıl teıkll etmealnl temin 
eylemektir. Bu da, ancak Arnavut• 
lu~un kuvvetlenmeal ile mümkOn 
olecağı iç n ltalya buna çabııyor. 
Di~er taraftan Dançig koridoru me
aelesl, balyayı, iddia edilen tekilde 
•llkadar etmez. 

Son rivayetlere kartı 1 talyan ma• 
hafilinin verdiği cevap bundan lba· 
... uir. Maamafih ateı olmıyaa yerde 
duman tOtmiyeceğine Ye her dumanın 
da bir yangına delllet etmHl lizım• 
trelemiyeceğlne g6re, Taziyet bu za• 
Yiyeden göz ÖnDnde tutulmak &e
tektir. - Süreyya 

Küçük İtilaf 
Ve Fransa 

Cenevre, 17 - Fransız Harl· 
clye Nazm M. Pol Bonkur, şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"- Küçük itilaf hilkilmetlcrl 
Hariciye Nazırlarımn dün yapbk· 
ları toplanb bUyUk bir ehemmi· 
yeti haizdir. 

Bu içtima koçuk itilAfın iyi 
~e parlak bir teşebbllsU, mukezt 
Avrupada arzu olunm ya değer 
bir topluluğa doğru ablmış bir 
ileri adımı, bir aUkCtn Te intikal 
blokunun başlangıcı, Balkanlar 
Ye Tuna memleketlerinin bir 
arada toplanmasına do§'ru kurul
aıuı bir basamak mahiyetindedir." 

imparatorluk Meclisi 
Berlin, 17 - lmperatorluk 

lllecliıi dnn içtima etmiştir. Bu 
toplantıya ilk defa olarak Prusya 
btıkiimetl nezdindeki Alman ko-

ION POSTA 

TILOBArLAB 

merika' daki Suikast 
Amerika'nın 

Ölümden 
Yeni Cümhur Reisi 
Nasıl Kurtuldu ? 

Mlyaml, 17 - M. Ruzvelt'e 
kartı yapılan auikast hakkında 
şu tafsilit verilmcıktedin Suikast 
yapmak istlyen Zangara, bir aıra· 
nm Ustnne çıkmıı ve revolverinin 
namlusunu baıka birisinin omu
zuna dayamıı olduğu halde M. 
Ruzvelt' e doğru ıilihını boıalt
mıya başlayınca halk 11 Bu adamı 
öldllrnnnz, Jin~ ediniz,, diyo bağ
rıımışlardır. 

Birçok kimseler Zangaramn 
Ozerine doğru hücum etmişlerdir. 
Zabıta, mütearrızı halkın elinden 
bllyllk zorluklarla çekip alm ı ve 

Zangarayı derhal hareket emri 
verilen bir otomobilin yilk kona• 

cak yerine bağlıyarak ahalinin 
tebevvllrilnden kurtarabilmişlerdir. 

35 yaşlarında olan Zangara, 
Pateuonda çalışan bir yapı işçi· 
sidir. Paterıondaki tuğla harma· 

nında çalışan arkadaşları Zanga· 
ranın aık sık şiddetli ve ileri 

giden iddiaları bulunduğunu s5y· 
lemektedir. 

Zangara midesinden rahntsız 
bulunmaktadır. Akıl hastalıkları 

mlltchassıslarından bazısın n be
yanatına göre bu hastalığın 

Zangarnda bir tehevvür nöbeti 

hasıl etmiş olması ihtimal dahi-
ilinde görülmektedir. 

Gazetelerin verdikleri tafsila
ta göre sivil zabıta memurlara 
Zangaranın Patersondaki anar
şist grupuna menıup oldujunu 
bilmekte idi. 

Kömür Konferansı 
Varıova, 17 Doğrudan 

doğruya nakli)at tarifesi yapıl· 
maıı ve kömilr meıelesi hakk.n• 
da toplanan Leh • Avusturya 
demlryollar konferansı me1aisini 
bitirmiştir. 

miaerinin mümessilleri de Prus.)'a 
murahhasları ııfotile iştirak et
miılerdir. 

Llh•Y Adelel Dlv11rn Azaları 

Groenland'a hakkında D.mimarka fle Norveo arasında bir lbtUAr çıkhğmı 
yaımııtık. Bu ihtilAfı Cen.lyetl Akvam tetkik ettikten sonra, meselenin ba'll· 
nl Beynelmilel Lahey Daiml Uukuk Divanına havale etti. Resmimiz Labey 
Divanı A-ıalnrını gösteriyor. S.ığdan itil>aron }ı(. Fromajo, M. Uruıyo, Von 
Eııingo ve M. Vogt. 

Fra 
Kar 

sa' da Vergilere 
ı Grev Başladı 

Birçok Şehirlerde Dükkanlar Kapandı 
Paris, 17 - lktısadf kurtuluş 

komitesi, 'mali projeleri protesto 
makamında olm&k üzero ticar.et 

ve sanayi erbabı arasında dUn 
öğleden sonra bir grev tertip 

etmi tir. La Po 60 ğ'mda umumi 

bir ıekil alan bu greve bilhassa 

süs eşyası ticareti yapanlar 
iştirak etmiıtir. 

Yiyecek 1Blan mağaza Ye 
dUkkAnlar ile lokantalar, kahveler 

ve sineırslar umumiyet Oıere 
açık kalmışlardır. 

Paris muhitindeki mahallelerde 
bu greve riayet edenler az 
olmuştur. 

Herhangi bir hAdise çıktığ10a 
dair bir haber alınmamı~tır. 

Taşrada da buna benzer 
hareketler hazırlanmııtır. Birçok 

şehirlerde moğaza ve dükkinlarıD 
çoğu kapanmıştır. 

~~~------------·-·----------~~~-
lngiltere 'de 
Grip Kurbanları 

Londra, 17 - lngilterenin ve 

Gal memleketinin bilyUk şehirle

rinde grip yüzllnden ölenlerin 

n. an son hııfla zarf.oda hiHo
lunur derecede azalm ştır. 

Evvelki hafta 1911 kişi <Slmllş 

içki Yasağı 
Kalkıyor 

Vaşington, 17 - Ayan Mecllsl 
içki yasağ om kaldırılması lehin· 
deki takriri kabul etmiştir. 

iken geçen hafta içinde 413 ü 
Londrada olmak üzere 1306 
6lüm vak'ası kaydedilmiştir. 

UZUN HIKA YE sonra ant>ızın yerinden fırlad : nudan kom~udan dişili erkekli 
birkaç dost ta ilAve edilince te• 
nezzllh kafilesi yirmi kişilik bir 
yekfme yaklaşacaktı. 

Dağda Ba 

~- ~"·- ~.: h -. ;. YAZAN. 

-1 

Kalabalıktılar, ıesll bir renk 
lrtımesine benziyordular, oturduk
ları oda kahkaha fırtınası içinde 
Çalkala:uyordu. Yakut ağıı.lnrd n 
kopan bu bora penbe kulakları 
0 ktaya okşaya divarlara çarp yor 
•e •onunda ılık, muattar bir hava 
olup tavandan yine o ağızlara 
11.lr.ıyordu. 

N&zıme, bu neşeli meclisin en 
ta~lak yıldızı idi: Gülen, gllldUren, 
~~gıran ve bağ.rlan bir yıld z. 

Dr kızlar, kadınlar bUtnn ıeta• 
tetle · · k O _ rını san i ondan alıyorlardı. 

1 
~oyle~ikçe berikilerin ağzındaki 

nckıler gtilüınsü) ordu, o tülrtlil çe 
•r ad ' aş arının yanakları giilleşi· 
rordu. 

Nalıme yirmi be!ll ya<oılannda 
'fard H ' ... " 

• er yaş, bir elmast raş 

;· "r';ii;,'· ,. , !'·. . .. ;-. 

gibi onun biltur endamın bir 
parça daha pırlanlala,tırmışt. 

Y ıne her geçen yıl bu yıldız be· 
dende yeni bır huz ne; yeni bir 
hat yaralnııf gibiydi. başkularını 
gizliden gizli hırpal!yJp geçen 
zaman onu tekemmlll ettirerek, 
derece derece parlatarak geçmişe 
benziy< rdu. 

Kadın kıskanç olur. Fakat ar· 
kadaşlan Nazmıeyi kıskanmaz· 
lardı, İmrene imrene St!verlerdi. 
Çllnkll o canlı bir çiçekti, pırılh· 
larından nağme dökü'en bir mU
cevherdi. Bu ayarda şeyleri !<adın· 
Jar bile ancak ıeverler, IAkin 
k skanmaz'ar. 

Bu ~ • e de onu şevk ile din· 
liyorlardı, hepsinin kulakları ahit 
bir pervane gibi Ntizımcnin ılık 
sesine b ğh idi. O, birçolc nUkt 
ve birçok k hk ha aurf ettikl n 

_ Çocuklar, dedi, yaz geçiyor, 
biz bala dağa ç kınadık r 

Şimdi herkes el ç~rpıyor, bu 
ihtarın vadettiği eğıeııceli gezin
tiyi alkışlıyordu. Damarlarda sey• 
yal bir kanat gfoi çırpın2n genç• 
kanlar, bütün o kalabalıkta uç· 
mak ihtiyacını kaınç lau ışh. Hep
si, bila istisna hepsi haykır.
yordu. 

- Evet, evet, dağa çıkalım! 
Genç kızlar, düşünmezler, fa

kat çabuk karar veriler.JNazıme ile 
arkadaşları da Alemdağmda meh
tap aeyretmck için bir anda mu· 
tab k kaldılar, iki tebessüm •e üç 
el ç rpıntısı arasında rlanlar nı 
çizdiler, vazifeleri r:ayla tılar: Na
z me otobus tutacak, şehriye ye· 
mek getirecek, Bedriye bol ye
miı a!ocak, Mecıde içil cek fC)· 

feri temin edecek, Semra "gayri 
melhuz mnsr. fi r " ) üklenecekl 

Gezintiye iştirak edecek er
l<ekler zaten be lı idi. Nazımenin 
b bası, Şehriyenin kard , Bedrı· 
} e in koca ı, Mecidenin- Anado-
ludnn izini sta ıbula ı elmiş olan· 
nışt i S mra ım ni nlısL Ko-

N zın.e, kabul olunan kararın 
şerefine: 

••Yaş asın Alemdağ !,, Diye •~ 
ıini yükseltirken Semra hatırlattı: 

- Orhan Beyi unutmayalım. 

Bize şiir ol<url 
Bedriye, iki elini havaya kal· 

dırdı: 
- Muvnfık! 
Öbürleri de ayni işareti verdi

ler yalm:ı şiir okuması için Orhan 
Beyi de listeye soktular, mntc· 
al<ib n hülyalarını nğ zdan ağıza 
mtibndelcye ~iriştiler. Nazıme en 
ylıksek ağaçlara t rmnnncağım, 

Be riye, dağın zikzaklarını gezip 
bir kroki çizecegını; Mecide, 
sfilünlere püı;u kuracağım; Semra 
yapraklar ilstüne uzan p orman
daki azameti din!eyeceğini ıöy
liyordu. 

Alemdağı, yıl:ardan beri f s
tanb ılu lcucağına çağıran bir me
sire ir. Yine y llard m beri on 
binlerce kalbin eirarmı dinle-
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Gönül işleri 

Nasıl 
Sevmeli? 

Çocuklarım za mektepte Gu
atamala 'nın haritasını yapmasını 
öğretiriz de, nasıl ıevebileceklerinl 
öğretmeyi eyıp sayarız. Halbuki 
bir çocuk bu haritayı yapma
makla ne bedbaht olur, noe do 
hayatta geri kalır. Fakat sevme
sini bilmemekle muhakkak felA· 
ketlerle karıılaşır. 

Herglln, aldığım birçok mek
tuplar okuyucularımın bu cihet 
yüzünden biiyUk sıkıntılara dur 
tnğnnn gastermektedir. Hepsi 
benden muhtelif meseleler için 
fikir danışıyorlar. Biitiln bunlar 
aevdanın ve sevmenin ne oldu
ğunu ve nasıl yapılacağını bilme
melerinden neş' et ediyor. 

Bu yazımda biltün karilerime 
ıevmenin esaılı ıartJarmı anlat
mak istiyorum: 

1 - Kendinize yapılmasını 
istediğinizi ıevgiliniıe yapınız. 
Hayalinizi kullanınız. Kendinizi 
onun mevkiine koyunuz. O vakit 
onu rencide edecek sözler söy
lemekten, hareketler yapmaktan 
çekinecekainiz. Aşk kadar hayale 
muhtaç olan ıey yoktur. 

2 - Sevgilinizi olduğu gibi 
kabul ediniz. Aksi takdirde onu 
sevmediğinize hnkmediniz. Eğer 
sevdiğiniz zevkinize uymuyorsa 
beyhude uğraşmayınız, kendinize 
baıka kalp arkadaıı arayın z. 

3 - Tenkit etmeyiniz. Hata 
ve kusur bulmak en kolay, fakat 
en tehlikeli iştir. BilAkiı onda 
methedilecek taraflar arayın:z vo 
ona g6rtS hareket ediniz. Aıkın 
arttığım göreceksiniz. 

4 - Ona vücudunun aızın 
için bir ihtiyac olduğunu hisset• 
tiriniz. Onıuz yaşıyamadığmızı 
anladiğı gün o da size karşı IA· 
kayt kalamaz. 

5 - Onun ze klerine, istek· 
lerine hörmet ediniz. 

6 - Sevgilinizi yola getlrmi• 
ye çalışmayın z. O da sizin kadar 
ıahsiyet sahibidir. O da kendi 
hususiyetlerini muhafaza bakk nı 
haizdir. Eğer onun bu hususiyet
lerini beğenmiyorsanız, Hvmiyor
ıunuz demektir. 

7 - Sevgilinize karşı ıamiml 
olunuz. Onun size tahakküm et
mesine müsaade etmeyiniz. Her 
kadın bakim olmayı ıever Ye 
muvaffak olursa mağluba karıı 
iKJaaf:.ıı. olur. 

8 - Kadın emredilmekten 
ho§lanır. Ona hakim olmağa 
çalışınız. 

9 - Her vakit ona karfl 
nazik ve hörmctkAr olunuz. Ka
dın yalnız terbiyesizliği aff etmeL 

HANIM TEYZE 

miştir. Oradaki ağaçların dalla• 
rmda sayıs z gönUI maceralarının 
tnrihl uyur. Yerlerde ıürUnllp 

solan yapraklar, heyAI olmuı 
hakilrntlerio matemini taşır. Hiç 
bir mesiremiı., bu dağ kadar 
gönül halinden anlamaz. Çünkü 
orada birbirlerini bulan gönüller, 
başka yerlerde duyulmayan bir 
ihtişamın sihrini almışlardır. 

Nazıme H. lcafilcıi de, Uk 
lahzede bu ihtiy~ rlamayım ıihri 
duydular, sepetlerini, seccadele
rini yere koymayı unutacak ka· 
dar derin bir meshuriyet içinde 
ağaç kllmelerine baka kaldılar. 
Ormanın her yerinde oturmak, 
bor ağacın irtifam an zevk almak 
ve her kuı sesinin döküldüğü 
yerde hir musiki sefası geçirmek 
istiycrlarldı ve hiç bir yer bey.
nen iyor rdı. 

Orl an 8., tecrübeli g6zlcrile 
kızların bu tama'kar tereddUtle
rini 11 zdi, Nazıme'nin yan na 
yaklaştı: 

- Ormanlar, dedi, romanlara 
benzer. Ortalarına var lmadıkça 
zevkine e ilmez. Biz de içerilere, 
ta içenlere gidelim. 

( Ara ası var) 
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Madam Roozve!t 
Kocasile Bozuşa
cağa Benzegor 

Yeni Amerika cumhur re:si 
M. Roozveltle karıaı aras nda 
Çünkü nıu- ciddi bir ihtilaf 
harrirlikten çıkacağa benzi· 

, yor. Bu ihtimal 
Vazgecmegor Madam Roozveltin 

1azıcılık merakmdan doJmak i.
tidadmdadır. Madam Roozvelt 
muallimedir, muharrirdir. Birçok 
yevmi, haftalık ve aylık gazete
lere yazı yazar. Fakat M. Rooz
Yelt rel icOmhur intihap edildiii 
ıaman, karıı odan, timdifik 1azı 
7azmaktan •azieçmHİni rica et- · 
miı, kadın da bu ricayı kabul 
etmiştL Çünkn reiıicOmbur kadar 
onun korı11 da meraıime tabidir. 
Biri devlet reisi iae 6bilr0 de 
memleketin birinci kadın vatan
daşıdır ve resmi merasimlerde 
1eri Tardır. Bu itibarla herbanıl 
bir yazıdan dolayı mllnakaşa çı
kıp ta lehte, aleyhte yazılar yazıl
ması, hoş kaçmayacaktır. M. Rooz· 
•elt iıto bu ıebeplerden dolayı 

karısından fedak4rhk istemiıti. 

Halbuki kadın şimdi verdiği ıöz.ll 
tutmak istememekte ve yazı yaz• 
makta deYam eylemektedir. Hat• 
ta gazetelerden birinde çıkan bir 
fotoirafı mOnaacbetile bir kari 

bu gazeteye bir mektup g6nder
miı Ye rcisicümhur karısının, he
men berglln ilAn ılltunları ara

mnda reıminl görmenin hoı kaç
madıi nı bildirmiıtir. Anlaı•lan 
M. Rooxvelt bu fikirde deiildir. 

* Bu ıcnenhı Nobel edebiyat 
mUkafatmı Galsvorty is· 

___ N_o_b_e_l __ ı minde yaşl ca bir 
Ed b. t lngiliz muharriri 

e ıga kazandı. Bu mu-
Mük«/atı vaffakiyelten bir 

kaç ay ıonra da iki taraflı zatnr· 
reeye tutuldu ye atdll. M. Gal.
•orty, dUnyanm maruf ediplerini 
kucağında tophy.an meşhur Pen 
kulüblln reisidir. KulübUo faali
yet ıahaa m ddba faz.la genişlet· 

m6k için mUkafat olarak aldığı 
9000 lnğiliz liras nı buraya ter· 
ketmeyi dnıUnmüı, fakat hastalık 
birdenbire bastırdığı için tasaY• 
vurunu fiil haline koyamamııtır. 
Kartıı bu fikrini bildiği için ko
caaıoın ölOmünden ıonra da arzu 
ıunu yerine getirmiye karar ver
miı Ye bu 9000 lngiliı liraaı Pen 
lculObe terkedilmiştir. 

* 
Almanların geçirdikleri ıa

k nt lı •aziyet, galiba biraz 
_A_l_m_cı_n_g_a_d_a-· da sinirlerine te-

G . 8 . ıir yapmış olmala 
arıp ır ki Alman mab-
Dava kemelerindo çok 

garip mevıulara teudüf ediliyor. 
MHell geçen ınn bir amele, ça
lıtbiı mlle11eH mOdtırtıne müra
caat etmi,, evJeneceif için yev
miyesinin artt rılmuını iıtemif. 
Ret cenbı .alınca mahkemeye 
ıitmif, Fakat oradan da yoz gul 
edilmit- Bu amele, bu karara 
itiraı etmfş, itirazı da reddotun
mut. reisiclimhura ıöy)e bir istida 
•ermiı: 

- .. Ben eYlenecetim. Fakat 
param yok. Param yok diye 
61Unceye kadar aile kurmıyayım 
mı ? Siı söyleyin •• bir fikir 

••rin. " 

Mareıal Hindenburgun bu 
auale ne cevap •erdiji malum 
deiildir. 

SON POSTA 

TARİHİ MUSAHABE 
• 

" Şeriat Ilgadır ! ,. 
Fakat Ahval Ve Etvarı Calibi 
Şüphe Görüldüğünden 

• 

Efendi Hazretlerı, ••Şavk•tmeap 
Efendimiz ,, irade nuyurdurar, 
t•rlat le llgadır. M.lJdelemly• 

geldlm. 

Mutlakiyet devrindeki 1ad· 
razamların azil YO lnfiallerinde 
'fllkelA heyeti de muvakkaten 
mazul olur, icap edenler değişir, 

nezaret koltuğunda kalanların da 
"ipka" ları hakkın da "ircıdt:l 
senigei cenabı zillullalıi şeref 

efzagı sünuh '"' sudur,, olur 
ve bu uFermanı hikmet beyanı 
tacid-.rı azami,, saray yaverleri 
vas tasilo tifaben tebliğ ve tebşir 
edilirdi. Bu usul, tarayın kanun 
kadar muta bir ah'ancıi icabı 

idi. 
Bu gibi tebligatı ifaya me

mur olan yaverler arasında bir 
kaymakam Ahmet Bey vardı. 
Ahmet Bey, o devrin birçok 
sırmalı, kordonlu paşaları, mUıir· 
lerl gibi cahi~ kopkoyu Ommi 
bir adamdı. Senelerce hizmet 
ettiği ıarayda herglln yllzlerce 
defa tekrarlanan padiıahın unva· 
nıoı bile beceremez, "ıevket• 

meap,, yerine .. ıevketlüınap 
efendimiz,, der, "hakan,, kelime
ıini .. Halkan,, ıeklindo telaffuz 
ederdi. Fakat bu koyu cehline 
rağm•n, ıarayda imtiyazlı mev
kileri olan diğer "Çerkea llme
rası,, gibi mllthiı kibirli ve mağ
rurdu, ayni zamanda ıeryaver 

Mehmet Pa~anın da kardeıl ol
ması onun bu kötll gururunu 
ıımarıklık derec.aine Yardarmııb. 
Sarayın bu g6zde .. Çerkea 
Prenıi ,. Ahmet Beyin yalnız bir 
merakı Yardı: Türkçesi çok kıt 
olmakla beraber ağızdan birçok 
lügat ezberler, manuım anlama
d tı çetrefil terkipleri, yarli, yer
aia kullanmıya bayılırdı. 

' 

Dolayı 

Olbapta ... 

diğinl bittabi Kaymakam Ahmet 
Beyo de aynen tekrarlamııtı. 

- Şeybiı14m Efendiye git, 
mDjde eti bliradei Hniye " Me
ıihatte ipkadır. " 

O gOn vazifedar arkadaşlarla 
beraber iıimizi bitirdikten ıonra 
.. Yaveran daireıi " ne çekilmiı· 
tik; birbirimize, nezarette ipka 
edilen Paıaların iradeyi duyunca 
geçirdikleri heyecana ve ıevinci 

anlatıyorduk. Tam bu ıırada &a· 

rayın cUmle kapısındaki nöbetçi 
zabitinden haber geldi: 

- Şeyhisllm efendi hazret• 
leri teşrif buyurdular, bir "Mese
lei mllhimme,, hakkında başmabe
yinci bey ile görUımek istiyor
lar, fakat bal ye etvarları calibi 
tilphe görllldliğllnden olbapta ..• 

Derhal kapıya koştuk. Filha· 
kika gelen ıeyhiılAm efendi idi. 
Ve yine ı8yledikleri gibi Uryaoi 
zadenin halinde bir baıkalık 
vardı. Ynzo ıapHn lreailır.lıti; 
bUtOn Yilcudu fark edilecek de-
recede ıaraılıyordu. Hatta cüb
besinin etekleri zil çalarak bat
ma beyincioin dairesine koıarken 
dikk•t ettim: ŞtthiılAm efendinin 
aakalları bile tir, tir titriyordu. 

O geceyi merak içinde geçir-
dik. Fakat ıabahleyin itin lçyUzll 
anlaııhnca, Ur yani sade Ahmet 
bocayı bu kadar korku •e heye
cana dOtftren •ak' a bizim için 
gtınlerce deYam eden bir alay 
meYzuu oldu. 

Meier, ltt•, • Omerayı çera-
kiıe" den Ahmet Beyin yurn urt-

Sadrazam Klmil Paf8run bil- '-=m::1-.=s=1111::==---====-,==--.. 
mem kaçıncı defa deiiımeainde, ı~ SON POSTANIN 
Şeyhiallm makamını .. Üryani iLAN FIA TLERI c..., 
zade Ahmet Ef. " itgal ediyordu. 1-lllnın t.9k ıtnunl satırı gazeten ı n 
K&mil Paıan n 1adaretten azlo- metin yaıusile nutt 4 kelimedir. 
lunduğu gQn birkaç yaver, baıma• 2-Aynl yazının 2 satın 1 eanthndlr. 
beyinciniıı oduında toplanmıştık: 3-Daba kalın n daha ince yaı.llar 
Kamil Paıanm detişmcıile mu- santim mı hesap edilir. 

•-Sayfasına göre tlAnlar a9ağıdakf 
yakkateu mazul olan diğer oaz:r- fiatlere U.bidir: 
lardan, aandalyalarında bırakı· 
lanlara bermutat Padiıahan irade
aini tebliğ edecektik. 

Ben, Saraaker Ahmet Saip 
Papya g6nderilmiftim. Bizim 
Çerkea Ahmet B. Şayhiı14m 
Efendiye •• Batmabeyincf, nazırlara 
1olladıtı bitin yaYerlMe 116yle-

Sn fa 
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ladıta bir deve kuıu ,ammte. 
Yarmıı .• 

Baımabeyncidenı 
- ŞeyhiılAm Efendiye ıft, 

mlljde eti 
BA irade! 1enlye .. Meıihat ta 

ibkadır.,, 
Emrini alan Ahmet B. atına 

binerek yola düznlmUş, fakat 
yolda, ŞeyhislAmdan alacağı bab
tişe aklanı çok vermiı olacak ki 
Başmabeyncinin ı6ylediklerini u
nutmuş.. Esasen manasını anla
madığı bu cOmleyi bir Ulrlll ha
lırhyamamış, ne yapsın? Çetrefil 
terkip meraklı11 Çerkea Ahmet 
B. dilıUomUı, taıınmış, nihayet 
Baımabeyncinin ıöylediklerine 
uyiun bir cOmle aklına gelmiı 
Ye Şeyhlı14m Efendinin 1anıoa 

girer, girmez bağırmış: 
- Efendi Hazretleri, Batma• 

beynci oğlunuz. ıeYketliimap efen
dimizin iradelerini teblii için 
gönderdiler. Şevketlfımap efendi
miz, "Şeriat ta ilgadır" irade bu
yurdular, tebrik ederim, mOjdo 
ederimi.. 

Çerkea yaverin ~zından .. Şe
riat ta llgadır,, ıözilnO lşiden 

tcyhislAm efeucU kadife minde
rin.den aıçramıı: 

- Aman, demif. Bey otlum 
ıuı! O ne hilaf ıöz. 

Fakat yaver ıarar etmlı: 
- Evet efendim, "halikan,. 

hazretleri "terlat ta llıadır., ira
de buyurdular. 

Bittabi, Üryani zade mim 
töketmi• · 

O devirlerde telefon "me•ad-
dı muzırra., dın olduğundan 
lrnllaoılmaaı memnu idi; laml, 
••nakili ıe 'a,, diye razetelerde 
okunuyordu. Binaenaleyh teybis
IAm efendi hazretleri araba11na 
atladığı gibi ıoluğu, "aarayı ı••
katihtivayi, tacıdarı Azami,. de 
almıtb. Bittabi mesele anlatıldı 
ve bu hAdiaeden ıonr.ı da Çer
keı Ahmet Bey tifahJ irade teb
liğinden menedildi. Fakat bu 
gtılllnç yanhılık oldukça tellt 
•e heyecan uyandırmlf, bilbaua 
zavallı Üryani sadenin gOnlerce 
uykuıunu kaçıran bir korku mey. 
auu olmuıtu. Nakleden: 

AAmet Nıd111 

Ş...t 18 

Bugünün Meseleleri 

Tan~nmış Doktor
ların Günleri 
Nasıl Geçer ? 

( Baıtarafı 1 incJ ıayf&da ) 
Tarlarda ıenelerce gece gOndllı 
utraımak mecburiyetinde kalırlar. 
bir bekim ancak otuz beı kırk yar 
larına geldiği zaman .. tecrübeli bir 
mOtaha1111,. •ıf alanı ihraz edebi
liyor. Hekimlij'in her tubeainde 
mealeğiol ifa ederken daima ha
yati tehlikeler Tardır. lıtilal ha .. 
talıklardan arfınazar ediyorum. 
Fakat me1ell mealeiimden bah
Htmek icap ederme, nice op .. 
raUSrler bir ameliyat eıoaıındı 
aldıklan bb· ipe 1araıından ıı. 
mOılerdir. Hatta, daha ıeçe11 
aene .. Kolonya,, da en meıhur 
darOlfD.nun cerrahi hocası Fran
ken Haym bir safra kesesi am .. 
liyab yaparken parmağına ufak 
bir iğne batmıı •e iki gtln ıonr• 
ufunell demden &lmnıtnr. 

Ameliyatla iltihaplı kemik 
ameliyattan •• diğer iltihapla 
hastalıklana izaleıine çal tan çok 
operatorlar kan zehirlenmeaile 
hayata göz yummuılardır. 

Yapılan tetkikat gösteriyor 
ki ameliyathanelerde uz.un mlld
det çalıpnların yani operatorların 
kanlannda bazı tahavvüller olur. 
Eter ve klorform bubarlan •• 
kokularile ...Ucutlan derin tagay
yllrlere uğrayor, damarlar zede
leniyor, kalp adalesl mllteeuir 
oluyor. Bunlara lllveten ruhi he
yecanların lslba yapbğı ıui teıir
lerde çok milhimdir. 

Mesell bir operatör; bllHlD 
bu kabil tehlikeler Te ıul teair
ler albnda boı zamanlarında mO. 
temadiyen okumak, mlltemadiyen 
yazmak mecburiyetindedir. Vo bu 
bot zamanlar da ne kadar az.dır. 
Bu ıekilde çalışan doktorlar diğer 
insanların bUtiln bayatı zevklerin
den gim almaya •akit bula
mazlar. 

Okumak denince diğer me .. 
!eklere meoıup olanların okuduk
lan kabildep teyler akla getirilm• 
melidir. Bizim okuduklarımız çok 
can sıkan yOzlerce cilt kitaptır ki 
yalnız ıerlevhalarını okuyabilmek 
bile mnhim bir meseledin 

Avrupada tabbın yalnıı bir 
meıleği için yllz.lerce mecmua 
intiıar eder. Meıell operatörler 
için yalnız Almıınyada her ay kitap 
lar halinde elliden fazla mecmua 
çıkıyor. Bia bunlann kıımı na
mını getirtip okumak mecburiye
tindeyiL Zira ancak fennin ıo• 
ileri adımlanna gidifi uydurmak 
ıartile muz.tarip vatandaşlarımıza• 
da lAyıkile hizmet edebiliriz. 

Arkadaılann birçoiu boğar 
larından kealyor, e.inde ailelerine 
alacağı mantoyu •eya balo elbl
aeaiai feda ediyor, Almanyadak:I 
Franıadakl ldtaPÇl•Da talult 
takıit para 16nderiyor. Hutah• 
hane' erde arkadatlarımı• aylır 
larını alır alma& aolutu 'bankada 
alıyorlar. latife para dizmeli lçlll 
değil amma, kitapçıya para yr 
tiıtirmek için. Zira para11 Taktir 
de gönderilmiyen kitapçı lraal• 
tın arka1ını kesiyor. 

Kitap H mecmua d~ylp ıev 
meyiniz. Bu bizi. hakikat•• 
yıkıyor. Zira bunlar çok pabalr 
dır. Bir kitap elli lira, yOs li .... 
yllı elli lira, bir mecmua yit ... 
beı, otuz lirayadır. 

Avrupah doktorlar bizler kr 
dar kitap paraıı •ermezler. zır• 
9rada her köıe bqında, her bar 

( Duamı 11 loci •1tad• J 
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Hariçte Spor 

Avusturya Ve 
Fransa Milli 
Maçları 

Bu 1enenln Ok BeynelmRel 
futbol maçı Franıa ile AwlturJ• 
milh takımlan ar.a11nda Japılda 
ft 11flna kartı bir sayı De A•a .. 
hryahlar g.Up ıeldiler. Bu mr 
flD biriad deYreli tıfar, adıra 
lteraltere bitmlf, ancak ikinci 
deYrecluir ki Avuaturya'laUr 
tlart UJI ,.pmalr 1Uretile bir 
mllddet kunetli bir muke•emet 
llatermiye mayaffak olan laa11m
lerinl Jenmiye mu•affalc olmur 
larcbr. Y alaız merkezi Amapama 
değil, bitin Anupa IDt'•...,.• 
en kuyyetll talama- addedilen 
Awaturyahlar karpmnda Franııs 
milli takammsa muvaffakiyet g& .. 
tvmuiai beklemek abesti. Fakat 
halk haleti ruhiyesl, bu tibl 
9aliyetlerde ıını " tff&dtlfe 
•eı bailamıya mltema,U olchalu 
içindir ki bir fok Framazlu, 
kendi yatandatlanmn · macizeYI 
bir safer kuanabilecetiai lmit 
ederek maç ppılaa ıtadyoma 
adet& akın etmiılerdL Sabada 
•açı aeyredenlerin adedi 60 bin
den fazla teıbit edilmiftlr. Saha 
laaricindekl ataçlann &ıtlhle t&
•eyea, 1llkaek noktalara çıkarak 
m81abaka11 kaçırmak zevkinden 
•abrum olmak iatemiyealer ı .. 
bbalvc:e itil. 

Bu prait albnda baılıayan 
OJUn, ilk denede mllteYazin bir 
-ette de•am etmif, sonra AYU8-
turyalılar faildyet ve haldmiyet-
1 ı ııl kabul ettirerek )'Ukanya 
kaydetti;ima ıibi d&t sayı 
Japmıtlardır. Bu ayılardan lkiai
lal merkez muhacim Snidler, bir 
laneliai ut insayt Zi,.k, bir 
eliierinl de sol açık V orel kayit
•tmiflerdir. 

Son uyı, Maçın bitmelinden 
l.lr, iki dakika enel yapılmlfbr. 

Güreş 
lc.ıebi Güreıçiler Yaktqcla 

~hrimize Gelecek 

Bir Spor T eblili 
.... al H.,.U.deaı 

.._ Baaı..ttıoı •lıabakalanna 24-2-B 
..... •atı••eaktll'. 

~t_.;•I& •decek kullplvtmfma 
'-.a b tan•ı için 20·2·933,....... 
~ Jlnl e.aat &7 419 • .,.ıı.aı .. ............................. •• 

Çamur Deryasında Karma
·karışık Bir Futbol Maçı 

Beşiktaş, lstanbulsporu 0-2 Yendi 

................... ,111:,., 
lataabal mantaka11Dıa futbol 

llk maçlan artık esulı ımrette 
lnkiıaf etti, elemektir. Uaçlana 
bqlaatıcmdan bago.e kadar 1• 
pılaa karıılaımalarda pmplyoaa 
için h aarayı ittal eden kulDpler 
taay&n etmiıtir. Şimdiki hllde 

ıampiyonluk namıec:ll olarak iki 
talom ıaze ÇGpQaaktaclır. Ban
lar Fenerbahçe Ye Bqiktqbr. 

Fakat Fenerbahçe'ain ba~e 
kadar kazandığl punD adedi 
Bepktap aazaraa daha fazladır. 

Maçlana bidayetinde lstanbul
ıpor'un da in lll'ada meYld ala
cala tabml• eclilly.ordu. Fakat ba 
ı•nf talwianDıs derece ltibarll• 
lçllncl gelmektedir. Fakat maç
lann ikinci ufha11nda bu netice
lerin tleiitmul ihtimali de babra 
relebUir. 

Şu IQla bqlangıçtan soma 
dlakl mlubakaya ıeçebillm. 

DID Tak.imde .....-.ııtla en 
mlhi• maç&.rmdan biriae daha 
ıahit olduk: ..... kta,-1.t~ 
mGlabakua. 

Fakat d•hAI alyliyelim ld 
Tablm idaclyom-- çamar tler.o 
, ..... ibaret ........ .,... 

calan ...... bclar MJircileıf de 

-.--~ tld ........ ......... .Wr ....... ,....,..... 
_.,Takabll•clyo•ınkW 

~~"._ ........... 
wıeteJC wr ~ wı. t.hlıima-
Mta.: •ı.-.-. ~ 
ı..likll .._ JdtClk • selclk· 
htri Wt, ba P•• -..,...... 
feaatinl bir & dU. .....,... .. 
itte dlaldl mlbim ... baka 
ı,a1ı. bir u1aac1a. ... ,.. etti. 

bd takım la-• .... laer 
....-ki kaclrolarile ..ı..,a t k· 
tılar. Saba11111 buulduta ...... 
dm batlanDlll kunetli •• ..n 
akm yapmaluma hakla w inat 
••rme1or. ı.orakl bir OJUD .,. •• 

aıyorcla. 

........... ............. jru 

DlnkD MD•llalald• BiP An ... n ..... 
Bepataı bir anhk lataJJbalapor 07unu kaybetmif olda. 
kaleıial 11klfbrth " bu mrada Çok t111aafbr ld ı.ta.llalapor, 
hakem lataabultpor aleyhine bir ,..ı_. F.-erbahçeJe 0-1 
firikik CUall nrclL Jeuilmiftl. F enerbahçe de Bepk-

B9flktalldar ba euaclaa ilk taıı o-3 mefl6p •tmiftl. lataa
•oBeriDI ppamk nretile latifade balıpor IH Bepkblf irarpmacla 
ettiler. Fakat akı• J•pmak aaretlle 0-2 pbl a7lon bir farkla maf-
ıol çıkarmak almldta olamadıj. lap oldu. Şuna ela llJBJellaa ki 

için ilk de119 WttiJ.I •maa Befik- latanbulda teblk bfr oyma _,... 
tq ..&ra karp •cak bir sol b- bilmek ls.f-. imltWr. .....-.. ,..ı 
aamrı ola1orcla. bir atact,om IAamdsr. Abl tak-

lkmcl dewecle oyunwa cere- dlrde kafUI pw •e JUID toa 
,... tanıacta bala tahanllller 1a. cleryamada 1apalaa futltol maç
rlldl. BD cleYrecle 1-anbulapor lan ideailea fa,cla " aetlce,ı 
.,...... .... Udll ;..ı .. ...ıc •wmektea 1IDk bJaCakm 
..U U,W kıLlıilar. h ICINtle 
~ ..................... .. 
W. ilr kıat•• dok'f& OJaDca 

ili .... ~ atck 
TablJ pn.k bil •dJ•~ gerek .. 

-- ...... MU kar•atlda 
0,11111111 • ptll alchp keıtfr. 
-- .ıiaJdind&r. Zeykaiz •• h .. 

1ec ...... olarak dewam eclea koca 
bir ..... plmz Bet&ı-. tala-
- bir ıol ppabUdL O da br
_.. olmak taatilel .. 

itte p11ar deryua laaliade 
bir uhacla karfıl .... iki malaim 
takı_. alchj1 en IOll .. tice 
,adun a .. ıkt•t 2, 1ataabalıpor 
llfir • 

Ba ... tJ. lataobuJtper fllokl 

~ ... ., 17 ffanCalalc w. •por 
.... _...,_maçları bagla 
t.dklllıper alauaada b11lamııttr. 

ilk aaç lmallbharbi1e • Genç
lerbirBti aruanda ppılmıfbr. 

Birinci talamlu o,....._. ı... 
lltLlar 3-0 kuaıaddar • 

ikinci tak_._ mhebakamtcla 
Gençler Birliii 1 • aı. '3 HJI 
ile ıa,ip ıeldi. 

Üçllndl talu.ıaı maçında 1 • 
kart 2 •JI Ue ft lmal•tblan• 
1alibi,..t11e .,eticel•A 

1 
B. Takımları 

' Beşiktaş 
Bii.g_ik Bir Farkla 
Galip Geldi 

Dlla Takclu llaclyomaada 
Wrlncl talnmlar mapnclu enel 
B.pktq-latub...,_ B. takımlan .. .,..cidar. 

Salaanm pmw olmama ra• 
m• OJ1111 bqlachfa saman Bqlk
tq talam111111 hikimiyetl alrllll-
1ordu. Ba urih ftlİyet lurftaan
cla Betlldat takımıma bari• bir 
•JI '-la temin edeceil de an
laphyorda. F.U.akika OJUll• 
bqlaapncmda ileri allrlllın ba 
tahminler neticede dofra çıktı. 
Bqiktq 01unculan daha canh 
•• daha teknik· 01aadtlar. itiraf 
etmek llzımdır kl latanbulıpor 
ıeaçlerl de zarif Ye ahenkli bir 
oyma tana takip ediyorlardı. Fa
kat latanbullporlalana bu ahınkB 
OJDDU netice &zerinde mlleiair ot. 
madı. Çllnkll 8efiktq ta1g••nda 
daha enerjik bir aziyet 111• 
çuplJorclu. Banma Htic..ı ol.rak 
8efiktalhlar 1-5 pllp reldller. 

A,,.ca lfaret ehDt.k lateris ld 
prek Befiktaı, gerekıe l.tanbal
ıporan ıenç oyuncalan bize illik
bAI için kunetll lmitler qda
maktadarlar. Sa pnçler manta
am bir disiplin albnda antrene 
edildikleri takdirde iatikbllde ba
rtmkl biriacl takı• oyunc:alarm
dan daha fazla bir derece farla 
ılıterebilirler. 

Futbol heyetinin • ba Doktaya 
giz lnDade balundurdujunu IU' 

aediyoraz. 

Altınordu 

Galip 
D8a Tablm IÜa•cla ddacl 

ldlmedea Topkapı ile Albuorcla 
takımlan bqdqb " neticetle 
AltiDorda 2-4 galip pldL 

Voleybol 
Maçları 

latanbul YOleyboi f8mp&,o ... 
ıına GalataAraJ bllblnde et .. 
YUn edlldL J•pi'la ...Parm ... 
ticeleri fUDlarchr: 

HllAI. ıca.m,...·,a 15 • 8, 
I& • 13 .aliJt. 

Galataarar. Betildat'• iM 
••· a Plf. 

, ... ,3111:' 
gallp. 

Alqehir'de 
Genç Spotcular Güzel Bir • 

Müsaınere Verdiler 
Akpbir, (Huıul) - Şehriiüa 

,...., ilk• J111'du HDelik ...... 
..-nl nrmlftir. MlamereJ• 
lllildAI •Ufl ile bqlan11Uft mo
nolotlar 16ylenmlf, muhtelif 
ean'ı tablolar slat.ihnl1t milli 
rakıalar Japdmıt. Mahmut Yuarl 
Beyin bir facia itimli bir percle-
lik ftdyil ta..U ol8Dmattur. 111-
•••• çok .... .ıs ........ 
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İTTİHAT VE TERAKKİ 
Her hakkı mahfuzdur. - Nasıl do/tla? .. 

································ Tt.frika No. 68 
Nasıl Yaşadı? .. 

Nasıl Ôltlü ? .• 

• 
lzmirin Mümtaz Simaları Ansızın 

Nefyedilmişti Başka Viliyetlere 
NAıım Beyin lzmlre hareketi. 

kararlaştırıldıktan ıonra, cemiyet 
efradından ve belediye memurla· 
rmdan Y nkup Ef. iımlnde bir 
zatın nUfus tezkeresi alındı. Mn
ıiriyet yaveri Kixım Nami Beyin 
deliiletilc bu isme bir mUrur tez
keresi çıkarıldı. Dr. Nhım Bey 
yine o boca kıyafetilo Ye bu mll
rur tezkeresilo Drama - Kavala 
tarikile lzmire yollandı. 

Dr. Naz.ım Bey lzmlre ayak 
bastığı zaman oradaki efklr 
ve vaziyet ne halde idi ? •. 
Bunu llyıkilo anlayabilmek için 
biraz maziye rUcu etmek llzım• 
dır. 

Sadrazam KAmil Paıanın .... 
Uliği zamanında İzmir halla nir 
beten hllr yaıamıı Ye hafiye kor
kuıundan azade bir hayat geçir
miıti. Yalmı ecnebilerin değil, 
Rumların, Ermenilerin, Musevile
rin bile kulüpleri varda. Mllnev
•er Türk gençlerinden bazılan 
eık ıık bu kulüplere gider, ber
ıey merbeıt görOılllen bu muhit· 
lerdo fikren terakki ederlerdi. Ab-
dUlhamidin sabık kitapçılanndan 
olup mektebi aanayl mlldürlüğile 
lzmire glSnderilen bir adam gibi 
birkaç bafiyo •araa da bunlar da 
pek fazla Ye kıyasıya hareket 
ıöıteremezlerdL Uzun ıeneler 

sarfında iz.mirde yalnız bir vak'a 
olmu,, (Abdülhalim Memduh, 
Müslecabi zade ismet. Tokadı 
ude Şeklp, ıair Eıref, Şeyh 
Nuri) Beyler aibi mUmtaı ıim ... 
lar bir 2Un anııxm başka •İli· 
yetlero nefyolunmuıtu. Vakıa bu 
bidise bir mUddet İzmir muhitini 
korkutmuı ise do, az zaman 
conra bu kork.ı yine zail ol
muıtu. 

Bu zengin ticaret beldeıinde, 
herkes itile gDcilo meıgul olduğu 
için, iıtipdadın ağırlığa pek o 

kadar his olunmuyor, hllkumetin 
idare ine ait tiklyetlerden ziyade 
ticarete ait i~ler koDUfuluyordu. 
Devletin idare1:ndeki aakatlığı 
en çok hiuedenler, gen~ ve mü
nevver zabitlerdL 

Kı"lanın küf kokan koridor
lann da ı, basık tavanlı odaların· 

dan muttarit askerlik bayatından 
başka birşey bilmiyen, (Edip 
Servet), (Hüseyo Lutfi), (Selim 
Sırrı) iıminde üç genç zabit, 
geceleri sönUk bir petrol Jimba
aHe yarı aydmlanao daracık oda· 
larmda toplanayorlar, ba~baıa 
veriyorlar. Zevksiz •• neş' esiz 
ıeçen bu hayatlarıo a tikAyet 
ediyorlar ; kendilerini oyalayacak, 
tatlı ve heyecanlı bir hayat 
anyorlordı. Nihayet F ranıı:ıça 
6ğrcnmeyi, ecnebilerle ahbaplık 
etmeyi, kulüpler• ve balolara 
devam eJerek hayatlarına 
yeni bir mecra vermeyi dn-
tllndUler ve derhal bu 
fikrin busulDne tefebbU. ettiler ••• 

M•nr••f zad•nln kıymetll •••· 
manlarından Necip B. 

Bu gttnç zabitlerlo, Y anyalı 
mlllbım Mecdettin Ef. isminrle 
bir arkadaşları daha vardı. 
Ateşli bir z.ekAya malik olan bu 
genç mülbım, diğer arkada~ları 
gibi alafranga bayata dilıknn ve 
mlltebaasir değildi. O ıadece 
okuyup yazmayı ıeviyor, siyasiyat 
ile meşgul olmaktan bllyUk bir 
zevk hi11ediyordu. lzmirde bulu-
nan Ermeni komitecilerinden dok· 
tor Emirze Ef. nin dostu idi. 
Doktorun delAletile tanıdığı lngi
giliı Postahanesi MildUrii waaıta-
ıilo Avrupadan gazeteler getirti
yor, bunlarla meşgul oluyordu. 
Avrupada Jön Tnrlder tarafından 
ç karılan gazde ve kitapların 
--== ·==-, 

Harold Lloyd 

LU İ Sinemae1 
filminde 

,. Bugün ve yarın ıoo olarak .ı 

Milli sinemada 
Adalar ıarkııı, Trader Hom fi. 
Hmlerini yaratan meşhur rejisör 
Van Dyke'nin en son ıaheseri 

TAR AN 
bü) ük mm vaffakiyet devam ediyor. 
Müme .. iJi: Dünya yuzme şnmpİ· 
yonu JOHNY WEISMULLER 

1atineler: 2,30-4,30 geco 9,30 
. ~-=== 

Bu akıam 
21,30 da 

ŞAKA 
Nnkıli: 

Bedia -1. Galip 
Komedi 4 perde 

UMUMA 

lı~nbul 8drdftınt 

~ehir1Yyatrosu 

111111111111111 

111...111 

111111111 J 
li.rdikleri yeni bayat. birden

bire onlarda bir tesir b raktı. 
Kendi yurdumuzda ya~ıyan ya· 
bancıl rın hür Ye meı'ut hayatı, 
derha1 bu genç' erin gözüne çarp
tı.. . Hürri}letin zevkini o zaman 
tatt J r, ve artık bunun btltün 

I* Matbuat Ceınıy ti tarafından "ı 
tertip edilen 

t933 
Matbuat 

ALMANAGI 
Yal.m aşlara şamil bir hale gel
m · nı temenniye başladılnr. 

ç 1 t. Her kitapçıda bulu•lUr 
~ıaı::ım:_. Fiatı 1 liradır. __ 

1 
hepıl munta:ıamen Mec Jettin Ef. 
ye geliyor; kendisi okuduktan 
ıonra, bunları ewin olduğu arka· 
daşlarına Yeriyor, onlara da oku
tuyordu. Hatta bir glln Mecdi Ef. 
bnynk bir cllret göstermiş, Meş
veret gazetesinin bir nUshasmı, 

kumandan yaveranı hazreti şeh· 
riyartden, ferik Hacı Osman Pt. y~ 
takdim eylemişti. Osman Paşa, 
gazeteye elini siirmek cesaretini 
bile g5ıterememiş, fakat ıyı 
kalpli bir adam olduğu için, bir 
daha böyle şeylerle meşgul ol
mamam hakkında Mecdi Ef. ye 
babaca bir nasihat vermekle 
iktifa etmişti. 

Halbuki bilAkls Mecdi Efendi 
bu meşguliyetini tevsi etmek, bu 
gazete ve kitaplardan daha fazla 
getirterek· memleketin her tara
fına tevzi eylemek iıtiyordtL 
Onun bu fikrine arkadaılanndan 
MnIAzim Hüseyin Lütfi Bey de 
taraftar oldu. Mecdi Efendi, 
Hüseyin LUtfi Beyi aldı, ,lngilız 
postahanesi müdfirilne götürdil. 
Prezante etti. Fikrini söyledi. 
MüdUr, bu hususta icap eden 
blUUn muaveneti gösterdi. Bun
dan ıonra, artık Paristen, Ce
nevreden, Mıs rdan paket paket 
e\fak getirtiyorlar ve tanıdıkla• 
rma dağ tıyor ardı. 

Bir mUddet, hiçbir ıııılb çık· 
madan, bu iı böylece devam 
etti.. Fakat bu esnada, Vali 
Klmil Paşanın oğlu, y•rmi iki 
yaşında (yaveri hususii hazreti 
tehriyarl, bahriye Jivası, Amiral 
Sait Paıa ) tamamen ıivrilmiş, 
İzmir ve havaJisinde bir istihba
rat ıebekeıi tcıiı etmiş.. AbdUl
hamidin en namdar va hususi 
bendeleriııd.,o ( Tatar Şakir Pş. ) 
da lımire gelmiş, orada ycrleşınİf. 
Artık hackHio kalbine bir caauı 
korkusu girıuişti. 

( Arkaaı war) 

Açık MulıabtJrtl: 

Sal.ık (Mana1tar vulyetl) SermQe-
tanl i tt. Keıııaı ; 

laeuıc - Ş. Ş..:vket ; 
Ayom - Terıı iımaıl ı 
Beyefendi.ere ı 
l\aktup.armı:ıı aldık. Al&kanıaa 

letekk.ürlcr ederiz. 

..-u~========c=========::::. 

SON POSTA 
Y nml, Myaat, Han cila •• Halk 

ıa:ıeteal 

idare ı tıtan buh f;ıkl Zaptiye ı 
Ç.atalçeımt ıohtı 215· 

Telefona lıtaobu! • 20203 
Poata kutuauı Jatanbul - 74t 
Telgrafı lıtanbuJ SONPOSTA 

ABONE FlATI 
TOR Ki YE ECNEBi 

t400 Kr. ı Sen• 
750 •• ,., 
400 • a .. 
150 • 1 .. 

~7C.Cl l\r 
1400 • 
800 • 
300 • 

G•l•n evrak geri verllmea 
Ulolardan mea'ullyet alıoaıu 

cenp için melttupl ara (fS) tvuıl•k 
auı illYoıl ll1.1mdır. 

Adres değlttirllme11I (20) k•nıt11r. 
ClaHlcmlade çıkan r .. ı. " 1a•luıa 
ltDtGa baklan aahfu " •ueıeatae 

aittir. 

Şubat 18 

Siz Ne Fikirdesiniz: 
( Battarafı 1 inci aayfada ) 

ilSrillmektedir. Birinci aeçme 
ilin edilmiyor da ikinci seçmede 
nedeo vaziyet değişiyor •• 

~azire H. Kıraliçe olmak iti· 
barile güz.eldir. Fakat Feriha H • 
aOzellerin pek nadir bir güzelidir. 

Beyoğlu Tülga sokak No. 9 
Rot ıt 80loyıuao 

* Memnun Değilim 
fJk ıeçmede olduğu gibi, ben 

de F eriba Ham mm kazanacağına 
kanaat getirmiştim. Verilen son 
karar birçok kimseler Ribi beni 
de şaşırtt ı. Bu iki güzel tekrar 
jüri heyetinin karşısına çıkarıla
cak olursa, hakikat aşikAr olur. 

Suadıytı'do muallim Zati B ylıı 

E\ i ııdo Fevzi Zati 

* Gerek Nazire ve gerekse Fe
riha l;Janımları ıahsan tanımam. 
Yalnız her iki ııüz.ello muhtelif 
pozlarım tetkik eltim wardığım 
netice, Feriha Hamının rakibin· 
den çok gOzel olduğudur. Kana ... 
timce Feriha Hanıma müsabakayı 
kaybetmiş nazarile bakılamaz. 

Sogaoağa mahalle lndo Tavıantqı 
Sokak No. ı 1 Hc.ıcal .. 
Tamir Ediniz 

Pek aşikardır ki, 45 numaralı 
Feri ha H. daha güzeldir. İntiba
bıo karı§ık bir ıekilde yapılmış 

olduğuna efkarı umumiye kanidir. 
Madam ki intihap edilen kız 
Türkiye güzeli namı alacaktır, 
Tabiidir ki Tnrk efkArı umumi
yesi bununla a!Akadar olur. lıl 
tamire kalkışmak efkAn umu
miyeyi Nazire H. tarafına celbe 
aavaımak pek beyhudedir. ikinci 
intihap nedir? Cümhuriyetin elin• 
de bir kozu var. Estetik noktai 
nazarandan Neızire ti. güzelmi1-. 
Bu da ne demek? .• 

OııkUdar lhsaniye Orta ıokak No.4 
de mUt kalt kaymakam Fenl .. 

Te.<rar Ediniz! 
Evet, bu iki gllzeli iki cep

heden tetkik edec~ğim. Nazire 
Ye F eriba Hanamların resimlerini 
büliln gazetelerden tophyarak 
masamın Qzerine aıraladıpı: 

1 - Uzun bir tetkikte reaim-
den anlaıalmamakla beraber F.,. 
riba H. mfilenaıip aadır, geniı 
omuz ve masum bir tipi taıa

maktadır. 

2 - Nazire Hanımda, Feriha 
Hanam n ki kadar mtitcn"~İp bir 
vncut görmemekle beraber kol· 
lara daha güzeldir. 

Bence bu meaele alAkadar 
heyete bırakılmalı, bahuıuı U.
tadı Aıamm ikinci bir intihabı 
her ıeyi bertaraf edeceği zan
nındayım. 

lıl. M. V. Muhasebesinde tetkik 
memuru ŞOcatıddlıa 

* GUrUJtunUn Sebebi 
Ben makıimde bulundum. 

Ônce halk tamamen 45 Feriha 
Birsen Hanımın lehinde idi. 
Nazire H. mı ancak 45 • 50 kiıl 
lıtiyordu. 

Fakat 9 ıubatta Nazire 
H. mm kıraliçe olmasına beo do 
ıaştım. N uire H. bir kere es
merdir ,! kaşları yarımd r. Birsen 
Hanımla kat'iyen mukayese edi
lemez. 45 kıraliçeliğe )Ayık bir 
kızdır. Esasen Feriha H. birinci 
gelseyd~ böyle gürUltüler çık
mazdı. 

Göz.tepe l!ühendls Rana Beyin 
kır.ı Yıldız 

Hata Ettiler 
Feriha Bira en H. daha gOzel, 

daha cana yakin bir ba~kalık 
taşıyor. Hakem heyeti, intibap
larında hata etmiılerdir. Benim 
bildiğim budur. 

GümO~haııell OçUncU oğlu Sellmlyı 
Jbsanlye'de ı 6 n•ımarada 

* Ankara'dan 32 imza 
Ankarada 32 imzalı terzi 

kdrilerimlıin fikirleri ıudur: 
Biz aşağ.da İmzalan bulunan 

Ankara terzileri (Birsen - Feriha) 
H. mı, güzellik eceliğine mUnasip 
ve IAyık buluyoruz. Bu milnase• 
betle Feriha H. ma, kendisi gibi 
güzel bahtlar temenni ederİL 

Aııkara'da Bankalar cadd slndo 
mestçi zado ve Moda ticar tha· 
nelori vasıtruıile: Otuz iki imza 
matbaamızda mahfuzdur. 

* Bu Nasıl iş? 
Şimdiye kadar tetkik ettitlm 

resimlere göre, Feriha Birsen 
Hanım daha çok gllıel, Nazire 
hanımdan daha çok farkla buluyo 

rum. Hakem heyetinin battı hareket 
hiç mllnasip değildir. Eski b .. 
kem heyetinden ve reprezantan
larandan hiçbiri bulunmamak ,.,.. 
tile yeniden teşkil edilecek bir 
heyet Nazire ve Feriha hanım
ları tetkik etmelilerdir. 

Kızıltopralt Kayııdağa caddeıl 

No. S Servet .. 
Güzeller GUze1i 

Gazetelerde münakaıa!arı ve 
reaimleri muntazamen takip ettim. 
Bence güzeller anı.eli Feriha 
hanamdır. 

Adapaıar Goneıler H. Ahmet 

• 
Afyonkarahisar'ın Fikri 

Biz nç genç te reyimizi F eriba 
Hanıma veriyoruz. Feriha hanım 
hakikaten güHI, şirin •• dllzğlla 
endamhdır. Nazire hanıma auaa 
ran daha gazeldir. 

Afyonkıırahiııar:Serbeı baytar Emla 
Kundakcı zade Mehuıet, J<; ki 
Bedestende Yumurucı Muıtala 

* Benim Re'yim .• 
Resimlerde her iki gllzellde 

gördüm. Nazire hanımı berkeı 
takdir ediyor. Bana kalırsa Feriha 
han m daha gOıeldir. Neden der-
11eniz pek giri~kin bir hanıma 
benziyor. Endamı, boyu, poıu •• 
duruıu dııha gilıeldir. Benim 
reyim F erihadadır. 

Ankara l11tasyonu yeni Kay11eri 
Um it nakliyat Ş rktıtl Ahmet Necati 

• Avrupalılarm Hoşlanacakları 
Bence Tnrkiye illzellij'in• 

llyık, gDzel zarif, ıirin çehreU. 
narin Türk kızı, tatlı ba" 
kıth ve~ Avrupalıların boı1anr 
cağı Feriha hanımdır. lntibabdl 
yeniden yapılması bence çok 
elzemdir. 

Ankara'da ( Adroıı mahfuzdur ) 
lımail Ruhi 

• 
Kırklareli'nin Fikri 

12 • 2 • 933 tarihli gazeteoll' 
de gördüğUmUz resimlerden f_, 
riba Hanımı daha gazel butdı.1"
binaenaleyh reylerimiı ferib' 
Hanıma dır. 

Kırklıırolı'nden 20 imzalı bir me:; 
tuptan ( imzalar watbaaın11 

mahfuzdur.) 

( Devamı 10 un u .aylada ) 
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Hatıraları loplıgam N ... 

MarkizHizmettenMemnundu . . ç 
1 

v Ok 
Artık Şimdi Onlar Yeni Mahpeslerine içtik~~ : ~or I . e d ~ 

f yice Alışmışlardı yor' u u ça çıyor u 
929 Senesinin Başlarında idi •.. Esir edilme) erile be-

raber içine t kıld.kları dar 
mahpesten kurtulm.•k, kadınlar 
için bllrriyete kawşmak derece
llnde •eYlncli oldu. GOverteye 
ayak ba1tıkiarı zaman ht•anm 
merinlitinden adeta batlan d&ndO, 
ıarhoı gibi oldular. Ay ıtığı 
altmda Cezairin kademeli beyaz 
blnaJan kttılannda duruyor, bin
luce ıemi direğinin arH ndan 
llbllerek alyab auya aknden par
lak JıldıllarıD pınltılan ı.. ıaz 
kamaşliran titreımeler blaıl edi
yordu. Fakat Bu manzarayı uzun 
boylu aeyr~tmiye vakıt mllsait 
değildi. S•ıllı senclleria hareke
tiae •1aaak mecburiyeti ftl'dı. 
Baylece Ye ılderini açıp kapa
JIDcaya kadar bir çift katır ko· 
ıulmuı bir arabanın içine yerle,. 
tiler, eşyalan yanlarına konuldu 
ye kafile, ıabU boyunu takip 
ederek Ahmet reiaiıı ta tepedeki 
eviniıı yolunu tuttu. Orada, ddden 
hatırlı misafirlere mahsus ha zır· 
landıkları anlatılan odalara yerlq
tirildiler. 

Y orgmılukları ft ıinirlerinin 
ıerginliti o derece1l bulmutla 
ld bltüd merak ve endifele
IİDe ra;men derin bir uykuya 
daldılar 'te aabab çok geç 
g6zlerinl açabildiler. Fakat bu 
UJMJ.1, g&ı kamafbl'ICI bir hldi
H oldu. Çtınkü kalyonun loı 
w karanlık ftmbarından aonra 
nin orta•ndald kemerli bftyUk 
aYla, bahçedeki havuz Ye han
nn tatlı bir ıemnme De dur
madan fııkıran berrak nlan 
ye nihayet etrafa altın ıııklar 
uçan gOneşfn beyazlıfı haldka· 
ten ruhlanna f•ah verdi. Hiz• 
metlerine genç eıirler tabaiı 
ecWmişti. En ufak arzulanm bile 
hallerindea ıeziyor ve yerine 
aetiriyorlarda. Hizmetçilerin ihti-
1açlan anlamak kabtliyeti oka· 
dar fazla idi ki Markiz dl Ka .. 
tro kendi emrinde bit. bu dere
mlkemmeUy•tle kendW.. bi .. 
m-.t edllmedlflal itini etmlye 
.. cbar oldu. 

Buaa mukabil kandllerile be· 
raber getirileD laismetçi kadınlar 
birer birer e1rarenglz bir ıurette 
ortadan kaybolu7orlardL Bunlar, 
mevcudiyeti her tarafta biıaolunan 
eYia badım •ia11 tarafmdaa birer 
...,..u. davet eclili7or Ye bir da
u 1•il11111eyorlarda. Aım aamaa
cla eYİD ~·ele bqka kadmlar da 
llaluamak gerekti, 8ualarm kendi 
lnrlerinde topluaa m•aklanm 
chawarlanu arkuandu biaetmelde 
beraber biç bir ıeJ 16rmeyorlar
cl1. Fakat, baıen avlunun ortuıaa 
11kuak ı Dnet baayoau alchldarı 
laman kulaklarına kadar gelen 
Wif ıtl&.tmeler ve kumq tema .. 
...... daa hual olma bıtırblar, bir 
takım ıtsrftnmez g6zlerin kendi
lerine bakb~ larını anlatıyorlardı 
Şayana bayrel olan ıey ıuy
clllld bu bakıflarıa kendilerine 
Dereden tevcih edildiğini bir 
tarla ••layamayorlarda. Zira. 
claftrlarda tek pencere bile 
Joktu. Gllaler bu 1111retle ve 
t.la•••ll .. ...., ... kadar u-

ıuu ve birbirinin benzeri olarak 
ıeçiyorlardL 

Şimdi onlar artık yeni mah
beslerine alışmışlardı. Sabah tu
valetlerini yapar yapmaz eA ufak 
bir rUzıArm bile kuaıldatmad ğı 
geniı palnıiyele:rin gölgelerine 
oturur, güneş yllkselip ta ortalık 
kızıımıya bafladliı zaman göl· 

-==RADYO
ıe Şubat Cumartesi 

lıtan-.ul - ( 1200 metre ) 18 S&ı 
(Mu,erref H.), 18.45 Orkestra, 19,SO 
FranıızcA ders (lıUipted·lt1re nıahıua), 
20 karagöz (H,ııım B. tarafından, :?0.90 
B:1.fız Ahmet B., 21.80 Orkestra ajanı 
ve borsa haberi, saat ayarı. 

Ankara - C 1538 metre ) 12,80 
Orkestra, 18 orkestra, 19 Ajanı baber• 
letl, 19.15 Jı'erabı.ıak faJlı. 

v,.r,oYa - (1·'11 metre, ıs.us 
plAlt, 19 kahve konseri, 21.05, operet 
musik.ıi, 2~,iO pıyaııo ile Cboplu'io 
-e1erlerinden konser, 24 eubaut. 

P•tte - (550 metre) 18. Ol> opera 
t&kımı tarafıı du operetlerden mUrek-· 
kea koaeer, 19,50 Telefon memurları· 
nııı tagaıınili konseri, 21,0:S tiyatro 
mOteakfben Sigan muıikief, 14,50 
dana musikisi. 

Mllnih - (539 metre) 18,05 kon
"r, 19,50 tag mnl, mÜ:i&babe, 21 Gil
bert'in eaerlerıııdeo S perdtlik cKika· 
do> operttti, 23,50 Stutgrat'tan gece 
muılkial. 

Vi1ana - (5 ı 7 metre) 18,50 Şarka
ait Avrupa musi.dsi, (Opera parçaları), 
!0,35 taganni (pıyano Ut), 21,05 cTrio> 
lılmU temsil, 23,20 caz (tagannlli). 

Mili.ııo • Torino • Floreoaa 

18,15 dana 11n11ikiıi, iO pl&k, 20,40 
yeni musiki, 21 plAk 21,50 kabare, 
28 caz. 

Pral - (4~7 metr6) 17.15 konser, 
18,M pllk; 19,85 musikili Alm&nca 
netrıy&ı, 20.20 bando muzika, 21,26 
gramofon pllğ'ı ile ıeyahal hatıraları, 
18,80 baftf muıikl. 

8Gkret - (894 metre) 18,05 t&
rı11k muıikl, ı 9,80 denmı, gramofon, 
ıı,Oö radyo orkeatraaı ıı,GO piyano 
konseri 22,20 radyo orkeetra11. 

gelikli keınerlerhl ara11na reçer 
ve yemekleri, .a.ın ıiniler Ue 
6nlerine getirilirdi. Aklamın bir
denbire baıao karanlıiı ile l>ir
likte etrafa yayılan ıerinlik on
ları odalarına azakl .. tırır ve 
ıeçen bir g-Ondn aonra bir 
yeoiıi bekleomiye bqlardı. 

( Akaaı Y&r ) 

Yeni Nel'igat: 

Turgut Rel• 
Tilrk denizcilik tarihinde Tura-ut 

Reia ile Barbaroı Hayrettia Paıala· 
nn ilimleri en birinci tafta l'elir. 
Kanaat devrtnln ptrlak uferlerlnl, 
,..ıa kor1anlannı temin eden ime· 
ranın en batında kabra1aaa Turrut 
ya•dır. 

Turrut fıınlr Yiliyetlnln bir k8· 
rOnde dotmaı bir tltk evladı idi. 
Azmi, ceaar eti, sekba, •• ••hn 
aevdaaı ile devrinin en bilyGk adaraı 
oldu. 

Yarara aaırdan fazla bir mtlddet 
Akdeni•i kendi hakimiyeti altında 
titretti. Cenevizlilere, Venediklilere, 
lapa•yo lara, Malta11!ara bb denizde 
.. rbe•tçe dolatmatı haram etti. 
Cezair, Tunua •• Trabluagarbaa Oı· 
manb hikiınıyeti altına ıirmea.nde 
en büyiJk b r inıil oldu. 

Eaki bir babriyeli olaa All Rasa 
Seyfi Bey birçok tetebbD ve tetl.:.l" 
neticesi olarak hu büyDk koraa ın 
h•yatuu bir kitap halıDde a•ır•t· 
mittir. Kıymetli nalkalan, tarihi 
resimleri ib iva eden ba deterli uer 
biıhaasa bıvaiyeye liyıktır. Re.im'I 
Ay Matbaaaı Türk Umitet Şirketi 
tarafın dan tabolunmuıtur. 

Almancadan TUrkçeye - Ktıçuk 
ceplOgatidir. Pahalı ıar:atler yer.ne 
bilbusa talebe fçin ucuz olmak Uzere 
yapılmıttır, Gasel bir cilt ioinde 1kAbl 
kUUlpbaneıi tarafından netredilmıttır. 

Fiatl 50 kuruttur. lılUeUW Mehmet 
Ali Beydir. 

r- - TAKViM -
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Milli Müdafaa Veki
letinden: 

1 - 931 ve 932 aenelerinde manretlerlne blDMl:a .. ktlade ml
nc:aat ederek lkramiyeleri'll alamıyaD ..ıtallerle tehit •e 
retimle.riııin iatibkaklanna ait bordrolara 11.Uye Veklletme 
Ye cetvelleri de Aakerlik ıubelerin• pderUIDlftlr. Baaa 
J6re ..baba iıtihkalua Aakerlik phel_.. m•acaat etmelerL 

2 - lıbu tevziattan tora mDracaat edeceld.U. paralan 933 
teniatanda Yerileceiindea beybuc:le yere M. lıL ftklletioe 
mGracaat edilmemul. 

3 - Gaa •eneainde vaktinde mOracaat etmemif olanlar için 
aynca bir tevzi yapılamı7acatwnd• mal6llerle IÖit J•ti• 
lerinin behemehal J NiAD 933 tMfhine kadar pbelvine 
mllracaatla kayıJlarını yapbrmalan, ba tarihe kadar kayıtla
ranı yapbrmıyaolann mllracaatlarmlll billban kabal eclil
miyeceii llAn ôluwaur. 

Tayyare Cemiyeti Mübayaat Ko
misyonundan: 

Şartaam..ı nçhile 20I tep kate kQ1eh ıaba almaeatından 
taliplerin 20 • 2 • 9Ja paurteal .... ••t 11 te mlbayaat 
keuyonuaa mllracaatları. 
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Sazlar içinde en Hvdiğim 
keman onun elinde dertleri, 
hatıraları, ıevioçleri, tllrltı tllrlO 
biribirine zıt duygulan canlan
dıran adeta konUfU • glllen • 
aflıyan en iıleyici 1eıler çıka· 
nyorda. 

Kemikli iri Tftcud&n8n 8ıerln
de mafrur darutlu genç glzel 
yll:ıD, kalbe dalan deria bakıth 
iri 16sleri, glrgllll llllaalara 
ha• kibar, hop s(did ballerile 
Ye ••n'atile Sadi diyebilirim ilk 
konutqta bende wıutamıyacapm 
bir teair bıraktı. 

Evet onu sevmiıtim. O, iste
diğim ıarkıları çalarken ben, 
gö .. derim epeydir hasretle az1 .. 
diğim aakin bayatın hulyalarına 
dalgın ; düıllnllyordum: 

- itte aradığım erkek 1 Di
yordum • 

Elim elinde aynlırken en 
tatlı gülllflerimden birile akleri
nin içine baktım: 

- Çok meral Sadi Bey d .. 
dim ; san'atinizin en ytlkıeklerine 
çok yakınsınız ,tebrik ederim 1 

Mlitevazıane güllmaedi : 
- Çok fazla lltif at 1 Dedi, 

ye mahcup ilhe etti: 
- Eğer alay değilse tqek

kOr ederim 1 
- Eğer maniini• yokıa ya

nndan 80Dl'a akıam pllklan be
raber doldururuz 1 

- Hiçbir maniim yok, ılz 
istedikten ıonra iftihar •e t .. ek· 
ktırle : Peki l 

- Merai-1 
- Estağfurullah efendim, 

pmdilik m&.aadenisle r 
- Estağfurallab efendim. 
- Allaha ıımarlachk 1 
- Güle gllle efendimi 
lıte hattın konuımamız bu 

kadardı. O gitti. Ben kararımı 
vermiftim. Pateye pllklara ıece 
okayacaiımı haber verelim. Zira 
-· receleri daha teffaf olar. 

• 
Pate'nia makine daireılacle 

idik. Orta yerde iJi llazırlanm11 
Ufak bir içki tofre• karulmQflu. 

Hayret etmiştim. Şirket m6-
dlr8ne flllerek: 

- Alem yamaya mı pllta 
okumaya mı geldik l dedim. 

- Bir u a .. 'eleaininis, cla
ba keyifli n iateldi olmnaam 
diye dGfllndOm, hem de lwıçre
DİS lnSlfllllf olurl 

Fena fikir dejilcli. Birer, ikl
ı•r taae atblc. Bir tane ok11dak. 
Birer daha yuvarladık, bir pillk 
daha okuduk. B6yle ata oka1a 
bir kaç pilAk aonra bizleri firket 
mldllrla&n iatediğinden ili bir 
aq'e urmıfb. Ba •et'•ye ken
dini kapap ko1verea Midir 
Bey de sofradan demlenmeye 
batladı. Artık •Pate,, Din makine 
dalreainde ze•kli keyifli adı 
.azli, eti a• bulunur 1ıarip bir 
Alem batfamıfb. 

içiyor içiyor, okuyor •• plı• 
yor, okuyup çaldıkça içiyorduk. 

Diyebilirim ki Pate iyi yapa
madığı o eaerler hayatımda ea 
istekle okuduklarımdır. Kolum• 
biya'ya Sahibinin aeaine ayni ı .. 
telde okuya bilaem eminim ld 
emsaı.iz eserler yarat11111 olarum. 

O neı' • içinde Sadi için be•
ledijim Bmit ft emel kuvvet a 
canlandı. PateDİD makine claire
ainde itler bitinceye kadar im 

. Sadi n. 1111lqllllfbk. o gecedea 
IOIU'a ben EftalJ& Sadi olclam. .. 

929 ...... ba ........ idi. Bit 
plAk angajmanı mtlauob_. 
Sadi, kemençeci Aleko Y• adi 
Y orgi Parise gitmlftik. O •ada, 
ıarip Ye iyi bir teaadllf eseri 
olarak kendi itleri için orada 
bulunan Hafız Sadettin Beyle 
karıılatbk. PIAk ifleri bittiktea 
ıonra arıu ve teklif llzerlae 
Kade ciYarında Pati Jurnal ..ıo
nunda Bmrllmde ilk defa Ahneye 
pkbm, bir koner verdik. San .. 
rım ki bu Pariıte Yerilen Dk aı .. 
turka konserdi. .Koca memleketfq 
blitlbı musiki sevenleri, en ki
bar halla Piti Jurnal'ın ı•nlt 
ıalonuna hıncalunç doldurmuflu. 
O arada Komedi Franna'la 
kıymetli arti8tl M. Şambrly, 
operanın en tama11111 aktar .. 
aktrisleri meşhur aiaema aktlrl 
Rikardö Korteı Ye daba birçok 
fimcli isimlerini habrlıyamadıtım 
iaimleri herkese yabancı gelmı,.. 
cek meıhar •İmalar nrdı, koa• 
aer biter bitmez biUtla ba snat 
..hneye kadar pldiler bepimizhl 
ayrı ayrı ellerimizi ııkblar, tebrik 
ettiler. 

Bu Ok konıer beni .. hne,. 
ıaındırdL Pariste birçok konser
ler daha Yerdik. Alaturka onlan 
6yle aar1D1fh ki doymuyor, bıkıe 
mıyorlardı. Konser tekliflerin~ 
ardı arkuı ıelmiyorda. • 

O turnede diler bua me..; 
leketlwd• koaıerler verdikten 
aoara Mıaıra geçtik, Mııırdald 
konaerlerimiı umulmadık bir rat
betJe karıılandı. TDrki1ede ise, 
bu aeyahat d6ıa&fllnde mltemacl 
teklif Ye ıararlan kıramıyarak illr 
defa Abneye pkbm. Şimdi alae, 
Pariate, Kabraata, Aydında bar 
mıu selmlt ıarip birkaç habr•• 
ulatayım. 

Pariıe yeni gitmittilr. Ora-
1.tanbWlla yirmi aeae 1apm11 bir 
llue'ft aifui Ue tamfblr. Bize 
çok bu,.ık miufirperYerlilder 
ı&termif olaa bu ailenin reill 
bir ılla bizi otelde balda : 

- Slıden çok bllytlk bir rica• 
•arf Dedi. 

GDJ&yordu. Sorduk: 

( Arkuı ur J 

TASHlH - Geçen gDnkl 
yazıda Necati Bey yerine yaoı.,. 
hkla Basri Bey yazılmıttır. 

Yine iıml ge(en Anastas E
fendi kemani değil kemençeci
dir. 

Sazendelerden biri udi Mıtır
h lbrabim Beydir. Taahib ederİL 
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İNGİLİZ CASUSLARI 
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Selim et Ve Muvaff akiyet ! 
Esrarengiz Evde Genç Ve Güzel Casus 

. Greta ile Başbaşa Kalmıştık! 
-15-

Greta raliba bunların umumi 
bir de yeknnunu yapmıftı. Caauı 
Kened yalms Itıtenin ıonuna bir 
röz gezdirdi. Sonra bana : 

- Maırafları muntazam tutu
yoraun, iyi. Dedikten ıonra Gre
ta ya döndn: 

- iki glln ıonra bekle birlikte· 
Ankaraya gidecekılnis. Yarın 
bizden hamiline yazılı bir çek 
alıp . . • • Beye •erecekıiniz, dedi. 
Bana da: 

- Şimdilik yU:ı lıterling alel• 
hesap ıize yeter mi ? 

- Belki çok fazlaıma da fh· 
tlyacımız olabilir, bu takdirde ıizi 
haberdar ederim, dedim. 

- O halde Madamın size 
yarın vereceği (çek) i Osmanb 
bankasında paraya tahvil ediniz 
ve boşuna vakit geçirmeden mu· 
•aff akiyete doğru yUrüyllnUz. 
Şimdilik bütün Umit)ermiz ıl:ııle .. 

Madam (Gre~a) ya Ankaraya 
aeyahat tasavvurum hakkında en 
ufak bir imada bilo bulunmamıı· 
hm. Casus kadın müştereken 
Ankara aeferinl duyunca hafif 
bir hayretle yüzüme bakh. Ev
velce kendiaini haberdar etmemiı 
olmaklığım, Madam (Greta) yı 
müteessir etmit albidi. Fakat 
ne olursR olsun gonç 'H güzel 
caıuı kadında, amirlerine kartı 
mutlak bir itaat hissi vardı. 
Caausluk Hzife ve aşkı genç 
kadının her binine galip reli· 
yordu. 

Miıter (Konod) takdirklr bir 
ıima Ue bana: 

- Artık Tazifeniı hakkında 
fazla bir ıey ıöyliyecek değilim. 
Vazifenizin ehmmiyet ve ıllmulllnll 
takdir ettiğinizi anladık. Siı de 
Entelicenı Servisin kıymetli bir 
memurusunuz. Ankaraya hareke
tinizi, umumi merkezimize yarın 

bildireceğiz. Madam Greta size 
değerli bir muavin ve arkadaştır. 

Ben en mlihim bir ıeyi unut
muş gibi sordum: 

- Muhabere mecburiyetinde 
kalırsak, hangi adresle ıize mek
tup yazabileceğim ? 

- Evet, siz:e adres vereceğiz. 
Yazmadan ezberleyin iz, dedi. 

" lstanbul: Trabya Postrestant 
numara, ... ,, 

Ehemmiyetle ilAve etti: 
- Mektupları bildiğimiz mil· 

rekkcple alelüıul iktııadl ve ticari 
malumata hasreder, ıon kalan 
beyaz kısmına da ·mümkUn 
olduğu kadar kısa ifadelerle 
Madam Gretamn tırnak cilAsı 
olarak kullandığı beyaz boya ile 
haberlerinizi yazarsınız. Her ihti
male icarlı tedbire riayet IAzımdır. 

Casus kadındaki tırnak cilAsı· 
nm, esrarengiz bir caaua milrek• 
kebi olduğunu anladım. MUthit 
casus Mister (Kened) talimatım 
ıu sözlerle bitirdi: 

- Y alnıı diKkat ediniz, dedi. 
Mektubun boı kalan beyaz kısmı 
dikkati celbedecek derecede faz· 

la olmamalıdır. Bu kıımm milm· 
kOn olduğu kadar az kalmaaına 
dikkat ediniz. Böyle olıun ... 

Sözlerini bitirdikten sonra 
ağır adımlarla pencereye yanaıb, 
uzun mUddet ıe11iz sokağa baktı. 

1 

Saat, yirmi dördü g•çmiı ya· 
rıma yaklaııyordu. Greta hazır· 
ladıfı çayı, bf:ıe ikram etti. Miı· , 

ter Kened çayı biraz telaş ile 
bitirdi ve biç vakit geçirm~den: 

- Artık ıizi, bir muvaffakı· 
yet mUjdesile bekliyoruz. Madam 

Greta hata etse dahi, sizin için 
emin ve çok kıymetli bir mua

vindir. Sizi tehlikelerden koru
yacak mUhim bir arkadaıtır. Bir 

diyeceğiniı olursa, Madam Greta 
ile haber gönderiniz, dedi. 

İngiliz cuuau, bir genç ç ... 
Yikliğile kürklü paltosunu giydi, 

kasketini taktı, kuvvetJi eli ile, 
elimi ııkarken yalmz : 

• 
Sellmet 'fe muvaffakıyet, 

dedi. Durmadan çıktı, Greta 
caauıu tetyi için peıinden gitti 
Bu çok ıoğuk haTada on dakika 
kadar Gretanan dııarıda kalma11, 
casuı ile huıusl bir muhavere 
cereyan ettiğini gösteriyordu. 
Fakat salona girdiği zaman, 
beni bu ıUpheden kurtarmalı 

ıçm: 

- Mister Kened gittikten 
sonra, etrafı biraz tara11ut 
ettim de, dedi. Ben hiç alAka 
göstermedim. Afakasızlığıman ca• 
suı kadını memnun bıraktığı 
belli idi. lngillz caausu, ıiddetli, 
fırtmah, karanlık bir gecede, 
hiçbir ıeyden korkmıyan müthiş 
bir vatan hırıızı gibi yola çık· 
tıktan ıonra, Perihan ıokaj'm• 

daki esraren6 iz evinde, genç ve 
güzel casus Greta ile baıbaıa 
kalmııtık ... 

( Arkası var ) 
~-==========-====--:=== -============-==============;:::============== 

t EMLAE:v:·~y r!~ BANKASİ: ~LA~~::~ 
Kiralık Otel, Gazino, Daire ve 

Voli Sinema Binası 
Mevki ve uevi Esaı 

82 
168 
169 
143 

KadıköyUnde Kuıdilinde tiyatro binası 
8Uyilkadada Otel Dö La PJAj 

Teminat 
25 
50 
10 Şitli BüyUkdere caddesi Hacı Osman Baym Gazino 

Büyi\kadada Meyandro• Yoliıi 100 
1-6 Nişantaşı Teşvikiyo mahalleti Teşvik.iye apartman 

6 No . . daire. 25 
80-2 Kadıköy Ku~dili Dere kenarında kahvecilik mahalli 5 

252-11 Beykoz Ortaçeşmede kır kahveciliği 5 
252-10 Tokat Çiftliği dahilinde mer'a 5 
144-4 Çırpıtıda 17 dönlim tarla. 5 
237· 1 BüyUkada'da Dil mesiresinde gazino 10 

BalAda muharrer emlakten mer'a ve tarla Uçer ıene ve diğerleri 
birer sene mliddetle bilmUzayede kiraya verileceğinden taliplırin 
23 ıubat 933 perşembe gilnll saat on altıda şubemize mUracatfarı. - ------

iLAN 
Bayramiç kazası Kazdağı 

ormanının Kobakh hotaınaa 

kıt'asından üç ıenede ibraç 
edilmek · üzere beher kantarı 

on bet kuruı bedeli muham
menle müzayedeye çıkarılan 

11815 kantar çıra 26-2·933 
pazar gUnnne kadar tekrar 
müzayedeye konmuştur: 00 t-
719 No: lı lcanunların ahkamı 
umumiyeai veçl•ile müzayede 
ve ihale açık olarak yevmü 
mezkfırda saat on bc~te Ça
nakkale vilayetinde orman satıt 

komisyonunda icra edileceğin
den taliplerin 1800 lira ser
maye vaz'ına maii iktidarlarmı 
gösterir ticaret odası vesikas.· 
nı ve bedell muhammenden 
a~ağı olmamak şartile vereceği 
bir senelik beriel miktarının 
% 7,5 niıbetinde teminata mu
vakkate tekiifnamelerini kanu
nu mahsuı daireainde mezkur 
ihale saatine kadar komisyona 
tevdi ve ıartnaıne ve mukavele
nameyi görmek için de Anka
rada Orman müdüriyeti umu
miyeaile btanbul Çanakkale 
orman mUdftriyetlcrine 'f• 

.. ,_'' ·~ :~ ·, • ı ·, • : ' r • • 

Her c ı her nevi e ikt:t kıH,e 

MATBAA ve FABRİKASI 
'l'elofoıı - 23969 -· 

G
KBA KÜTÜPHANESiJ 
Samanpazarı fUbesl 

ndıı. Gaıi Orman çiftliği 

karııeında. ac;ıltyor . ..._ 

--==========-----
Bayramiç orman muamellt me• 
murluğuna müracaat eyle
meleri. 

Şubat 18 
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Siz Ne Fikirdesiniz : 
( Batta.rafı 8 lul aayfa.da ) 

Bence Feriha Ha mm çok gü
seld.iT. Nazire Hanamı Feriha 
Hansmla defil, diğer gUsellerle 
mukayHe etmek icap eder. 

Erenköy ~5 numaralı kötkte Fuat 
Beyin kızı OönfJl .. 

Haksızhk Yaptllar 
Her iki gllıelln roaimlerinl .,.. 

kendilerini glSrdUk.. Kanaatimize 
nazaran F eriba Hanım, Nazire 
Hanımdan daha gUzel ve daha 
değerlidir. BUtUn iddialara ral
men intihap hakıuı olmuıbır • 
Hak Feriha Hanımın dır. 

Tepebaıı Betir Fuat sokak No. 8 
Ahmet Fikri, Mustafa Vehbi .. 

ikisi de ... 
Reılmlerden g&rdntnmU ı&y• 

lllyorum: 
Her iki Türk kızı da gUıeldlr. 

Faka\ ikinci bir mUıabaka yapı• 
lacak oluraa Feriha Hanımln ka• 
zanacağma ıUpbe yoktur. Tllrk 
gtızeUiğl Feriha Hanımm ola· 
caktır. 

Şehreıııiui nUınune bakkaliyesinde 
ı~etbi .. 

Böyle Unvan istenmez., 
Nazire 'fe Feriha Hammları 

yakından görmek ııastp olmadı. 

Resimlere bakılırsa, Feriha Ha
m mı ıimaca daha güzel buldum. 
Ne olursa olsun baıta matbuat 
olmak Uzere (Cumhuriyet hariç) 
umumi de<Hkoduyu doğuran ve 
jüri heyetinin pek zayıf bir ekıe
riyetl ile Beçilen güzel kıraliçalağı 
unvanı Nazire Hanım için tam 
bir kazanç olmadığını kabul et• 
mek lAzımdır. 

Bakırköy Ta~bane c•ıı.ddeel No. 79 

S. Zeki 

* Her millet kendi bedii ıevk· 
lerine göre güzel ıeçer .• Naz.ire 
Hanım Avrupalıların beğenecek
leri evıafı haiz olsa bile bizce 
Türk güzeli Feriha Hanım olma· 
hdır. 

Edirne, kundura.cıı A. Hıza 

* Nazire Hanımı 
Beğenenler 

Buraya kadar dercettiğimi• 

mektuplar Feriha Hammı beğe
nenlerin fikirlerini göstermekte· 
dir. Nazire Hanımı iltizam eden· 
lere gelince: 

* ilk Seçmede Bulundum( 
Nazire mi, yoksa Feriha mı? •• 

Bu suale cevap vermek için epice 
zihnimi yordum.. diyorum ki: 
Feriha, evet.. gUzel, miltena1ip 
fakat benim ruhumu okıanıadı, 
zamanm aradığı kUbik hatlar bu 
hanımda mevcut değil. Bir genç 
kız tipinden biraz uz.aklaımıt 
gibidir. 

Nazire: llk bakışta, göze ça,... 
pan, mtitebessim, kibar ve ince 
bir kız.. ıempatik bir çehre, dol· 
gun ve kusursuz bir vücut ve 
nihayet glizel.. güzel 933 senesi· 
nin hakiki bir ecesi.. 

Üskii.!ar: Ac;ıkturb<', Süııl.ıillznda 
Nıkak No. l 7 muallim Bahri 

~ 

Karar Münasiptir 
Her iki güzel cidden güzel 

ve tlrindir. Fakat Avrupanıo 
beyendiği tip Nazire Hanımın tipi 
ye a-Uzelliğidir. Muhterem bir 
heyetin verdiil karar muYafık •• 
mllnaaiptir. 

Kemal 

Zarif Bir Çiçektir 
Nazire Hanımın güzelliğinde 

aakln bir ormanm Ocra köıele
rfnde yetiımiı zarif bir çiçeğin 
1af, temiz, asıl gUzelliği vardır. 
Vücudündo modern telekkilere en 
uyğun hatlar, ahenkli çizgiler ve 
göa kamaıtırıcı bir kadının bü
ttın kıvrakbğı •ardır. F ıriha H.a 
çirkin diyemem. Fakat Feriha 
Hanımı, Naılre Hanımla mukaye
se edecek kadar ailzel bulma· 
yorum .• 

Reybeliada'da Mithat Cemal .. 
Oç imza 

Anketinize üç arkadq hep 
birden cevap Yeriyoruı: Blıce 
en aUzel Nazire Hammdır. 

M. Ali, Osman N., Mehmet 
.. I 

Ankara'dan Bir OUşUnce 
Nazire Hanımın reılmleri bana 

çok güzel aörUndtl. Eğer kendiaf 
de reıfmlerl gibi gtııelıe kırall
çelik onun hakkıdır. 

Ankara DQndar Fuat 

'f. 
Bir Ressamm Fikri 

Nazire Hanım güzel olmlyan
lar araaında güzeldir. Fakat Fe
riha H. hakkın da bunu ıöyleye
m em. 

Ressam R. N .. 
Kararı Kabul Ediniz 

Feriha Hanımın Nazire Hanı
ma nazaran cazibesi daha u ise 
de, ıima hututu daha dlhgUn 
olduğundan bence Nazire Hanı .. 
mm batı yerine Feriha Hanımın 
başını koymala, bu ıuretle A•ru
palıların da nazarı dikkatini cel
bederlz. Hakem heyetinin intiha
bı hatah bile olaa, Nazire H. ı 
kabul etmek gerektir. 

Okuyucularınııdan R,. Güler 

• 
9 ıubattanberl gazetelerde 

davam eden güzellik mUnakqa
larım takip etmekteyim. Kanaa
timce jUrl heyetinin intihabı mll
na1ip ve muvafıktır. 

lstanbul ltfaİ}'6 grubunda Ahmet .. 
Gazetenizde güzellik mllnaee

betile iki . allzelin reıminl a6r
düm. Bence glbel 23 NMzire Ha· 
nımdır. 

Çorlu lokantası MüdOril Kaıım 

* intihaba pek aklım ermiyor. 
Fakat Son Posta mükemmel 
objektifi beni ikna etmiıtir ki, 
Nazire H. gllzelliğile cazipliA'ile 
rakibinin fevkindedir. 

Edirne: Haydar Osman 

>f. 

Ankarada Bir Bitaraf 
Gelen mektuplar arasında 

bitaraf olanlar da vardır. İşte An
karadan bir kariimizin dUşUndilğlh 

Her iki resmi bir edebiyatçı 
ruhile, bir ressam göıile tetkik 
ettim. Her iki güzelin ayrı gU· 
zeUikleri vardır: Nazire H. en· 
dam itibarile ve Feriha H. da 
daha şirin ve daha sevimli olması 
dolnyı ıtile gl\ıeldir. Nazire Hanı· 
ma şu şiirimle hitap edebilirim: 
Mıeı:col muş emel, lıüınU şiir, a~kı bekiret 
Sen ey gUı:el olmu,&un o dem nııs Ue peyd• 
Şaycıte hmutunJn (Vonüıı) elle lhadet 
Şayeııted!!." e~bet bİz4 şan eıleıen lhda. 

F eriiıa H. h:ı.:~kındaki kanaa-
timi de ıu tarzda billi.a edebi

lirim: 
Ne ruhıun kl ıönl!.I nıaill cemallndlr? 
~e hUsünıün kl nın:ar haıirt ha1a11ucllr1 
Ne Jjliralu ki kalen1 tıs.iri meailndlr? 
Hıty•ll (Ekrem• in lhı t•lra11ıeılı!11. ) 

( Anlu-.rA'ıla ~Jnı W1'lafu,dııf 
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Museviler Ve Et Meselesi 1 Bugünün -----------·--Meselelerinden 

( Ba9t:ırarı 1 inci eayfada ) 

kendisi hahamdır. V aıifeıi de 
tavuk kasaplığı yapmak ve biz· 
ıat keatiji tavukları kaıer etmek· 
tir. Yako Roml Efendi diyor ki: 

- Muıe•ilerin tanklarım hep 
ben kuerim. Museviler benim 

elimden geçmiyen tavuğu yemez

ler. Bu Adet bize Muaa Pey· 
••mberden kaldı. 

Yako Efendi bunları anlatır

ken dükkandan içeriye bir Mu
aevi müşteri girdi Ye bir tavuk 
istedi. Y ako Efendi bize d~nerek: 

- işte, dedi, iıiniz oldu. Şim
di ıize bir tavuk naa.I kesilir, 
i östereceğim. 

Ve cebinden kı.a sapla mus
tatil bir bıçak çıkardı. Bıçağın 

füıtUnde çizgi halinde kan pıhtı
lan vctrdı. 

Haham efendi tarife batladı. 
- Musa Peygamberden bize 

gelen böyle bir bıçaktır. Bunun 
boyu hayvanına glSre değiıir. Bu 
bıçak tavuklar içindir. Biz bu 
b çağı ıöyle muayene ederiı.: 

ihtiyar baham baıparmağının 
tırnağını bıçağın keskin tarafmda 

boydan boya geıdiıdl ve anlattı: 

- Bakınız, b .çakta tartıl otur
ta tırnak takılır, o zaman anlanınız 
ki bıçak körlenmİ§tİr, bilemek 
lazımdır. 

Yako Efendi kafesli kUmesçik

lerden alyah bir tavuk ıeçti, 
kanatlarından tuttu, iyice ııkb, 

KUW 

ıonra hayvanm koltuk altlarını 
nfledi : 

Tanınmış Doktorların Günleri 
- lıte, dedi, burada yeıilll 

kırmıııh yaralar oluraa hayvan 
hastadır. Biz bHyle ha,~anları 
keameylz. 

Nasıl Geçer ? 
Sonra taYuğun ayaklannı knar· 

casına aıkb, g6j'allnll yokladı, 
iri parmaklanıu tayutun etine 

soktu. boğazını, kursağını Ye ıu· 
ra1101 burasım yokladıktan aonra 
anlatmaya b~ıladı: 

- Eğer ki hayvanın bir ıara· 
fmda bir kırıklık varsa, içinde 

hastalık ve bozukluk oluraa bu 
hayvan yenmez. Şimdi keseyim de 
görUnllz. 

Haham Yako Efendi ta•uğun 
kanatlannı kııkı•rak avuçladı, 
bapm da parmakları ara11mda 

aıkııbrdı, aonra bıçağını eline 
alarak hayvanın boynunda ince 

bir çizgi açtı. Arhk gırtlak dııarı 
fırlamıı, ince bir kan ıızmıya 
baılamııtı. 

Yako Efendi işini bitirmişti. 
DnkkAnın bir köşesinde bekliyen 
iki çırak, hayvanı diri diri yolmıya 

başladılar. T avukçağıı çırpınıyor, 
ayaklarmı geriyordu. 

Haham Efendi tekıar ıöıe 
baıladı: 

- Tamam, dedi, haynm kes· 
tikten aonra bJç.ağımıza yine 
bakarıs. Eğer h•1••a lla•ta İH 
bu biçak bize bu hastalığı gösterir 
ye o hayvao da yenmez. Mesbeha
daki haham da koyunları tıpkı 
b6yle keser. 

( Ba,tarafı 6 ıncı aayfada ) 
tanede, birçok mt1e11eaelerde yt1ı 
binlerce lira aarfile YDcude geti
rilmiş zengin kOtOphanelar nr
dır. Onlar ihtiyaçlannı oralarda 
tatmin edebilirler. Ve yalnız bir
kaç mecmua almakla iktifa eder
ler. Halbuki biz?l .. 

Rica ederim, hanği meslekte 
bu kadar zahmet, bu kadar kül· 
fet, bu kadar tehlike ve bu kadar 
ihtiyaç vardır. 

- Doktorlar n fazla kazan
ma1arJ hakkınJaki ı<Szlere ne der
siniz? 

- Vallahi, bütnn bu fedakAr· 
1 klarn karşı edilen iıtifade haki· 
katen çok azdır. En fazla kaza· 
nan Ustatlarımızm bile kazançları 
hiçtir. 

Avrupada ayle profesörler 
yardırici bir ameliyattan bizim 
yllı ameliyattan alamadığımız ka
dar para alırlar. 

MeıelA Ker isminde bir pro
fesör Hrdır:. Bu ut safra kesesi 
ameliyatlannda, haata iyi olduk· 
tan aonra servetinin yllzde onunu 
alır. 

Bu ıurctle, yalnız bir amell· 
yattan d~rt beı yOı bin lira aı. 
dığı çok vakidir. 

Esasen, mesel& Almanyada 
rrofeıörler için, dahil! H asabi 
tedavilerde Ocret için muayyen 
bir hudut yoktur. 

Hudut bütün bekin lere mah
ıustur, o da tayin edilmiıtir. Mua
yenehAneye döndilğümüz zaman 
size bir kitap ~ 6stereceğim. Ora
da bütftn tedavi tarifeleri var
dır. Adetleri g6rilnce hayret ede-

PARA-J'ERVET 
KUMgARADAN 

DOVGAR 

ceksioiL Zira g&recekıinizki bi
sim profeaörlerimiz onların pra· 
tiayenlerinden biJe CD kat aeağı 
Ocretle tedayf ediyorlar. 

Bızdeki dahiliye mOtehaııııla
rımn Ocretleri de biç mesabesin
dedir. Zira bizde her muayene 
müsavi ücretle olur. Halbuki di
ğer memleketlerde herıey ayrı 
ayrı hesap edilerek heaap puıu
Jası tanzim olunur. 

Zira orada doktor:ara para 
muayenehanede verilmez, Bu pu
aulada, mesell hastı.ya bir iğne 
bir fonksiyon veya ıair bir şey 
yapılmııaa bu muayene Ocretine 
dahil değildir. 

Bunun içindir ki onların en 
köşede bucakta kalmıı praü .. 
yenleri bile her aene bir iki ay 
seyahat ederler. Bu suretle hem 
ı hhatlerinf muhafaza hem de 
diğer memleketlerde vaki olan 
terakkiyatı takip ederek yeniden 
bllyük bir kuvwet ·n neıe ile 
işe başlarlar. Bu hakikaten fey
dah, hatta elzemdir. 

Zira, mütemadiyen dimağile 
ve bedenile meşgul olan bir in
.. o bir zaman gelir ki duruverir. 

Bu itibarla, hekimlerin her 
sene bir iki ay bava değiıtirme
leri, seyahat etmeleri Adeta 
zaruridir. 

Halbuki bizim ancak en bl\
yDk müleba111slar1m.1, o da pek 
ender olarak bu mazhariyete 
ererler, bu mübrem ibtiyaçlannı 
tatmin edebilirler. Ve n~ feda
kirlıklarla bunu yapabilirler bil
Hai:ı?. 

Hekimlerin para kazanmalan 
bir noktadan daha IAıımdır. 
Çünkü yukarıda ıöylediğim gibi 
tatmini büyUk bir paraya müte
Yakkif çok ihtiyaçları Yardır. 

Meseli aletleri nazarı itibara 
alan. Hekimlik eıkiıi gibi değil, 
hergtla yeni yeni aletler, teıbia 
ve tedavi vasıtaları icat olunu
yor. Biz bunların da hiç değilse 
bir kısmını almak mecburiyetin
deyİL Paramız olma11a ne ile 
alacağız? Almazsak bmamiJe 
fenni bir tedavi yapabilir miyiz? 

Ben geçen aene Avrupada, 
cameklnlarda bir takım alet• 
ler gördiiğUm zaman ağzı-
mın suyu akıyordu. Meıell 
kemik kırıkları tedavisi l~n yQz
lerce alet • icat etmişler ki her 
biri ylizlerce lira kıymetinde. Biz 
buoarı alamazıak eaki hekimliği 
yapmıya mecbur kalacağız ki 
bunun memleket için çok fena 
olacağını takdir edebilirsiniz! 

Bu Aletler hem bekim, hem 
halk için kolaylıktır. 

- Doktorlara kartı kullanılan 
lisan hakkında ne dUıUnUyor
ıuauı? 

Operatörlln miltebeuim çe~ 
resi ani bir felaket haberi 
almıı lnıanların ac111 ile karıfta. 
ŞikiyetH bir ıcsle: 

- Doktorlara tecavllz etmek 
memlekete fenalık etmek demek· 
tir, dedi. 

lki aaoiye tereddllttea ıonra 
llive etti: 

- Bu. o tecayflz edenlerin 
kendi menfaatlerine değildir. 
Doktorluk ne kadar yllkıelirıe 
ilim de geniıler, dallanır, budak· 
lamr, bizde de diğer memleket· 
)erde olduğu gibi itiai parlak bir 
hekimliğin temeli aağlamlaşmıı 
olur. 

Cer:rahpaşaya gelmiıtik. Dok-
tor evvclA bUtUn haıtalar ım birer 
birer dolaıtı. 

Bugnn ftç ameHyat •ardı. 
Birisi apandisit, biriıi bir ke

mik karı;., diieri bir mld• ame-

1 

liyab idi. En ıonı bu en ıonun· 
cusu idi ld bepaioden faıla 
aftrdG. 

Operat&r ameliyat ••nasında 
asistanlara izahat Yeriyordo. 1 

Ne garip bir teıadnf ki, bun· 
dan bir ay e•vel, buglhı mU
ıahit aıfatile girdiğim bu eter 
ve kloroform kokulu ameliyatha· 
nenin o masasında yine doktor 
Burhancttin Bey bUyUk bir ku" 
layhkla kırılmıı kemiğimin ameli
yatını yapmıştı. 

Ameliyatlar yemek ıaatlne 
kadar ıürmUştO. Yemekten ıonra 
"taburcu,, edilecek hastaların 
muameleleri, yeniden 11bnacakla· 
rın muayeneleri ıaat ilçe kadar 
ıilrdD. 

Oradan Taksimde Stadyom 
karıııındakJ Muayenehaneye gel
diğimiı zaroan aaat dörde 
yaklaımııtı. Doktor bana aabab 
giderken bahsettiği Alma~yadald 
tedavi l\cretlerl tarifeıinl rö .. 
ter dl 

Size oradan baıı adetler 
alıyorum: 

Oıt çene ameliyatı 2000 albn 
mark iri biıim paramızla 1000 
lira tutar. 

Bir dil amellyatı 1000 Türk 
llra11. 

Bunu g6rilnce dOtOndUm ki 
dllleri boıuklara ameliyat yapıl
mak lazımgelirae bu çok pahalı
ya mal olacak. 

Gırtlağan yarısının çıkarılmaaı 
750, tam çıkarılması 1000 lira. 

lnaan g ırtlağ'ını ç kartsa canı 
da beraber çıkacak. 

Bir meme ameliyab 500 lira, 
göğtııte bir Yerem ameliyatı 1000 
lira ... 

Köttl bir apandiıit ameliyatı 
kaça biliyor muıunuı 1 

375 UrayL •• 
Bir bnyok mide ameliyatı 

1250 liraya, ıayet kalın barsak
lar da beraber olursa 2000 
liraya. •• 

En basit bir ıey: Bir h6brek 
ç karmak 1000 liraya! Kitapta 
bütün ameliyatlaran fiatleri yazıl1. 
Binden aşağı rakam ya bilmiyor
lar, ya kullanmıyorlar. 

Bunları g6r0nce akbma meı
bur bir hikAye geldi: 

Haıiıia birisi baatalanmıı, 
doktor gelmiş. lııç yazmış, hasta 
ilAçların fiatini ıormuş öirenin
ce, imamı çağırtmış: 

- Benim cenazem kaça kal
kar! Demif. 1mam fiah ıöylemiı, 
hasta doktora: 

- Ört UıtOmO 6Jeyim demit, 
o Jaha ucuı. 

Bana 6yle geliyorki bu fiat
ları g6rdükten ıonra: 

- Ört tbtilmU ~Heyiml Dernek 
için haaiı olmıya hacet yok. 

Doktora ameliyat olmak için 
g6rllşmek Uıere müracaat etmiı 
bir iki kiti bekliyordu. Saat altı
da ayrıl rken; tiurbanettia B. 
ınlerek: 

- Siz, decli. bir g Oo)Ok ha-
yatımı burada bitti zannetmeyin, 
bizim iç.in ~ahımanın en ~etrefil 
tarafı a91I bu saatten sonra baı· 
lıyor. 

- Allah kulayhk Yerıin Bey• 
efendi! 

Teşekkür ederek ayrıldım .• 
doktorun bir cümlesi bAIA ku· 
lağımda: 

- Bir doktor ame'iyat ettiği 
basta iyi oluncaya k:ıdu neler 
çekeri Uykusuz geçirdiğimiz kA· 
buılu gecelerimizin elim ıstırap
larına, • ca:;: odalarda doktorlara 
tecavüz ede ıler anlıyamaılaı, onu 
bia biliıid di7ordu. 
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ipekis fabrikasının yeni mamulatı 
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'il arikıılade ~ef is 
k 'ler geldi 

J'Aaro en 
Şimdiye kadar bu derece nefaseti olmı· 
yan, aynı arara yakın ecnebi MAROKEN 
lerl 10 • 12 liraya satıllyordu. lpekl' bunuı 

450 kuruşa 
satmıya bat!adı. 

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

. ~ . • y._;.. . • 

Mağazasınrla!<i YENiLIGI bir defa ziyaretle öğreneceksiniz. 

1 Liralık Sergi 
Sergimizden alac1ğmız har hangi' mal 1 Lirajır. 

Fiatlarımızdan b:r kaç nümune: 
1 adet yUo fanila 1 Lira 11 adet bUyiik ramuk bataniye 1 Lira 
3 ., kaşknrae 1 ,. 7 ,, fantezi kadm mendili 1 ,, 
2 ,, Erl<ek kaaketi 1 ,, 10 .. Erkek mendili 1 ,, 

3 çift yOn erkek çorabı 1 Lira 
3 ,, futbol çocuk çorabı 1 ,, 
1 ,, Hanımlara hallı İpek Avrupa çorabı 1 ,, 

l O adet Aslan marka keten yaka 1 ,, 
1 " Poplin gömlek çift yakaaile ( dlb ve fantezi ) 1 ,, Son Posla Metb•••• 
2 çift fantezi erke1< çorabı 1 ,, 
2 adet fildekoe- erkek fanilhı 1 ,, Sahibi ı Ali Ekre• 

Neıriyat MildGrO ı Halli LGtfl 

Şahat 18 

1
' Zafiyeti umumiye, iıtibaaızlak~ ve kuvvetsizlik halitında bllyük 

fa ide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satılır. 

. 

Romatiz._ma - Siyatik 
BEL ve .ARKA ve .Öğuk algınlığından 
husule gelen ağrılardan kurtulmak için: 

RUMATİZAL 
MahlOIU 

ıtır'atle 11hhat " D8f'enizl iade eder. 
Ecza depolarlle eczanelerde ıatalır. 

iş BANBASI KUMBARALARI 
. 

Kumbara Sahipleri 

933 Birinci - B.ar'ası 
1 Nisanda Çekilecek! 
İŞ Bankası, memlekette tasarruf · hareketini 

teşvik gayesile, kumbara . sahiplerine her 
sene 5 O O O lira mükafat veriyor. 

( 
Bar'aıa girmek için ı 

tarihine 
mevduatınız 
olmalıdır,, 

'' 1 M A R T 9 3 ·3 
kadar tasarruf 

asgari 5 lira 

Şabat sonuna kadar siz de bir B DM BABA alarak Para biriktiriniz ı 

• 


