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Gürültü Ve Münakaşa Arasında .. 

İzmir GüZelinin Sarih 
Hakkı Kayboldu 

fzmir Hake~i T~katlıyan Hidisesi 
Hakkında Yeni MalUmat Veriyôr 

İımlr 19 ( Huauı1 f - latan• 
hulda rUzellik mOubaka11 bak· 
landakl dedi kodu Nazire Ye 
Feriha Hanımlann lllmlerl etra
fmda de•am edip durarken iki, 
öç gllndenberl hmir ellzelinln 
lıml da bu dedikoduya karııtı. 
Tokatliyanda yapılan müıabakada 
lzmirl temsilen hakemlik yapan 
HUıeyln Rifat Bey bu huıuıta 
çok m.Uhim ifşaatta bulundu. 
HUaeyin Rifat Beyin ı6zlerinl 

16yle hulasa edebilirim: 
- intihabın iç yUall hiç 

tUpbeslz bir çok karıııklıklarla 
doludur. Mllıabakada lıakıızlık 
aarihtir. Bunu benimle beraber 
dlj'er hakemler do açıkça ı6yle· 
diler. MUıabaka geceai ben Nazire 
Hanımın gö:ılerinde ıUrme oldu· 
tunu iddia ettim. 

Bu iddiam tlzerlne en baatt 
bir muayene bile yapalmadL 
Buadan bqka, balo ema11nda 
s•rlp blr vaziyet bldiı oldu. Bir 
arahk Çallı lbrablm Beyle lcar
fllaıhk. lzmir atızeli )'•namda idi. 
Çalh İbrahim Bey lzmir gDzell 
Neriman Hanıa.a te•eccnble: 

- Sizin kazanmamaoıza beıı 
••hep oldum, Hanımefendi. Siıe 

lzmlr puli BarN 

rey ••rmem icap ederken ıaka 
olıun diye Nazire hanıma yerelim. 

Dedi. N• tuhaf ,.ka •• 
ıözlerdi bunlar.. Neriman hanım 
16, Nazire hanam 18 rey almıfta. 

.azelini11 ganın"-

Demek bayi• bir faka oı.aaayda 
reyler 17 • 17 olacaktı. 

Saniyen hakemler aruıada 
Cumhuriyet ıaıeteıl erkanından 

( Dnaan 8 inot tayfada) 

S 1• z Ne Fı· kı· rd es,. n ı·z • Bu iki Genç Kızdan Hangisi Daha 
• GUzel, LQtfen Bize Bildiriniz •• 

Dün 
Son YekQn 

Nazire H. 

50 
Dün anketl

nılıe gelen mek· 
tuplara bakarak 
ckaeriyetin Feriha 
Hanım lehinde 
tecelli ettiğini ya• 
tarken: 

·-Anketin bit· 

---

Eskişehir' den Feriha 
H. Lehinde Bir 
Mazbata Aldık 

Son YekQn 

Feriha H. 
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J ... 1 __ B_u_g_ü_n_ün_Mı_e_s_el_e_le_r_in_d_e_n_~ 
J Tanınmış Doktorların Günleri Nasıl Geçer? 

"Ensemde Çoban Çıkh, 
Karnımda Da Filos Var!,, 

Doktor Jak Barbut Bey Anlatıyor 

SOngUlll nöbetçi nezleden ka· 
nlmıt ... ue hazin bir köy ttlrkD
ıll mıraldanıyor. Yaprakları dG
ldılmOı bir •taçta uykuau •e 
OtOmllt bir gece kuıu ltDyon 

- Guuu; euuull 
' Serıeri bir kedi ıerbae aerlD• 

dolaııyor. As uzaktaa yent ltle
mlye baıbyan tram•ay tekerlek· 
lerlnin raylardan çıkardıkları ae .. 
ler duyuluyor. Her ıeyde bir 
mlıkinlik, her ıeyde Adeta bir 
IZ'erlnme, bir esneme var glbL 
lıtanbul uyanıyor. Saat 7,30 .. 

Umuml hapishanenin koca 
kapııı ISnUndeyim. 

- Bu ıaatte daha karga 
kahvaltı etmeden ıiyaret olur mu? 

- Ben ıiyaret• gelmedim. 
Doktor Jak Beyi glSreceğiml 

- Daha gelmedi, timdi ne
rede ise geliri 

• - Adın ne 1enin 'P 
- SlltlU Hacı oğlu boca 1 
- Derdin no ? •, 
- Efendim TeYfikbanede • 

bunu mürettip hata1t ıanmayın 
t.kifhanenln Hacı oğlu Hocanın 
lrl atıında afrdiğl kalapbr - iken 
ha ıuramda bir cobaa (1) çıkb, 

Anket Muharriri: Nael Sadullah 

Operatör Doktor }ak Barbut Beg 
kamında filoı (!l) 'far dedilerdi 
efendim r 

Meğer Ağanın filoı dediti 
fiıtUlmUf.. 

Buraaı umumi haplaanenin 
uıuayene odası. iki yatağın orta
ıına konulmuı bir maaanan ba· 
ıında jak Bey. Saat sekiz. Mua
yene SDtltı Haca oğlu Hocada11 
bqladı. 

Eamer benzi aararmıı yll:ıl 
( Devamı 11 inci 1ayfada ) 

Hitler Diyor Ki: 

Muahedelerin ilgasını, 
Müstemlekelerin Geri 

• 
Verilmesini istiyoruz 

.... " .. ' Alma• Bq..-.ldU Hitl•r 

Bitler v• Hitlerciler bir eratla 
Sulh •• refahın aYdetl için 1 1emlıe dnıenl yapbk; bem de yal-

Almanyanın •• blltDn dUnyanın nız nazariyede dejil. Blı dUnyanıa 
ilk halletmiye mecbur olduğu en bOyllk orduıunu datıttık. O 
mesele, ıillhlann terkidir. Her- ıuretleld buıUn filen bi~blr t•Y 
hanai Al~an bllktlmetl bu nokta kalmamııtır. 
da mUttefıktir. F k a at, ıunu 1\rar ederek ıHyll• 

Blı aarih Ye nımuıklrane bir yebillrimkl, ıllAhların terki mllau·I 
bal ıuretl lıtlyoruı, yoksa girift 

ıeralt dahilinde olmak lbımdır. 
ıart ve mtınakeıalarla uzatılan 
bir hal ıureti değil Ya Franıa bizim derecemfzde 

Bu gllç meselenin halli, lngil· ıilAhlarını azaltmalıdır, yahut bia 
terenin alacaj'ı vaziyete tabidir. onunla ~mnıavi derecede ıilAb-
Onların teraziye kendi ılkletlerlnl lanmalıyıı. 
koymaıı, bu meaelenin boı bir Hakikat ıudurkl IVeraay mua• 
hayal olmaktan çıkm11ına yardım bede1initt, yalmz Almanlar içi• 
edebilir. deifl, fakat bDtnn dllny• lç1n blr 

Bi• Almanlar, bu aabada bi.- (De•••• 10 uaou .. ,, ... ) 



.. 
Halkın 

Güzellik Müsaba
kası Ve Neticesi 

Bilbas a bu eenekl gOzolllk mUea· 
lıakasının dcdilı:odu!'!u 1 l ! bitmedi. 
Ve çirkin bir ıeltil almata baılıd·. 
Bu bueusta h:ılkımız diyor k i: 
HU eyin Bey (Kapalıçar9 1 ÖrOcU· 

kapısı 57) 
- GGselllk milsabakal arı Avru· 

pada da moda olmaya baılamııtır. 
Garp medeniyetini kabul ett t imiz 
lç"n onun bu g bi tecellllerini de hot 
ııörmek icap eder. MGaabaka m6na• 
•ebetil• gazetelerin bfitün birinci 
aayfalarmı bu it• açmalarını doğ ru 
bulmadım. Bu it artık ~abak tndı 
Yermet• baıladı. 

* iffet Reıtt Hanım (Sultanabmet 
Flruıağa 25) 

- Bir lnzımız geçen sene dünya 
anı.eli oldu. Bu, Türkiyede kadınla· 
rın bili· harem hayatı yaşadığına 
kafe1 Y• peçe arkaaanda 1aklandık· 

larına inananların yanıldıklarını gaı
terme•l itibarile çok iyi oldu. Fakat 
aon mOaabaka etrafındaki dedikodu 
biraz nahoı bir tekle glrmittir. O:ıe
rlnde fa:ıla durmak dofru def ildir. 

* Salih Boy ( Beyaıı t Mithatpa9a. 
ma.halloıl 28) 

- GOz:elllk ml1sabakaaı hararet· 
Jendf. Hidf ae bOyOk bu allka ile 
takip ediliyor. Bu lıl buıuıi mOu• 
ıeHlere ve guetelere bırakmak 
doğru olmıyacak. Bundan ıonra 
Halk Evleri nyahut Belediyeler bu 
iti Oz:erlorine alırlaraa d•ha iyl olur. 
ÇOnkO bu tekilde dedikodular kızJa
rımtı.ın mahremiyetlerine ve buıust 
hallerine kadar ıokuluyor. Ayıptır. 

* Naci Bey ( Nuroemırnlye Halk 
apartımanı) 

-Donya71 kaaıp knuran lktıaadl 
bir buhran var. Blı de bundan mll• 
teulrlz. GDı.ellik m61&bakaları ni
hayet bir lükı itid:r. Ga:ııetelerimb 

luymetll ıDtunlaranı ve yazıcılarımu: 

kıymetli vak"tlerlnl bu buhranın b.a· 
IHine haerebeler, bir fakire bir lok
ma fula ekmek, bir itıi&e lt buJ. 
mak için çalııealar bence daha milli 
•e vatanpeneran• çalı,nuı olurlar. 

İstanbul' un 
Mektep 
ihtiyacı~ 

ÖnUmUzdeki derı senesi ba
tında ilk ve orta mekteplere 
fazla miktarda talebe müracaat 
edeceği anla,ılmaktadır. Tale
belerin mektepıiz kalmamaaı 

için kalabalık yerlerde, bilhaaaa 
Tophane, Akaaray, KaragllmrOk 
aemtlerinde ıubeler açılacaktır. 
Bundan baıka latanbul'un birkaç 
orta mektebe daha ihtiyacı oldufu 
teabit edilmiıtir. 

Dllyunuumumiye blnaımdan 
orta mektep veya Hıo olarak 
lıtifade edilece§'i söylenmektedir. 

Bin Maarif V ekAletf tarafın· 
dan Mallye Vekiletinden istene· 
cekür. 

SON POSTA 

Bir Manav Ve Bir Kahveci 
Ortadan Kayboldu 

İk ·si De Bir Haftadır Ortada Yok 
KadıköyUnde manavlık yapan Mihran Tumayan 

fıminde bir adam bir haftadanberl esrarengiz bir 
ıurette ortadan kaybolmuı bulunmaktadır. Bu 
tegayyUp zabıtaya bir gUn ıonra haber Yerilmİft 
o gündenberi taharriyata girişilm{ı, fakat manav 
Mihran Efendiyi bulm k mümkün olamamııtır. 

olan parayı almak Chere doıtunun yanından ayni· 
mlfbr. itte Mihran Efendi dostunun yanından ayrılıp 
F •tihe gittikten ıonra bir daha ortada görülmemi~tir. 

Fakat çok ıayam dikkattir ki Mihran Efendinin 
kaybolduğu gllndenberi Fuat isminde bir kahveci de 
kayıplara karıımıt bulunmaktadır. iddia edildiğine 
göre, kahveci Fuat'ın manav Mihran ile araaı açık-Bu huauata yaptığımız tahkikat neticesinde ıu 

malumatı topladık: 

Mihran Efendi geçen p :ıar gUnU yemfı almak 
için Meyvehoşa gitmiı, birkaç sandık kuru yemiş, 
portakal ve saire almıı, ıandıkları Meyvehoıta bir 
dostuna bırakmıt ve Fatihte bir adamdan alacağı 

tır. Bu ara çıklığmın ıebebi de Mihranın on yaşın· 
dakJ çocuğunun bir mOddet evnl Fuat tarafından 
dövlllmnı olmasıdır. 

Zabıta taharriyabna ehemmiyetle devam etmek· 
tedir. Fakat fU dakikaya kadar ufa·k bir ip ucu 
dahi bulonmuı değildir. 

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

" 

15 Yaşında 
Küçük Bir Delikanlı lı 

Üzerinde Tutuldu 
Bir çocuk k~ca bir mağazada 

hırsızlık yaparken cürmümeıhut 
halinde yakayı ele vermittir. Bu 
çocuk benllz on bet yaşındadır 
ve iımi de Hızır' dır. Hızır don 
Beyoğluna çıkmıf, tUnel cadde
sinde dolaımıya batlamııtır. Kü
çük delikanlı bir aralık Karlman 
mağazasının önUne geldiği sırada 
mağazadan içeriye girmiş ve bir 
müşteri gibi eşyalara göz gezdir· 
aniye başlamııtır. Kıyafeti biraz 
dUzgllnce olduğu için kendisin· 
den kimıe şllphe etmemiştir. 
Bu vaziyetten istifade eden 
H :ur çorap dairesinin 6nUne 
geldiği ıaman bir dOzllne ipek 
kadın çorabını kaptığı gibi koy· 
nuna ıokmut ve kaçmıya baıla
mııtır. Fakat knçnk hırsız kapı· 
dan çıkmaya meydan kalmadan 
yakalanmıştır. 

P o-st_a_İ-şleri 
Deniz Sevkiyab İçin Bir 

Motör Yaphrılıyor 
lıtanbul Posta idaresi, deniz 

aevkiyatı için bir posta motörll 
yapt rmıya karar Termiıtir. Bu 
motör yakın mevkiler arasında 
poata ıerviıi yapacak, vapurlara 
111ektup ve diğer posta eşyasını 
getirip a6tUrecektir. MotörDn 
imali için poıta idaresi bir ıart· 
name tanzim etmiı ve nınnakaaa 
açm•thr. Mot6rün ıUr'atinin fnıla 
olması istenilmektedir, 

Anahtar Uydurmuş 1 
Ahmet isminde biri Kasımpa· 

ıada İsra~ Ef. iıminde bir ıatin 
kap11ını anahtar uydurmak ıure
tile açarak içeri girerken yaka
lanmııtır. 

Altınları 
Kim Çalınış? 
Dün M. Marselin Muha
kemesine Devam Edildi 

Dün Asliye Oçllnctı ceza. mah
kemesinde altın kaçakçıhğıodan 
dolayı evvelce altı ay har-ae mah· 
küm edilen Şark ıimendiferi me
murlanndaıı Marael PiJlooun mu
muhakemesine, temyizin boı.maaı 
üzerine tekrar baılanmııtır. Mah
kemede mevkuf Marael Pillo il• 
avukata Tevfik Tarık Beyler bu
Junmuılardır. 

Mahkeme nakız karanna uy· 
muı ve muhakemenin devamına 
karar vermişbr. Suçlu vekili auç
lunun tahliyesini v şahitlerin 
celbini lıtemiıtir. Mahkem tah
liye talebini reddetmiı vo tahit· 
lerin çağ.nlmaaı için mubakeı:Jeyl 
baıka bir güne bırakmıştır. 

Tavuk Hırsızları 
Meçhul Hırsızlar Ad~iye 
Vekilinin Evine Girdiler 

Evvelki gece Adliye Vekili 
Yusuf Kemal Beyin Çamlıca'dald 
evinin bahçısioe benUz hüviyet· 
leri tesbit edilemiyen hırsızlar 
girmiş ve bahçedeki kOmeate bu· 
lonırn cinı tavuk vo horozlara 
çalmıılardır. Çamlıca zabıtası 
hınızlar hakkaoda tahkikat yap-
maktadır. Fakat meçhul hırı,zlar 
henüz ele gememişlerdir. 

Afyon Ve Buğday 
DUn fstanbul'a Anadolu ve 

Trakya'dnn on yedi vagon buğ· 
day gelmiş ve iyi mallar heı 
kuruı on paradan sabim ıt r. 
Dün afyon üzerine muanıele 

olmamışt r. Satıcılar daha iyi 
fiatlara intizaren nazlı davran· 
maktadırlar. 

Sıhhat İşleri 
Bu Sene şehrin Sıhhati 

Çok iyi Geçiyor 
lıtanbul Sıhhiye Mndnrn Ali 

Rıza B. 9chrin ııhhf vaziyeti hak
kında kendiıile görllıen bir mur
haririmize ıunlara ı6ylemlştir: 

" - Bu aene fıtanbulun ııhht 
vniyeti geçen senekine nazaran 
çok iyidir. Geçen ıene frip 
aalgıo ıeklinde olduğu halde bu 
ıene grip olmam ııtır denebilir. 
Bir aralık kendini göıteren kızıl 
hastalığı ile derhal mllcadele 
edilmit ve hastalığın önllne ge
çilmiftir. Bu aeoe birkaç vak'adan 
baıka kııamık olmamııtır. Bir ay 
evv 1 tesbit edilen iki tifüs 
vak"'aı.ndan sonra tifüse tesadüf 
edilmemiıtir. Şehrin ııhhi vaziyeti 
çok iyidir.,, -----

İhracat 
Alman Tacirleri Bizden 

Mal istiyorlar 

Muhtelif Alman memleketle
rinden ihracat Ofisine mllracaat 
edil erek Türkiyeden mal isten-
miştir. Mllracaat eden firmaların 
adedi çok olduğundan kUlliyetll 
miktarda mal alınacağı anfaııl
maktadır. Bu mallar bilhassa 
İzmir Ye lıtanbuldan iıtenmekte
dir. istenilen etya afyon, fındık, 
bakla, ceviziçi, zeytinyağı, ıusam· 
dır. Ofia bu müracaatlar hakkında 
ihracat tacirlerine malumat vere
cektir. 

Yeni Bir Tayin 
Hu'<u\c f•kültesl me:ıunlarandan 

ve 1:iimrük memurlarından Kadri 
i r lılm Bey terfian Emniyet Umum 
~.udur G~O ftJbe:erinden birine tayin 
f"dil" c 1 • 

Şubat ıg 
'= == 

Günün Tarihi 

Nazım Vapurunda
ki Kaçak Eşya 

Kömür Ambarlarında 
Ara1hrn1a Yapılıyor 
Kalkavan :ıadelerin hbım ismin• 

deki Yapurunda birtakım kaçak etJa 
yakalandıtını •• ambarlarda ka~ak 
havyar Ye ıeker bulunmasından 
fOphe edlldlğl için arnbnlııran mu· 
nkkaten mOhürJcndiğinl yazmıştık.. 
Dlln yine vapurda aratlırmalar ya• 
pılmıt n makine dalrcııinde bir 
kapak altında iki kürk bulunmut• 
tur. Vapurun kömilr ambarlarındaki 
eıya muhafaza memurlannm neı.ar ti 
altında çıkarılmaktadır. 

Bundan b •ka anbılc giımrilk ko
mlıyoncularından Alber Hand lli ve 
bir arkadaşı zarf kaçakçılıA-ından ve 
beyannam ler ilzerlnde yapı lan tah
rifattan dolayı lhtıaaa mahk me1ln• 
verllml9lerdir. 

Bunların ilk m:.:hakemeıi dila 
yapılmış ve her iki maznun avukat 
Milnlr bey tarafından mildafaa edil· 
mittir. GümrGk avukab iae kaçak· 
çıhk. yapıldığı buıuıundaki lddıala· 

rını aerdetmiı ve muhakeme baıka 
bir güne bırakılmıştır. 

Altı Ay Yatacak 
Adliyedeki 9 numarala lhtısaa 

mahkemesi dlln kibrit kaç.akçı· 
lığından suçlu Gelibolulu Recebin 
muhakemesine devam etmiıtir. 
Recebin dOkkAnında beş kutu 
ltaJyan kibriti bulunmuştur. Mah
keme kaçakç lığı aabit görerek 
dun hDkmilnU Yermiı ve Recebi 
derhal tevkif etmiştir. Recep 250 
kurut para cezası verecek ve 
a)b ay da hapiıhanede yatacsıktır. 

Esham Ve Tahvilat 
iki filndenberf para bOUHtnda 

baı.ı uham ve tahulllt fiatlerl dOı
mektedir. DOn dOyunu muvahhlde 
62,5, mOmeaail anadolu S7,20, Anadolu 
hi11e Haedl 47,35, Anadolu tebvillh 
26,80 Rumeli tlmendifcrl 7,85, aalaa 
çimento 11,90 O:nrinden muamele 
rörmo,tür. 

Mesai ilerliyor 
Haber aldıAımıu g(Jre bOtün hal· 

kı sö:ı derlemo faaliyetine davet için 
buı eualar düıOoülmcktedir. Bu 
makaatla yakında halkın '9uıfeye 

davet edllmeai muhtemeldir. ilk mO
fettitl.,.in bu huıuıta yaptıkları tef· 
titlere g~re bu aabada flkmektep 
maallimlertnden çok fat.f ade edilditi 
anlatılmakta dır. 

Adliyede 
Yeni Tayinler 

Adliye Vek!leti dlln eabab Mild· 
deiumumilıAe gönderdiği bir telgraf• 
la lz:mlr ceza az:ahğından lıtanbula 
nakledilen Hibcyin Beyle müddelu· 
muml muavini Muhidd in Beyin mOı· 
tantıkllte tayin edlldiklermi bildir
mitt'r, Muhiddin Beyin yerine ilAmat 
ıefliaine müddei umumi muavinlerin• 
den lsmail Hnkkı Bey tayin ed lmit 
ve dllnden itibaren l:ıe başlamı~tır. 
latanbul mOddeiumumi nıuavinliA'in• 
tayin edilen Salım bey de diln Zon
guldaktan srelerek yeni Yazif •ine 
baılam·ıtar. Ankara mfi.tantikliğin· 
den latanbul mildde"umuml muavin• 
litine nakledllen Ferhat BeJ de bu-
C'On plecektir. 

--E=:~====~~========~========~~=============~~~]~ 
jon Postanın Resimli Hikô.ge si ı Pazar Ola Hasan Beg Dioor Ki: _ 

E... Uzun etme 
Bey? 

- ------- - -
-------------~--------.. --------------~--~-----

Haaau ı . . . Nihayet 
kavuşncağız 1 

liraya 

,l,/; 
/ 
/"' _,,, 

•.• Oh .• Şıkır ııkır aal ı:ibi 1 . . . Rahmetli Abdiirre:ı.zak 
beyu: liracıklar.. gibi ben de pillvı aerde ile ıe

yerim 

1 
Haaan Bey - Beyaz llrac k· 

larıo arkasıudan safran sarı ı li
racaldan da rörecekmiyia dersin 1 

in 
b 
le 
E 
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H •• rgun --- -
M[indericatımızzn çoklıı
lundan <iercedilenıemiş

tir. ....... ______________ ___ 
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' 

Fes Meselesi 
Meb'uıan Meclisinde izah 

Edilerek Kapandı 
Kahire, (Huaual) - Mıaır ha

riciye naıan M:111 mecllainde fea 
••Hlesi baklanda l1&bat ••r
•lttir. 

Hariciye nuarı fea mHelealne 
•aır Yerilmiı olan aç takrire c•Yap 
•erirken ortada mesele denecek 
lair hldlH olmadığıDJ etraflı bir 
•ıarette lıah etmlf •• TDrklyenia 
Maıır ve Mıaarblua karıı en derin, 
•11 temlı duygulanndan emin bu
ı...dutunu ili•• ederek alkıılan
••tbr. 

Takrir aahlplert l•ahata teıek
lctr etmlılerdlr. ----
Kasımpaşa 'gı 
Su Bastı 

Birkaç l'Dndenberi yağan yaf
•urların teairile Kaaımpqada 
baıı evleri au baabj'ı slbl slndrll 
lcayu caddealnde tatlıcı Ahmet 
Efendinin dllkklnlle Tahtagazl 
llbahalle1lnin hAklm ıokağında 
llltltekait Nuri Beyin evinin alt 
lcıınıını da ıu baamııbr. Buralarda •u bir buçuk metro kadar yük
.. ldite çıkmııtır. Bualln itfaiye 
tulumbaları vHıtaılle bu ıular 
Çektirilecektir. 

Şehir Karanlıkta 
Dun akıam aaat yirmi buçuk-

t. Silahtarağa fabrikaaında bir 
•rıza olmuı, ıebrin her tarafında 
•ltktrilder ıönmDıtDr, ıebrin ka
t~nlığı yirmi dakika ıDrmtıı. 
ht1ıhaı. arıza tamir edilerek ye
lllde1a ten •İrat yapllmttbr. 

Şilepçilik 
ta Şebrimiıdeki til•pçiler arala· 
.•da bir lefekkll .Ocuda aetl
ti~•li •• Yapurculuda olduj'u 
l•bi bu itin de de•let elJle taa
r~ •dilnıeai ve kanunlaıtarılma11 
tÇlrı teıebbllıatta bulunmuya ka-
lr Verrniflerdir. ----

Rus Muharriri 
~ile Maruf Ruı muharrirlerin Leon 
h obln Çiçerin Yapurile dlln 
it lırinıiıe l'elmiıtir. Muharrir "Gazi 
~~lll•lln yeni Tnrkiyesl " iıimli 
'- eıer yaıacakbr. Bunun içia 
~ tkikatta bulunmak Oıere An-
"• •• lzmire l'idecektir. 

11 
İki Mekansız 

lr Dilencinin Paralarını 
Çalıp Savuşmuşlar 

._, Polia memurlan enelki gUn 
tt lı~nııı takımmdan Ali Ye Re-
11 p 1•nıinde iki ukadatı yaka
~~•lc Adliyeye ••rmiı!erdlr. 
ı-_. endiğimize ıGre bu iki ahbap 
~it 'Af •••elki gece Galatada 
I• •Uddet dolqtaktan aonra 
it,~ )'ar111 o civardaki aynalı 
~il ••ye gelip oturmuılardır. 
1'11ı ke Recep bu kahveye 1abah
~ • için pmiılerdir. Tam 
t,,bba karıı kah•eye, kolunda 
~, b•ıı bulunan bir kadın Jıİrmiı 
~'ti lr k&ıeye çekilerek uyumıya 
S.11ı.aan11tır. Bu kadın Behiye 
~'dilde bir dilencidir. Behiye s •n uyuduktan ıonra iki arka
h IOrlUtll çıkarmadan kadının 

llın• ki ı-ı. Y• aşmıılar ve torbayı 
ltıaa '•t ••vuımuılardır. Fakat 
tlltl,• u • rada uyanan kadın, 
f'"Yadınıb kaçırıld ığım aörünce 

8 
1 aıbrmııtır. 

-.,.._ u 
1
feryat üzerine yeti,en poliı 

~-. ... ':' ~rı Ali ile Recebin peşine 
"-ıttarJ er 9 • Yarı yolda yakala
~'dı~'· Torbanuı içinde dilenci 
''""ıl paraları varda. Torba 
"ı"' &rdaa alıaarak dilenci ka-

••rilaaiftir. 

----~--------------,--------·-----------------------~, 

[Resimli Makale a Hazine/eriniz a 1 

Tablatlmlıda tuhaf tarafa ı•· 
radadırkl, blı yalaıs malik v• 
ıablp olmadıtımH ıeylerl betealrls. 

• Hn•in olmak için batna hayatımızea 
didinir, fakat Hrnt yaptıktan JODH 

bunu aa gfüOrlb. 

Ne kadar lu•lu vardırld, 111-
nema perdeılnde •lrdGklerl yıldıı• 
lana •ayabnı k11kanırlar. Halbuki 
onlardan blrlle bir ıaat beraber bu• 
Juaıalar, bunun ne cehennemi bir 
hayat oldutunu rlJrerelr: bucak bucak 
kaçarlar. 

Sahip oldutuaua tabii laaaiae· 
ler1n kıymetini anlamak iti• onlar
dea keadimlal mahrum taHYVUr 
etmeldltimlı klfidlr. Mahrumiyet 
blaıl, alae me•cut m•mbalardan bak· 
kile iatlfade etme imklnıaı ver•r. 

~·soN TELGRAF HABERLERİ 

Yeni Liseler Açılıyor 
~~~~~~~~------~~~~~~~~-

Haber Malatya' da Bayram Sevinci Yap· 
tı,Şehrimizde De Dört Mektep Açılacak 

MALATYA 19 ( Huıuıl ) - Maarif Veklle~f ı açalmaaı dolayıalle balkan bUkftmete karıı duyduju 
Vlllyete gönderdiji bir telgrafta Malatyada bır minnet ve tllkran hiıleri ateıli nutuklar ve bita-
JiH açılmaaı kararlaıtırıldıj'ını bildirmiıtir. Sabır- belerle izhar edilmiıtlr. 
ıızbkla beklenen bu habor ıehrhniıde bftyOk bir lstanbulda Yeni Mekte ler 
HYinç uyandırımıtar. . ~ 

Dllndenberi Malatya bayram yapmaktadır. Maarif Veklletl ÜıkUdarda bır lıH, Sarıyer, 
Her taraf bayraklarla donatılmıılır. Dlln bugtın Bakırköy ve Kaaımpaıada birer ortamektep açmıya 
Halkevinde binlerce Malatyalıların ve mekteplilerin karar verdiğini, fakat bu mektep binalarının viJAyetçe 
iıtirakile çok heyecanlı teıahUrat yapılmış ve lisenin temini llzımgeldiğinl dUn villyete blldirmlıtir. 

933 Bütçesi 
Geçen Seneki Bütçeden 5 

Milyon Eksik Olacak 
Ankara 19 (Husual) - Yeni 

bfttçe vekiller heyetine• tetkik 
edilmektedir. Varidat blltçeıinde 
GOmrllk varidatında, arazi verıi
ıinde ve daha ban vergilerde 
tahminlerden 10 milyon lira nok
aanlak vardır. 

Bıı nokaanlık muvazene verJrİ
ıi ile telifi olunmaktadır. Yeni 
blltçede geçev Hneki blltçeye 
oiıbetle bet milyon kadar bir 
nok1anhk olacaktı r. Bu noluanlak 
vekllet bütçelerinden tasarrufla 
temin edilecektir. 

Vekiller Heyeti 
Bugün Kontenjan Karar
namesini Tetkik Edecek 

Ankara, 19 (Huıuıt) - Celil 
B•y dnn ıehrimize i•lmiı, Heyeti 
Vekile içtimama ittirak etmiı ve 
Hyabati hakkında izahat vermit
tir. Vekiller Heyeti bujnn de 
içtima ededek yeni kontenjan 
kararnamesi ile liıteler üzerinde 
g6rUtlılecektir. Yeni liıte yarın 
rHml gazetede neıredilecektir. 

Meclis Reisi 
BOyük Millet Mecliıi Reiıi 

Klıım Paıa bu akıam trenle 
Ankaraya avdet edecektir. 

====-==;;-:== -- ==a:::_ 

Gazi Hz. 
İıbnbul, 18 ( A.A. ) - RefalcDm· 

laur Ha. burOn Dolmababçe'dekl 
dairelerinde metrul olmuılar, bir 
tarafa çıkmam19lardır. 

Ziledeki 1-ladise 
Kendisine Şeyh Süsü Ve
ren Bir Adam Yakalandı 

Tokat, (Huıual) - Bayram
dan on bet gln. evv~l Zllede 
jandarma dairoıi il• adlaye dairo
alnin k6telerin• TGrkçe ezan 
aleyhinde bir ıllrD hezeyanı haYİ 
birer kAtıt yapııbnlmııta. 

Hldiaeyl tahkik etmekte olan 
kaymkam yak'adan vilAyeti ha· 
berdu etmediği için YekAlet em· 
rine alınmıı, Vali Ali .Riza Bey 
Zile'ye aiderek aıeaelenıu tahkiki 
ile blzut meııul olmuştur. 

Neticede bu kAğıtları evvelce 
on bet aene hap .. mabküm olmuı, 
namaz Y! niyHla all~aaı olmayan, 
kendisine rtıfal t•yhı ıUıUnO ve
ren Şeyh Hacı Bekirin oğlu 
Ahmedia yapııtar~ıj'~ anlaıalrnııtar. 
Ahmet teYkif edilmııtir. 

Huriye Geliyor 
Mütareke Hnelerf içinde Er

meni yetimidir diye ltalyaya aön· 
derilen ve bir manHtarda büyU
tiUen Huriye H. bugDn Adriya 
vapurile ıebrlmiH ıelecektir. 

İSTER İNAN İSTER 

Mahut Dava 
Rıhtım Şirketi Davası 
Yeniden Baılayacak 
fzmlr, 19 (Huıuıt) - Rıhtım 

ıirketl davaıına ait evrak T emyiı 
Mahkemesinden gelmlıtlr. T emyla 
heyeti umumiyHl Y ordan fy Gif. 
re ve Perevin mahkOmiyetlerinl 
taıdik etmekte ve m&1labatl'llzu 
Galip Beyin beraetine ait karan 
nakıeylemektedir. Gat Franko 
Ef. nin mabkômiyet kart:rı da 
nakzedilmiıtir. 

Mahkemeye yakında ba9lana· 
cakbr. MabkOmlar halen burada 
delillerdir. ----

Denizli'de 
Bir Hükumet Konağı 

1 
Yandı 

Denizli, 19 ( Huıuıt ) - Dün 
1abah ç .kan bir yangın netice· 
ainde Acıpayam hnk6met konalı 
yaom f, enak ve defterler kur
tarılamamııhr. Tahkikat yapd
maktadır. 

Otobüs İmtiyazı 
Belediye uhdHinde bulunan 

otobUa iıletmek imtiyazı haziran• 
da TramHy Şirketine devredil .. 
cektir. Tramvay Şirketi imtiyazı 
iıletmek için 60 tane otobUı 
aipariı etmiıtir. 

iNANMA! 
Üç d3rt ıründür faaı latııı yaı mur yat yor. lnun murlu Ye aert bir rlaıAr ortalıtı biribirine katıyor. 

aacak odaaından çıkmaya bile ceunt edemiyor. Bizim çoculdar, bOtDn bun ları 1rörmüyor, hiçbir ıeye 
Bu yatmurlu ve pia havada atadyoıaun halini ebernrniyflt Yermiyor, yalnız topa bakıyorlar. 

taHnur edebllirainia aaba bir bataklılc, bir pirin~ Fakat apor aılahatle alikadar b.r oyunHe bu terait • tarlau halinde. Oyuncular bir doa bir rö nlekle. Yat· dahilinde bunun 11hhatle allkaaı bulunabllecet ne, uttk 

iSTER iNAN /STBR iNANMA/ . 

r----
Söz un 

Feriha H. 

Nazire H. 

Kı ası 

ır------------ M. T • 

Gaıeteler, ne yapıp yapıp iki 
ıüselin araaanı açtılar, mllaaba
kada yolauıluk bulunduiunu iddia 
eder aibi ı&rDnOp blr F eriba • 
Nazire çene yarııı vDcude ı•tlr
diler. 

Eıkl Tllrkler: ( Ka•ga edea 
kadınların kullandıldan kelimelere 
bakanız. Blriblrlerine çirkin deml
yorlaraa o kavgada ehemmiyet 
Joktur •• d6Ylfealer, mutlaka 
barııacaklardır 1 ) derlerdL Ruhi 
tecrllbelere mlıtenit olan ba 
ı&zDn bOyOk bir hakikat ifade 
ettiğin• ben biç fllphe etmiyorum. 
Fakat F eriba Hanımla l"bel raki
besinin bu eıeh hakikatten maal
eHf tegaftll ettiklerini l'Grllyorum. 
Keıki çok aGı ı&yl ... ydiler de 
birlbirlerlnin kaımdan, dltlndea 
ve bacaj'ıadan bahHtm ... lerdi.. 
O vakit, iki ,azelln er · ••ya ıeı 
barııacaklannı umardım. 

Neteklm •aktile de d6Yllt•• 
güzeller, hem de tuibl gllıeller 

vardı. MeHIA 1553 te lıtanbalda 
Vene dik elçiliil yapan ( Bernar 
da Na•ajeri)nin yazdıtına ı&re 
Kanuni Sultan SOleymanın biri 
Çerkeı, biri Ruı olan iki gözd.
ıl de bir l'Dn sarayda ka•ıaya 
tutuıtular. Çerkeı, Rua kııının 
Ozerine atıldı : 

- Hain. ablmıı et 1 Sen mi 
benimle rekabet edecekalnl dedi 
•• tamakl•nDJ gDzel kısan ylldne 
batardı, yırtb yartb, yırtbl. 

Padiıah, o •ırada Rua aevgl
liılni yanına çaj'ırmııb. Kadın, 
gitmedi. Haremaiaıile ıu haberi 
yolladı: 

- Efendimin huzuruna pkacak 
yllzOm yok. Her tarafım yırtık, 
aaçlanm kopuk. 

HOnkAr, . ıarar etti, yaralı 
kadını ıetirttf, daYaJI dinledi, 
öğrendi ve aonra 6bDrtbaD çajırtb, 
niçin yoldaıını dövdllpnll ıordu. 
Çerkeain cevabı kıaa oldu: 

- Bu, çok az. O daha be
terine llyıkbr. 

Fakat biz blliyonu ki pbude 
Muataf anın anaıı olaa bu Çerk• 
ile Sultan Selimin anuı bulunu 
o Ruı kadın•, bu lravvadan 
aonra da ayni dam albnda yqa
mışlar ve peklll ı•çinmiılerdlr. 
Çnnkil ıaç uça geldikleri ve pek 
ağır kelimelerle biribirlefini hır
paladıkları halde yekdij'erini "çir
kin ,, likle ittibam etmemiflerdL 

lnıallah F eriba - Nazire H. 
gUreılnde de her iki aıtııel a;ız
dan böyle bir kelime çıktıit 
yalandır! 

Kaza İle .. 
Alucra, 19 ( Huaual ) 

Alucra jandarma dalreılnde nö
bet beklemekte olan Ankaralı 
jandarma Kemal, n&betinl terkee 
deceii eınada kaza ile arkada11 
Ankarah Mahmudo 6ldOrmOıtnr. 
Mtıddeiumumtlik vak'aya Yazıyet 
etmlftİı'. 

Yangın 
Dün i•ce aaat 24 de dotru 

Bahçekapıda Arpacalar cadde
sinde Sallbattln Beye alt tuhafiye 
mağazHından yanıan çıkmııbr. 
Atef derhal yetqen itfaiyenin 
aayretile geniflemeden ıöndOrOl
mütlllr. Matazamn bir k11mı 
yanmı•tır. • 

Tapu işleri 
Tapu Ye Kadaıtro MUdOrtl 

Umumisi Cemal B. dDn Anka
radan tebrimize gelmiıtir. Mu
maileyh burada tapu ıicil maha
fızlaiı te~kili ifil• meıııul olmak
tad r. fJıkOdara ait lapa •• 
kadaetro muamelih ÜakGdarda 
yeni yapılan binaya aaldeclil• 
cektir. 



4 Sayfa 

M~mlelcet Manzaraları 

Samsun Limanı 
Mükemmel 
Bir Hal Alıyor 

Samıun, (Hususi) - Samsun 
mllhim bir iktısat mıntakasının 
ihracat merkezidir. Samsunun bu 
huıuıl vaziyeti ve ıon zamanlar· 
da demiryollarile diğer iktıut 
mıota!,alanna bağlanmıı olması 

aarl bir liman tHisine ihtiyaç 
göıtcrm ektedir. 

Bilha11a Samsun - Sıvas batta 
bu lbtiyıcı biraz daha arthrm·ı 

bulunmaktadır. Bugllnkti hali ile 
Sameun iıkelHi açık n fırtına· 
lara maruz bir haldedir. Bu bal 
yUk almak iıin r,elmiı gemilere 
tehlike teıkil etmektedir. 

Samıunda yapılacak limanın 
Hamburg •eya Marsilya limanla
nmD naziri olmaı na lüzum yok• 
tur. Burada gemilerin barmdırıl· 
•ua için birlmenderelc, •e •apur
lann yanaıma11 için bir rahbm, 
tahmil Ye tabliye için c:le bir iki 
•İnç bu ihtiyacı tamamen karııla
)'•cakhr. 

Samıun limanının ıuları ııt-
dır. Eskiden yapılarak harap ol
muı bir menderek ankazı da 
mevcuttur. Bunun için yapılacak 
menderek pek o kadar da paha· 
bya mal olmayacaktır. Biltnn tc· 
ıiaat için daha doğruıu bu mU
blm ihraç iakeleainin aari vesaiti 
ihtiva eden emin bir liman haline 
ifrağı için yedi milyon lira ear· 
fetmek kifayet edecektir. 

Şunu da lllve etmeldir ki bu 
takdirde Samıun limanı TOrkiye
de bir eşi daha bulunamıyan en 
mllkemmel liman haline gelmlı 

olacaktır. Bu dilek 1alnıı Samıun 
limanına mOnhaaır değildir. Gö
Dill iater ki bntnn Umanlarımıı 
a11r iktıudiyatının icaplarına gG
re ulah ediJain. Fakat buna bu
aOn için ne lmkln, ne de saman 
mll .. it detildir. Ancak en mllhim 
iıkelelerimiı olan Samıun Ye 
Menin iıkelelerioln liman Ye narı 
-.eaait ibtiya.cı da gayri kabiH 
lnklrcbr. Bu limanların ıalabı 
kuv•etle tahmin edilir ki oralara 
bağlı ikbaat mıntakalarının bir 
miıll fazla ihracat yapmalannı 
temin edecektir. 

LUleburgaz'da Talebe 
Kooperatifi 

Lnleburgaz (Huıuıi) - J3ura 
iki lıkmektep talebeıi tarafın
dan bir lıtihllk kooperatifi ku
rulmuttur. Koçnkler bnynk bir 
faaliyetle çalıımaktadırlar. 

Dursunbey' de 
Şehirde Elektrik Tesiıah 

Yapılacak 

Duraıınbey, (Huauıt) - Kua
bamızın içinde 800 beygir kuvve
tinde bir mot3r0 lıletmiye kifi 
derecede kuvvetli bir ıu akmak· 
tadır. Belediye bu ıudan lıtifade 
ederek bir elektrik fabrikaıı 
yapmıya ve şehri elektrikle ten
Yir etmiye karar vermiıtir. Bu 
kararda Amil olan kazanın imarı 
için ciddi bir ıekilde çal fan kay
makJtm ımız Ke,Wm Beydir. Elek
trik fabrikasını Balıkeair elektrik 
tirketi teaiı edecektir. 

Edirne Kız N uallim f/. ektebi 
MOdUrlUgU 

Edirne (Huıuıt) - Edirne 
Kız Muallim Mektebi MOdUrlUğU· 
n• lzmir Kız Muallim Mektebin
den Rebia tt. tayin edilmit. Ta
aifesioe baflamııhr. 

Muş'ta 
Bir Köylü Kurtlar Tara
fından Parça Parça Edildi 

Mut ( Husuıl ) - Burada gö
rOlmemit bir facia olmuı, Abdul
lah isminde bir k6yl0 kurtlar 
tarafından parçalanmıştır. 

Biçare Abdullah ağa bir köy
den, diğer bir köye gitmek Uzere 
Satak dağından geçerken dağda 
on tane kurta tuadllf etmlttir. 
Kurtlar Abdullah Ağayı görUnce 
derhal Oxerine bOcum etmiflerdir. 
Abdullah Ağa uzun mllddet 
kortlarla pençcleımif, elindeki 
ıopa ile kurtlara dağıtmaya ça
lıımıf, muva8'k olamamıı ve 
nihayet kurtlar terafından parça
lanmııbr. Biçare adamın yalnııı: 
bir kolunu bulmak kabil olabil
miftir. Vücudunun diğer aksamı
nı kurtlar yemiştir. 

Mu• Deflerd•rl Vekalet 
Emrine Alındı 

Mut (Huıuıl) - MDfettiflerln 
yaptıklara teftiı neticeainde Def· 
ttrdar Tahir Be1 Vekllet emrine 
alınmııtır. ----

Andifili' de 
Himayei Etfa) Bir 
Çocuğu Sevindirdi 
Andifli, (Huıusi) - Kaaaaba· 

mııda kunduracı çırakl ğı ) aµan 
bir çocuk bayramda akranları· 
nm ıft:ıel ve temiz elbiıelerle 
gezdiğini görmOf, kendiıi adeta 
çn ıl çıplak bir vaziyette bulun
duğundan milteeasiren ağlaJDJya 

baılamııtır, bir odaya kapanıp 
ağlamakta ve dııarı çıkmamakta 
ısrar eden bu çocuk Himayei 
Etfal cemiyeti tarafın ~an giydi
rilmit ve akranlarının ara11nda 
net'eli bir bayram g•çirme1i te
min olunmuıtur. ----
Karaman Himayei Etf alinde 

Karaman, (P.uıuıt) - Bugün 
Himayei Etfal cemiyetinin ıenclik 
kongresi yapılmıı. yeni idare 
heyetine inhisarlar mildUrll SU· 
leyman, muallim Tevfik, Ukcar 
Tabıin Hicri, Haaan Sabit Be,. 
ler 1eçilmi9lerdlr. 

ION POSTA 

B 

esklt•hlrden bir manz•r• 
Tlrkçeıi ile Mehmet pehliTaDID 
çok iyi bir pehlivan olduğunu 
Ye çok temiıı: ıttreıtlğinl ı6yle
miıtir. Gllret Greko • Romen 
tarzında yapılmıfbr. 

Yakmda Dinarh, çoban Meh
met, Adapazarlı Cemal, Mehmet, 
Amerikalı Haralamboı araaında 

yeni bir gOreı 

mOaabaka11 daha 
yapılacaktu. Bu 

mtı .. bakanın lıa
ulah merhum Kı
zılcıklı Mahmut 
pebliYanın aileıl

ne terkedilecek· 
tir. 

Dinarla Meh-
met pehlivan 

Kmlcıkla Malı-
mut pehllTana 

bD7Dk bir bOrmet 
bellediiinl Y• 

l flretl ondu Oğrendliinl, .hiçbir 
uman Mahmut pehllYanı J•De
mediğinl a&1lemittir. 

GUret •l•bakaluı burada 
bOyDk bir allka a7aadırmakta, 
bilba11a gençler araUAda iddialı 
bahislere semin teıkU etmek
tedir. 

IDiyanbekir' d~ Halka Şifa 
j Dağıtan Bir Müessese 

DIJarıbeklr numune ha•taneel 
Diyuıbeldr , (Huaual) - Mem

leketimizin halk için bayırlı ve 
faydalı mOe11e1elerindea birili de 
Numune hastaneaidlr. Gayet geoit 
bir aaha üzerinde ve Dicleye nazır 
bir tepecikte iki katlı olarak loıa 
edilen lbu haatane kendiainden 
medet •e ıifa umanlara ı•ce Ye 
gUndnz gftntıa her aaatfade açık· 
tır. Haatane tam tetekk1Ullld3r. 
Sertabip göz mllteha11ııı Burba-

nettin Beydir. Dahiliye mutaba11111 
Mustafı, rontken Ye cerrahiye 
operaHSrll Ziya, aDhreviye ve cil
diye Agih, boğaıı:, kulak, burun 
mllteha11111 da Kemal Beylerdir. 

Haatanede hergftn poliklinik 
tedavili yapılmakta, lllaum g3rD
lenler yatıralmaktadır. Haataneye 
kabul edilen ba1talar derhal 

Tekirdağı'nda 
Hayvan Hastalığı Bitti 

Kordon Kaldırıldı 
Tekirdağı (Huıuıl , - Birkaç 

aydanberi devam eden hayYan 
hastalıf ı tamamen zail olmuı, 
kordon kaldınlmıt [ve hayvan 
ihracına batlanılmıthr. İhraç edl· 
len hayvanlar hllkikmet tarafın
dan muayeae edildikten ao111a 
ihraç edilmektedir. 

hamama teTkedllmekte, yıkan
dıktan ıonra kendi elblaelerl Ye 
çamı11rları eti•• :•erilerek yatak
lanna haatanedea. verilen temiz 
çamaıırlarla yahralmaktadırlar. 
Haatanenln berıeyi nokıanıızcLr. 
Doktorlar mellelderlne blylk 
bir ferakatle aarılmıı olarak 
çalıımaktadırlar. 

Hastanenin intizamında, temb-
litinde bemtfre Leman •• Zehra 
Hanımların bOyllk ıayretlerinl 
bllha11a zikretmek llzımdır. 

Hastanenin intaniye pavyonu 
a11l binadan ayndu, bu paYyona 
bulqık haıtalıldara muıap olu 
haatalar yahrılmaktadır. 

Bu baıtaneden bqka bir de 
zUbreviye baatanelİ -.ardır, bu 
baıtane bilbaua F renıi ile mO
cadele etmektedir. 

Cebelibereket'te 
Bir Dükkanda Kaçak 

Rakı Bulundu 
Cebeliberekt, (Huıual) - 1.

taayon caddeainde mOıkirat bayi· 
llği yapan Ahmet Efendinin dllk
klnında memurlar tarafından 
arama yapılmıt 12 tİf e kaçak 
rakı bulunarak mllaadere olun-
muftur. Ahmet Ef. lhtiıas mah
keme1ine Hvkoluam111tar.-R.A. T. 

r 
lktzsat Sülunu 

GOnün mllhim ikbaadi me .... 
leleri hakkında Talat Gevecl Bey 
dikkate 9ayan ve istifadeli knçok 
bir eeer n eıretmif tir. 

Bu eserde bilh.... iki mevıu 
tetkik edilmektedir: 

Birinciıi " para dUşmeal tediye 
mft•azeneai boıukluğunun aebe
bi midir, neticeai midir?" ıualln• 
ceYap aramak. lkinciıi de ıu ıualla 
ceYabıaı Yermektir. " GllmrOk •• 
kontenjan para kıymetini dfttft. 
rllr mll, yftkHltir mi ? 

Mllellif, bu suallerden lkinci
aine C•vap araıtırırken, aon za
manlar<\a pek ziyade mlloakap 
mevzuu olan himaye ve Hrbestl 
uıulleri hakkındalda dikkate p• 
yan mlltalealar ytırlUmektedir. B .. 
mlltaleaların bir kummı aakledl-
yorm: 

• S.rbHt mlbadeleala temin et• 
tfli lalde kat'ldir, iapat edllmlttlr• 
Fakat buna mt olarak himayenin de 
fafdeleri •ardır. Ancak bu fald• 
katı detlldlr. IBaaı tartlarıa •Uou· 
dile kaimdir. Eter bu tartlar mn• 
caba himayenin fa1da• Hrbeat mi• 
badelenla fayda11nı ı•çebillr. Eter 
menat detlf 1e mllletl zarara ıokaı. 
Himayeden fayda beklemek içi• 
himayeye baılamak samananan ••I• 
dltlnl iyi tayia etmek llzamdır. Heı 
blkGmet her ıaman blmayecllill 
etmekle aanayl ibdaı edemez. ltbae 
IAb da ihracatı da anlar, terakklal 
batileeir. Himayeye batlamak için 
draat oldukça lnklıaf etmeli, nüfuı 
alraat dnrindekl azami keaafetlal 
blllmala, irfan ınlye1I muayyen bir 
dereceye ıelmelL 

• lktıaadt bir klr olmak için ecn.
bldea ucuı mal çıkarmalıdır. Terbi• 
re edici gilmrük lıtikbalde bunu 
temin ede bllirH faydahdır. 

• Biz Ttırkiye'nin azan zam•• 
daha ecnebi dereceai-ıde • ı 
ımyl mamullh ç ... a . _,. ı 

ıaanetmiyonu. Zira: 
•ı- Nilfuıumuı ıiraı• ..... ,.. 

auml keaafetlnl bulamamJf hr. Ba 
bal acuıı: emtia için pıt olan iyi 
bir takalml imale ml\aalt değildir. 

·~ - Nnfuıun miktarı da azdır. 
Banma da bir kıımı çok fakir 
oldupndan biç iyi bir mftıterl 
değildir. Bu hal, hem aralannd• 
rekabet olacak derecede fazla 
miktarda fabrika vllcude getiril
muine, hem de her bir fabrikam• 
fada mal çıkararak maliyet fiatanı 
dftfllrmetine mAnldir. Bafka if ad• 
Ue: Sanayi ince bir ittir. UcuJ 
mamiklAt çıkarmak içiu iyi bil 
taksimi Amal iıter. Buna bugllnkO 
nofuı yaziyetimiz mOaait değildir. 
Btıytlk aermaye, ilim ve ibtısd 
later. Bu husuıta da AYrUpa •• 
Amerlka'blardan geriyiz. 

•Bu Hbeplerden dolayı, amea. 
Bereli •• bam madde bizde ... 
kadar ucuz olurea olıun, yine ayıd 
mamullb müterakki memleketler 
den daha pahalı çıkararıı. Bu I" 
daha kolay bir istihsali terkedlP 
rtıcDn• teıebbtıı etmek demektlt• 
Bu mllllhaıalara iıtinadeo aer.,.,t 
mllbadelenin kat'i faydalarında' 
lıtifade ederek milletimiz bir" 
daha senginlettikten Ye nllfu9u•"' 
teıı:a1Dt ettikten ıonra himayet• 
bqlamak daha dojru olur ,..,,. 
nediyoruz. 

• HulAıa gUmrUk vaıı:'ile •.-/' 
kontenjanla itballt tahdit edil"tİ 
hayat pahalanır, karıımısd• 
de•letler bizim malımızdan hı:. 
gOmrllk almaaalar bile yine 1 1' 
cabmıı azalır. Bizim ihtiyacırP9111 
dan fazla olan tOtlln, incir, :• Jlf• 
illb.. ıibi mallar bizde • ,,. 
Karpmızdaki devletlerin ih~:,.11 
dan fazla olan mallar da _ ... b' 
elinde kalır. Burada •it.,. 
zarar Yardır." 
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Siyaset Alemi BARİCI 
Uzak Şarktan 
Esen Fırtınalı 
Hava 

Japon hükumeti, Cemiyeti Akva• 
mm Mançuri meselesi münasebet.ile 
aldığı v &iyetten müteessir görüne
rek ceınıyet azahğ ndan çekiımek 
dfitünce in dedir. Japonyanın, bu dil· 
ıünceslr:ıi iki de bir ileri ıürmekle 
bir aumayiş yapmaaı ve devletler 
meclıılni kcndı noktal nazarını ka· 
Lulc mecbur etmek istemesi akla 
yakın göründüğü gibi, hakikaten bu 
tasavvurunu yerine getlrmed de 
mümkiındür. Ameli noktadan bu va• 
ziyetin n fazln fizerındo tesir yapa• 
cağı memteket Amerlkadn·. Fılvakl 
Cemiyeti Akvam misakı mucibince 
bir nanm cemiyetten çekilebilmesi 
bu karnını cemiyete bildirdikten 
ancak iki aene sonra mümkün ola• 
bilir. Şu hale göre Japonyanın bu 
har keti derhal fili bir mah"yet ela• 
rnazsıı d Amer kaya verdiği endlte 
ylne yerindedir. Zira, 19.2 de1 Ame• 
rikada toplanan ...t>lr konferana, bfi· 
)ilk dev etler araaında, harp ge
nıilerl nisbetinl tayın etmiş, bu 
arada uuk farkta da ticari ve 
lktnadi bir açık kapı siyaseti 
t. etm

0 ttl Japonyanın •on ka• 
ran, Vaşington konferaulan Ha• 
llnı boa.acaktır. Bunun haricinde, 
fİmd:ye kadar Japonlar tarafında.n 
ftgal edilmemekle beraber Mançura• 
ilin bir parçası addedilerek glb df.. 
kilen jehol vi iyeli de iıtilaya utra
)'ncaktır. Amerika, ıimdiye kadarkt 
J pon lıgaJlerlnln biçbirl i kabul 
etonemiş ve etmiy ceğlnl. ber yeni 
lfıal had auinl müteakip bir nota 
ile )nponyaya bildirmiştir. Tutulan 
bu yol, Jeholun muhtemel ld lbı 
luırtısındd, Amerikanın eski bat
tı hareketini t~krar etmesini icap 
•decek, bu takdirde laı, ken
dini beynelmilel bağlarla bağlı 
addetmlyen Japonyanın ten bir 
cevap ve mu abelu ni davet ede
bilecektir. Bnnun i'indlr ki Amerika 
•fklrı umumiyeal aaabi bir haldedir 
Ye bu asablretin bir te-zahürü olarak 
bir seneden bul büyük Okyan oata 
~f rber duran Amerikan donanması, 
rakında manalı biiyilk manevralar 
Japacakbr. Japonlann aynl mnhi· 
J lt büy k deniz manevralan yap
Qlıya karar nrmeleri, Uzak Şarkta 
•adyc:ti karanlık bir ıekle aokmak
tadır. Vaziyetin giln geçtikçe bir 
parça daha nazikleştiA-lni uklamıya 
IOzum yoktur. -Soreyya 

Hin is tan Siyaseti 
Çörçil, Bu Siyasetin İflas EttiğiniV eHin
distaıi'ın syan Edebileceğini Söyliyor 

Loadra 18 ~ Nazırlardan M. 
Çörçll, bir nutuk aöyl ycrek fngl • 
tere'nln takip ettiği Hindistan 11~ya· 
setini tenkit etmiıtir. M. Çörçil 
demlftlr ki : 

- fngiltere'nln şarktaki hakların• 
dan vazıfelerindcn ne hazin b1r fc• 
rağat. Eakl Amele Fırkaıının hazırla· 
dığı projenin timdiki m.lli bükü~et 
tarafından 1ıö:ılerl kapalı b r tekılde 
tatbik dilmesino ,a1ı,ıima11 ne ka• 
dar acı. EntrikaCJ poletik~cıJar tara• f 
fından idare edilen, dlnı ve cezri 
rekabetlerle biribirlnden ayrılan 350 
milyon nufuslu Hindistan'da, if h 
etrnif bir hilde olan umumun inti
haba iıtirakl uıulünün tatbikine 
kalkışılıyor. 

M. Çörçil, Hindistan hercUmeTce 
•Orfildlyen H lngiltereniu şerefini 
ihlal etmek tehdidini aıösteron sos• 
yallıt aiyasctine kartı Hindistan'ın 
lıyan ettiğini gCSrm nin çok yakın 
oldutunu aöylemittir .M. Çörçll, Uzak 
Şark aiyasetlnden bahsed rek Ja· 
ponya'yı müdafaa etmit •• demiı· 
tir ki ı 

" Milletler Cemiyeti her tftrlll 
fili müeyyidenin tesiri harJclnde 
kalan Japonya ile bozuıacağına Av· 
rupa da Sovyeıt Rusya'nın muzlim 
tebdidl, diker taraftan 4 • 5 eyaleti 
komünizm boyunduruğu altında in· 
llyen Çin'deki hercümeree karıı 
koymalıdır. -----
Silahları Bırakma Konferansmda 

Ruzvalt'in Suikast Tahkikatı 
Miyaml, 18 - Yeni Relaicilmhur 

M. Runelte auikaat teıebbuaünde 
bulunan n Va,tngton Belediye Ro· 
lel M. Çermalu a~ır aurette yaralı· 
1•n muıkutçt Zanpra hakkında 
tahkikat ikmal edılmiıtir. ltbamna• 
fta• bugtln okunaca,ktır. Hlldm Zan• 
taranıa müdafaam i~n .3 aYakat 
tayla etmlıtlr. Zangaranm &Yukatları 
lbazuunun tıbbı adilde muayenHint 
ltt•miılerdir. 

Nnyork, 18 - M. Ruzre •t, Nev
Jork Jatuyonunda kondlalnl beki ren 
bDyllk halk kOt .. ·ne teaadilf etme· 
lllek için Nevyorka Hüdson ınehri 
Jolile dönmüttür. M. Ruzvoltin ya• 
aıtıda birçok poliı memurları Ye 
l•ıetecller bu:unmaktadır. 

Paria, 18 - Silahları bırakma 
konferansındaki Franıız murahhası 

M. Kot bir nutuk a3ylemtı ve At
man murahb sı M. Nadolni'nin ten• 
kitlerine cevap Yernıiftir. M. Kot'un 
nutku bflyQk bir uzlaıma aihniyetl 
ııliıtermektedir. 

M. Kot'un izahatından aonra a8:1 
alan Ruı murabbuı M. Lıtrinof., 
Fran11z projea"ne karşı itirazı olma· 
dıkJnı söylemiştir. M. N adoln ;, 
Kot'un nutkuna eewap •er~cektir. 
Alman n Amerikan murahhu an,, 
Fr•nnı plinının tatbikinin ordu 
mevcutlarının azaltılması lç1o zaruri 
bir tart olarak kabul etmemişlerdir. 
ftalyan murahha11, l<endl mcmleke
tialn daba ' mdid•n •aa•lı tahdit ve 
tenklılere •• rifmlı oldu~unu •By
lemittır. 

Londra, 18 - Siyasi mehafil 
Cenevr• mfizakeratı !kartısında pelc 
nikb ndir. lngi.lz heyetı,, 'kuvvete 
müracaat edılıneatni ileri ıürecek 
bir mukavelenin her4eyden eYvel 
tahakkuk ettırilmeıin n, zaruret 
olduğu miHaleasındadır. 

UZUN HiKAYE 

Dalda Başladı 
Balda Bitti 1 

.:·... 1 • • YAZAN: 

-2 

Şimdi neş'ell bir te!4ı ile 
rllrliyorlardı. Henllz balta gör
llılyen kart ağaçlar, kendilerine 
etnin bir hudut çizmek i.ter gibi 
eteklerini kaygan yapraklar ile 
doldurmutlardı, biribirle.dııio .ara· 
•ına ufak boylu ve dikenden 
elbiıeli nlSbetçiler aırn1am1şlardı. 
kafilenin ayakları yapraklar llze
rlnde kayıyor; eşarplar. peler.inler, 
'°raplar, dikenler tarafından .sık 
•ılc durdurularak •esaiı bir utic
~"ba çekiliyordu. Genç kızlar, 

u mütemadi duraklamalardan 
•inirle ._ b • neren; agmyorlardı: 

- Ay. •açıma diken takıldı r 
1 • Ve bu mü,,t~ki ses sanld o 
••hcvab . 

d a cevap te~kıl ederek 
• ırnlar serbestleniyor, kafile 
••ndc iy d . ~1 1. d 

ıe.1 e ıye 1 eT 1yor u. 

M. T. 

Nıhayet yoruldular, geniıçe blr 
yer bularak durdular. Nlzıme, 

dikenlerin aarkmtıl:ğilc biraz 
kızarm11 olan yüıllul\ Orhan 8.ye 
çevirdi: 

- Burası iyi, dedi. oturalım. 

Şehriye, ta11d.Jğı yükü yere 
bırakarak çömeJdi, Nlz:uneye 
cenp verdi: 

- Ayaklarımız biz:deo .ovırel 
burayı beiendiler, zorlasak ta 
bqka yere gitmezler. 

Erkekler, iltifat olma'< üzere 
han mlar tarafından omuzlarına 
yükletilen seccadeleri. yas~klan, 
utlar , kemanları, kanunları, ek
mek ve yemek sepetlerini, bira 
sandıklar nı hem n indirdiler, 
daha ileri gidiımek ihtimnlini 
ortadan kald rmak için faaliyete 
girişti er, daUarını biribirine nı

ıanlamıı o\an iki btiyük. ığ cm 

Geçen ağusto • 
ta lspanya'da je· 
nrral Sonjurjo ye
ni kurulan cUmbu
riyot hflki:lmeti a· 
leyhine lılr irtica 
hareketinin lınıın
da bulunuyordu. 
Barsalonda, drit
te, Kordovada ve 
bllhaıısa evilde, 
mUrtociler htt .. Q· 

moti oldukça teh· 
llkoli lıir movkie 
koymuşlardı. :retl· 
ccde lıer tarnfta 

n.nğ <ıp oldular ve 
tertip otmiş olduk-

ları irtica hareketl. 
akim kaldı. Dlva-

nıharbın muhakeme. 
8inden sonra, mOr· 

teciJerln blrkıemı 

lspanyol idareıl al- lapanya'da Firari Menfller 
tlnda ve. Fasta bulunan •Vill Cl!ne:oı:ııı kasaba.sına nefyedilmiılerdJ. ilahk<ım· 
lorln bırkısmı oradan firar etmenın yolunu bulmuola.r ve bir yelkenli ite 
14 gllnlak maceralt bir )'olcoluktan sonra nihayet Lizbon'a sağ salim vasıl 
olabilmişlerdir. Rcl!mimiz. firnrtıeri kaçtıkları gemide göstermektedir. 

Bulgaristan' da Mali Sı
kıntı Son Haddindedir 
Hükumet 3 Aydır Maaş Veremiyor 

Sofya, 18 - Senebatında tahmin 
edilen 'Yaridatın tahakkuk etmemeal 
ve devlet bankaaında dövizin tüken
mesi, Bulgar butçeainde büyük bir 
rahne e'arak Bulgar lıükOınetinl 
içinden nuıl çıkacağı belli olr.nyan 
çok mOtkül b:r n:ıiyette bırakmıştır. 
Sa'ihiyettar membalardan alınan 
lt!:.",ere göre bfitçedeki açık miktarı 
1,300,000,000 lnayı bulmakbdır. 

Hükumet üç aydanberl me1nurlara 
maaı vereınenıi4tir. Bu vaziyet ka"' 
'111nda sık aık kabine içtimalan 
yapılmaktadır. Hilkümetln lkendt 
memurlarına olan borç'arın:!an maada 
Belediyelerin ınuhtelif teahbUddla· 
rından dolayı olan borçları da bir 
milyar levadan fazladır. 

Hük(imet, miişkillltı kllJ'fıhyabil· 
mek için me111ur, oaxır Te meb'uı 
maaııarındu yüzde 20 aisbetinde 
tenldbat yapmayı düıGnmektedlr. 
Ş md ye kadar b rkaç defa ind"rilmi• 

viicude getirdiği yeiil kemer 
altında bir köşe kurdular ve 
hanımların tinünde eğildiJer : 

- Buyurunuz efendim, otu· 
ruouz:, veriniz. hazırdır 1 

Mesirelerde kurulan köşeler, 
ya yemek odası veya lellkt nok
tuı vazifesini g&rür. Yoksa te
nezzühftn hakiki zevkini çıkarmak 
istiyenler o k~felerde bağdaş ku
rup oturaıular, mutlaka doia
tırlar. 

Nazım• hamm1a arkadatlan, 
Alemdağına, dağın ıihrini doya 
doya emmek için gelmiılerdi. 
Ruhlarında böyle bir gıdaya ihti· 
yaç vardı. Onun içio serilen •ec
cadelerd• iki dakika duramadı· 
Jaı, biraz eYHI )'~rgunluktan İ· 
kiyet eder görünllrken sı% n 
1.iodeleıtiler •e Naz.menin ırerdiği 
k.ıa bir işaret Uz.erin bap ay k
landılar, ormanın içine daldılar. 

Erkekler teenni gö teriyorlar ı, 
kendilerine kalan yumuşak 1\öşede 
uzanıp birer sigara telllendirmek 
istiyorlardı. Zaten onlnrm başka 
vazifeleri de vardı r Ocak kura· 
ca larcl , t vuk kızart caldardı, 
ofra lı ıırlıyacat hırda. Bu e· 

olan memur maatlanndan da teluar 
tenkihat yapalacatı anlatılmaktadır. 

HOkQmet erkinından bir zat ga• 
zetelere, bu tedbirin aaruri oldutunu 
aöy:emfıtlr. Yino bu aılaşık YH r•t· 
ten dolayı bu •J nihayetinde Bulgar 
h0k6metinln alacaklıları nezdinde 
yeni bir lttebbüate bulunarak 1928 
borçlar mukaYelHlnin tadUinl Ye 
yeni vadyete i'Öre yani bir mukavele 
aktini btiyece~I kunetle mubte· 
meldir. 

ltalya KıraJ Ve Kıraliçesinin 
Mısır Seyahati 

Roma, 18 - Kıral n kırallçe, 
lıkenderiyeye gitmek üzere Savoy• 
yatlle Brend zi'den hareket etmi4· 
lerdir. Yata iki kruvazlSr refakat 
etmekted;r. 

beple kızları ve kadınları takip 
edemiyorlardı. 

Yalnız Orhan, o kırk beılik 

erkek, zevkin •ofrada değil kıx· 
lana izinde olduğunu düşünerek 

arkadaılanndan ayrılmı,tı, ağaç
lar ara ında eteklerin hııırbs?m 
kovalıyordu. O, hayli zamandan
beri Naıımcye vurgundu. Fakat 
hem evli, hem yaılı olduğu i~in 
bu vurgunluğunu • tehlikeli bir 
sır ,, gibi yüreğinde aaklıyordu. 

Gerçi muztariptl, Umitaiz bir 
a~km ezasını 'ekerek muazzep 
oluyordu, ilkin o azaptan ve ıs• 
braptan çok derin bir baz da 
alıyordu. Okumuş H hatta çok 
iyi ıokumuı bir adam ()lmak bay• 
ıiyyctile atkın ıne demek olduğunu 
Uyıkile biliyordu. Kaldınmlarda 
aran p ta bir tilrln bulunamıyan 
Ye bulunamadığı için de inkAr 
olunan aşk ile hiçbir zaman ali· 
ka 1 anmamıştı. Aş km dostluktan. 
r.ıudan, cıeyclindan, incizaptan, 

heyecandan, ihtirastan mürekkep 
kudıi bir kU\ vet olduğuna kani· 
di. Bu kuvveti inkar edenlerin 
her tnrlil fazilete karşı biraz kör 
ve biraz ıağır oldu\clanna inanır
aı. Onun duşünllşüne ve besic· 
diii imana ~öre hakikat aıkı, 

,. 

Gönül işleri 

Ebediyen 
Bekar Mı 
Kalayım? 

1132 yaıındayım. 40 Ifra Uc
retle bir mUeuesede çalışıyorum. 
Evlenen arkadaşlarımdan çoğu 
betbabt. İçlerinden bir tanesi 
halinden memnundur. O da kırk 
lira kazaoıyor. Fakat bu para 
maiıetlerlni temine klfi gelmiyor. 
Bir taraftan da kansı ıurada 
burada ça\i~arak ev• yardım 
ediyor, alAkUUihal geçinip gidi
yorlar. Fakat her vakit böyle 
çalışkan kadıo bulunmaz. Bunu 
dd~nntlyorum da, evlenmekten 
korkuyorum. Fakat ben daimi 
aurette bekAr mı kalmıya mah
kflmum? 

Anl[ara ı M. Kederli 

Korkmıya hakkınız var. 40 
lira •• kiraaına mı, yiyecek içe
ceğe mi, yann dllnyaya 1relecek 
çocuğa mı, hangisine yeter?~ 
Sefalet içind eYlenmenin de 
manası yoktur, amma aiı hayata 
baıka tllrlll · anlarsınız, :Sizce 
40 lira kafJ bir varidat gö
rilnebilir. O vakit diyeceğim 
yok. Bildiğinizi yaparsınız. Ba 
takdirde zaten çalııan ve ev~en
dikten sonra da çalı~abilecek 
olan bir kaz vey kadın bulab'"' 
liraeniz, o -vakit belki mes'ut bir 
yuva kurabilirsiniz. 

* Dlvanyolunda Hicran Hanıma: 

Bu adamdan alınacak intikam 
onu tamamen unutup bir daha 
hiçbir vesile ile hahrlamamak 
karıılaımamaktar. Bir Jcadıo bir 
erkekten bundan lba~l\a HlrlB 
intikam alamaz. Kaldı ki o aid 
nekadar aldatmıısa; ıiı de akan
mıya o kadar razı olmuımı:uz. 
Ene11 kendi kendinizden intikam 
ahoız we btıtno kalbinizle eTioize 
ıre koe&D1%a d5nUnUı. 

Reefil'aynde Hikmet Be7e: 

Mektubunuzu dercetmekte ma· 
zorum. Çünkü bu tekilde mes'ut 
bir izdivaç yapı1abileceğine kani 
değilim. Baıka1annın bedbaht 
olma• na nbep olmak istemem. 

HANIMTEYZE 

adalet aıkı, imıaniyet aıkı, Yatan 
qkı gllnUiğe yer "ermiyen eö
nUllerde kolay kolay yer tutmaz. 
Yine onun fikrince bntUn insan
ların cismen, ablAkan, aklen, 
hWıcn gllzel bir hayal yaşatmaa 
hayati zaruretlerdendir v" o hayal, 
ıu fani Alemde en yUkaak bw 
!dul teıkil eder. Aşk, o ide.il 
ıahsında canlandırdığına hllkmo
luoan vllcudu bulup •nme'kten 
ibarettir. 

Orhan, bu mftllhaz.alarıa Na• 
ı.ımeri sevmekte kandiaillİ manr 

g6ri\yordu. Çnnkn onun maddi
y.eti :gibi maoeTİyetini de kendi 
idealine uygua buluyordu. Evlen· 
mekle idealini bulmadıima kana• 
at aetlrdiği, evlilik hayatında 
ıevmek ihtiyacını ruhundan atıp 
koparan bir kudretle karıılaf
madığı için N 'Z meyi yllreğine 
yabrmakta abllkt bir gftnah ta 
görmüyordu. 

Esasen aşkmı gizli tutuyordu. 
Karısı değil evgilisi bile bu .ate
şin na kıvJcımıoı, ne duman ru 
göremiyecekti O halde taııdığı 
aşlc, temiz bir inc.izaptan ve le-
kesiz bir ibadetten baıka bir şey 
olamazdı. 

( Ark 1 u.r) 
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Dünya Hô.dise/e,ı Kari Mektupları 

Zelzelelerden 

Hasıl Ola11 
Mavi Işık 

Eskiden belki farkına nrıl· 

.Sebebi An· mamıştı. Fakat 
ıimdi, baıı ra1at 

laşı lomıyor ve taba kat A'hı• 

leri ıebelelcrle beraber kilrenin 

lherine .garip bir Jfığm yayıldığını 
iddia ediyorlar. Bu h.Adiseyi ilk 

görüp teıpit •den adam, Japon 
tabakat Alimlerinden Musya'dar. 
ilk bAdise 1931 ıenesinde Japon· 

)'Bd vukua gelen bir :ztl.zelede 
göıe çarpın •9t ır. GörOlen ıfJk, 
timaldan cenuqa doğru u:ıttnmak 
Ozere tamam 130 millik ir me
safeyi kaplam şhr. Bu ııık, muh-

telif istikametlerden gö:ze çarpmıı 
•e ufuktan birdenbire ha11l olarak 
gBk .yllı.Une yayılır gibl . bir bii' 

•erm.lotir. Bu Jt•ğın rengi, umu
miyetle ya m vl veya maviye 
rakındır. Fakat aebebi anlaııla· 
mamıtbr. 

ntlnya tap lleml aon 
U zamanda kaydolunan ıa· 

·-1-.,-p--l-e-- yan! hayret ~ir 
• d G . vak anın tetkdd 
1~ • u~ıp ile meşguldilr. Bu 
Bır Vak a Yak'ayı mUıahede 

eden adam, Amerikanın Kalifor-
niy darUlfUnunu asistanlarından 
doktor Harold Bebnemandır. 

HAdiae ıudur: 

Doktor Behnemao tedavisine 
arıolunan bir hastaya termomet• 
reyi tatbik ettiği zaman bu adamın 

hararetinin tam kırk Uç buçuk 
dcr~co olduğunu görmllştnr. Bit· 
tabi bu hAdiso kartısında dok· 

tor derin bir hayrete dOşrullf, 
bast nın derecesi kontrol edilmlı 
Te ortada bir yanlıtlık olmadığı 

alSrOlmDıtUr. Maamafih haata, bir 

mllddet ıonra iyi olmuıtur. Ya

pılan mUıahede, hararetin tabit 

niabotln Oıerine çıkma ı neticeai, 
bUtUn mikropların mahvolduğunu 

Ye tlf anın bundan hHıl olduğu

tunu göstcrmiısa do hastanın bu 

bUyllk hararete naııl dayanebildi

tl anlaıılmam.ıtır. MalOm olduğu 

Oıre azami hararet 42 derece· 
dir ve bu dereceyi bulan baata 
yilıde yilı ölmektedir. .. 
Dit bastalıkla~ının ôtcdcnbed 

cıH ve acbebi kat'I ıurettc 

L
iı Hasta _ bilinmoı. Baza 

I ki adam1at •ardır 
ı arına k • 1 . i agız anna hiç 
Daır bakmazlar, fakat 

ioci gibi diıleri vardır. Yine bazı 
kimaeler •ardır ki biltUo itina• 

larına raimen dişçiye de.am 
etmekten kurtulamaılar. Bu garip 
bAll ıenelerdenberl tetkik eden 

Amerikalı Gordon Agney lımf 114 

ele bir doktor, dit haatalıklarının 
sadece alınan aıdanın ıeklinden 

•• mahiyetinden ileri geldiğini 
tddia etmektedir. Eğer elman gı· 
dada foıfor 'fO ).) vitamini denilon 
madde a:ı olur veya bulunmazsa 

diıler çllrllmoktedir. Bu iddiaaına 
lıpat etmek için do~tor Gordon 
Kanada'da, birtakım çocuklarla 

hayvanlar U:r.erinde tecrUbeler 
yapmıştır. Bu tecrllbeler notico
ıinde 1abit olmuıtur ki fosfor 
almıyan hayvanlarla gıdalarında 

D vitamini bulunmıyım lnıaoların 
dişlerini iyi muhaf aı. etmek 
mümkün olmamaktadar. 

Konservatuvarda Karagöz için s·r Çankırı'da 
Bekçi Teşkilatı Şube Açılmasını isteyeceğim Burada bir müddet evvel bek• 
çi teıkilah yapılm:ıtar. Teşkilatın 
faydaıı itiraz gGtilrmiyecek kadu 
bUyllktnr. Ancak halka tahmil 
edilen bekçi paraı11 pek ağırdır. 
V c bir aile reiıi ıenede en z 6 
lira vermiyo mecbur kalmaktadır. 
Bu para halka fazla gelmektedir. 
Hafifletilmeıl çok muvafık ola· 
caktar. Sonra bekçiler de gece 
yanımdan ıonra vazifelerinı 
munta:r.am devam etmcmektcdir
leF. Bunlar.n da kontrola tAbl 

Eski Karagöz Meraklıları Kimlerdir? 
Karag6ıDn Bursadald mezarım ' 

Uç dört yllı lira para ıarfcderek 
tamir ettiren belediye avukata 
Rami Beyle geçen gUn Adliye 
koridorlarında uıun uzadıya ko
nuştum. 

Rami Beydeki bu karagBı 
dostluğu, meğerse yeni bir,01 
değilmiş, Bana anlattıklarını k .. 
limeıini bile değiıtirmedon ya• 
ııyorum. Rı&ml Bey diyorki: 

- Karagöze merak 1&rdırdıtım 
zaman altı yaşından faıla yok· 
tum koıkada otururduk. O ta• 
ribte birinci ceza mahkemesinde 
mukayyitlik eden rahmetli lzıet 
Bey, Koıkadaki bahçeli kahvede 
hayal oynabrdı. Ben, bu bahçeli 
kahnnln her geceki mOtteriıl 
idim. 

izzet Beyin karaglSıe ı3ylet
tiğl cilmlelerl gece, yatağımda 
kendi kendime tekrar ederek el· 

berlemlye çalıprdım. 
Kaptan ııde Ali Rııa Bey de 

kuvvetli hayalcilerdendl. Bir ta• 
raftan izzet Bey, bir taraftan 
Ali Rıza Bey, bende uyanan ka
ragöz iptillıımn artmasında amil 
oldular. 15 ya§lna geldiğim za• 
man, belll başlı taklitleri yap
maya dilim ahşmışh. Git gido 
itin uıtaıı oldum. Arnavut, Lb, 
Çerkeı, Yahudi, Rum, Ermeni 
tiveferİnl o kadar iyi taklit eder
dimki, beni perdo karşısında din• 
leyenler, glllmekten katılırlardı. 

Fakat karagözü, umumi yerlerdo 
hiç oynatmadım. Ynkıek mevki 
ıabibi bazı zevatın iırarilo husu· 
ıl cemiyetlerde, aUnnet dilğUnlo· 

rinde perdo kurduğum oldu. 

Karagöı oynatmak için, evnlA 
kara1<61 tipini iyice benimsemek, 
karagö:r.U ıevmelc, onun tekerle
melerini ıeyircilerl 11kmadan, bor 
defaıında çeşniıinl değiıtirorek 
tekrar etmek IAzımdır. 

Son ıtmelcrde, lılerim fazla
laıh. O kadar hoşlandığım kara· 
göz.U oynalm ıya değil, Hyretmlye 
bile valtit bulamıyorum. 

Esasen vaktim olsa da, benim 
için bundan ıonra perde arkaaın· 
da uzun mDdddct kalmağa lmkAn 
yok. GUn günden ıi,manliyorum 
vo söı aramızda tbtJyarlıyorum. 

Karagöı oyunu çeviklik lıter. 
Perde arkasında vak·annı ıthHı 
gibi konuımak, çok yorucu ittir. 
Okadar ki baza ~eceler, perde 
arka ında ıakır takır ter d6ktQ· 
{cUm olurdu. 

Bir umanlar lıtanbulua •n 
ıenain karagöı takımları bende 
idi. Ah, o gUıel takımlarım ... 
V cfa yangın1nda hepıl de yandı. 
Kanlı kavak,.. Hamam... Kanlı 
Niglr.. Tabirle Zühre.. Yal ova 
ıcfaaı.. Böyle yirmiden f aıla oyun 
takımım vardı. Şimdi nerede bul• 
malı o deve derilerini ?.. Hadi 
deve derilerini bulduk diyelim, 
onları aylarca 1.eytinyoğında ter• 
biye edip sonra tnrlü tilrlO UAç-
larlta sertle,tirerek tasvir haline 
getiren meraklıları nerede bul• 
malı? 

Takımlarım yandıktan ıonra 
hayalci meşhur Endeıronl Naıif 
Beyle kabıımal Memduh Ef. ye 
batYurmıya baıladım. Bunlar, 
takımlarını ıeceliğinl bir gUmUt 
mecldlyey•, kira ile iatlyenlere 
••rirlerdL SoD ıtıulerde, yalnıı 

Koragö:zcülük hakkında ilfaatta 
bulunan Rami B. 

Şefllc Ef. lıminde birinin takım 
kiraladığını itiliyorum. 

Eaaaen karag6ı tanlrlerl git 
fide antika haline ıeliyor. Ge
çenlerde Sandalbedcateninde 1&n'• 

atklrane yapalmıı blr karagaz 
taıyiriol, tamam 350 liraya aat• 
mıılar. 

l.tanbulun am tör karay6zcn
lerl araaında tanınmıı pek çok 

ıima vardır. F eyzi4ti liıelerl mO· 
dilrU Hıfzı Tevfik Bey, Avukat 

Arif Sırrı Bey, tair Eniı Behiç 
Bey, eaki hariciyecilerimh:den 
Baba Bey, avukat İsmail laa 
Bey, avukat Sami Bey, avukat 
HUıeyin KAzım Bey, avukat 
Besim Şerif Bey ... işte hatırıında 
kalabilen isimler... Aman z 
kaldı unutuyordum. FazıJı muh-

terem lbnilemin Mahmut Kemal 
Bey do bir zamanlar, çok aUzel 
karagöz oynatırdı. 

Karaglh: bizim çocukluğumuı• 
da nezih bir ailo eğlenccıl idL 
Her gece, bir evde toplanır, 
perde kurup ıem'a yakar, geç 
:vakitlere kadar eğlenir ve etra• 
fımı:ıdakileri eğlendirirdik. 

Hanımlardan da karagöı öy• 

1 
natmağa merakla pek çok klmı 
lerl tanırım. Fakat isimlerinden 
bahsotmeği doğru bulmuyorum. 

Karagaı.nn meşhur oyunların· 
dan bir "Enver a;a,, oyunu var
dı. EnYer Paıamn Harbiye Nazırı 
V19 Başkumandan nkili olduğu 
harbıumuml ıırnlarınd~ bir gece 
hayali kltip Salih, Divaayolunda 
bu oyunu oynamağa karar verir. 
Fakat, .. Enver Ağa,, tipi, astığı 
aıtık, kestiği kestik bir adam 
olduğu için oyuna bir tllrlll 0 En .. 
ver Ağa,, diyemez. Adını değir 
tirip Enverl .. Kanber,, yapar. 
Fakat dil bir kere alışmıt- Zil· 
zurna ıarhoı olan zavalh Kltip 
Salih, Kanber Ağa diyeceiin• 
ikide bir, ıatırır: 

- Envtr Ağal derdL Niha· 
J•t tekrar kendini toplar; nıtllıte: 

- Kanber AiL. Kanber 
Ağa.. diye bağınr, fakat biraz 
ıonra; yine ağı.ından: 

- Enver Ağa .. yı kaçmaca 
perdenin arka mda renkten ren• 
ge girerdi. Zavallının o ıece 
çektiği lıkence, hiç ıBıOmOn 
önllnden gitmez. 

Karagöı., bence kendi haline 
terkedilerek 6ldUrülecek bir an'a
ne değildir. Onu unn icaplanna 
uydurarak diriltmeliyiı. 

Karar6ı için ba%1rlatbğfm 
mezar taıı, iki aya varmaz, biter. 
Hıdrellez gllııll, mezann açılma 
re1minl mutantan bir ıurette 

yapacağım. Meraıime, memleke-

tutulması faydalı olacaktır. 
Çaıı kırı Kemal Kadri 

. Mengen'de Muhtar intihabı 
Gökçeau nahiyeıinde bir Ağa• 

Jar köyU vardır. Bu köyde muJı. 
tarhğa llyık Halit ve Fehmi 
Efendiler iımindo iki kişi vardır. 
Fakat her ikiıi de biribiriae rakip 
vaziyettedir. Bunun lçia bet sene
denberi lklıl de muhtar intihap 
edilmemekte kay muhtarlığını 
okuyup yaıma11 olmıyan ihtiyar 
bir adamcağız yapmakt dır. Halit 
ve F ehml Efendiler de kendi 
tarafgirleri Ue k6y0 ikiye ayırmıı 
bulunmaktadırlar. Bu iki zatıD 
biribirlerile barıımaaı kay ı,ın 
cok faydalı olacakbr, 

O. Ozdomtr 

Bo Rakamlar Degiştirilmelidir 
Devlet demiryollanoın Hay

darpaşadakl binaaının pıuhaaebe, 
mlldllrlOğOnlln lıgal ettiği dör
dUncU katındaki yangın muılu
ğunun Ozerindeld rakamlar eıkl 
rakamlarla yazılıdır. Harf inkı• 
lAb' olalıdanberl bu rakamlana 
deAiılirilmemeıl garip değil 
midir 1 

OskOdar All İbrahim 

tin tanınmıı aan'atkArlarım davet [ ] 
etmek niyetindeyim. Cevaplar•mız ~ 

Sonra konaervatuvarda Kara· ______________ .. 

g6ı için bir ıube açılmaaını tek· 
lif etmek iıtiyorum. 

Karag8z, bence gOzel 1&n'at
lardan biri olmak lıtidadını hali
dir.,, 

Rami Beyin KaragBı hakkın
daki ifıaatı burada bitti. 

** 

Kırıehirde AH Fald oğlu Eıref 
Beye; 

- Buru hldiseai dolayıslle 

Mes'ut Aile Yuvası 
Kurmak için 

1a1.dıtınıı makale çok gtlıeldlr. 
Bilba111a vatanperverane hi11iya• 
tınıı ıayanı takc1irdir. Fakat ya~ 
ııoız çok uzun oldup, ıaı.eteml• 
zln do mOnderocıdı pek fazla 
bnlunduğu cihetle maaleıef der
codilememiştir. AIAkanıza toıck• 
kllrleı ederiz efendim: 

* Kızıltoprak'ta S. M. lmzaılle mek• 
tup yazan kariimiıe: 

- Maruf doktorlarımız balık 
yenildiği uman yoğurt yemekte 
mahzur görmemektedirler efen
dim. 

Almanlar, Yeni Sistem Aile Mektepleri 
Te'sis Ediyorlar 

aUn e•lonlyor, ne eflne bakmaaı• 
aı, ne kocasına muamele otme1inl 
Y• ne de çocuiile meıgul olma• 
ıını biliyor. 

* Urla'da Oıbek bqmualllml B~tm 
C&a Beye: 

- Teeııllrlerlnizde haklııınıs. 
Fakat oolann yalaocıhiı ispat 
edilemedikçe bir ıey yapmak 
kabil değildir. Bunu iıpat etmeli 
mutlaka llzımdır. 

Almanlar yeni bir mektep to
ılı etmişlerdir. Bu mektep, evlen• 
mo çağında olup ta kocaalle iyi 

reçinmek YO mea'ut bir yuva 
kurmak lıtiyen kıılara anahk ve 
zevcelik •alifeainl öğretecektir. 

Bu mektep Ayzenah tehrindo 
açılmıt olup yakında, diğer bir 

kaç Alman ıebrinde de ıubelerl 
teılı olunacaktır. Bu mektebin 
te1ialle takip olunan diğer blr 
maksat, talak vak'alarının 6nllne 
ıcçmektir. Bu mektebin mlldilrll, 
kendisine ıorulan ıuallere ceYap 
•ererek takip ettiği mak1&d1 
töyle anlatıyor: 

Dertlere ameli bir mahiyet 
yermek için genç kıılar için bir 
takım erkek manketlcrl yapbnl· 
maıtır. Bunlar canıı:ı olduğu için 

genç kızlar, fıtodiklerl gibi ve 
ıerbestçe dersleri takip edebili
yorlar. Mektebin bayat proıramı 
umumiyetle ıudur: 

I
_... SON POSTANIN 

iLAN FIA TLERI c 

" - Bu mektebi teıiı etmek
ten aaıl maksadımız, betbaht eT· 

lenmelere lmkln ..ermemek ıu
retllo tellk hAdlıelerinln önnnn 
almakbr. 

Bir ıenç kız srörllyoraunuz ki 
buçok m11lyetlerl vardır. Bir 

• 

Sabah yedide kalkmak, açık , 
havada jimnastik Ye kahvaltı, : 
gtlnlilk yemek liıteıinin tanzimi, : 
ev, bahçe Ye alış verit biımetlerL , 

1 

Nazari dertler ıunlardu : 

Evlilik hayatının ruh! tarafları. : 

t-llAnın t~k sütun t ııatırı gaıetontn 
metin yat.ısilo ,.asatl 4 kellmodlr. 

2-Aynt yazının 2 satırı t ııantJmdlr. 
3-Daha kalın 1'0 daha lnoe yazılar 

ıaantim ile hesap edilir. 
4-Sayf asına göre llAnlar a1ağ1daki 

fiatlere tAbidir: 

Sııvfa -t inci 
2 c 
3 c 

•·& c 
Diğer uyfalaıda 
Son Hyfada 

Bıınttml 

400 Kr-
250 • 
200 ' 
tOO • 

60 • 
2~ ' 

Bu dera, tecrnbell bir kadın , 
profoalSr tarafından gösterilmek· : 
todir. Bundan bqka yine kadın : 
ve erkek profeıarler tarafından 
ıö•terlleu dört den dah• yud11. 

,, 

........................ ~ .... 
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Bu ~ayfa Dünya Matbuabnda Bu Sayfad.:ı 
Ha!tad.a Bir Defa Neşro· 
lunur Ve Eütün Dür.ya 
Ma ! . ,, abnı SizG Getirir. . GÖRDÜKLERİMİZ 

Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulaeaksır.1:1. 

Neunkirchen Şehrindeki Facia 

....__ 

Almanya'da Neunkirchen ıehrinde müthiı bir lnfillk olmuı, 150 kiti ISlmtıı l500 kiti yaralanmıtb. 1 Harp aalınealnl andıran ba manıtra Almanya'daki lnflllk fada1ınm 
Yukandald reaim bu faciayı ıaıteren ilk resimlerden biridir. lnırbanlannı ıııtermektedlr. Bnuın ıehJrde utlam bir bina kalmaanıtir. 

Almanya'daki Facia 
1-lakkında Maliimat 

Berlin - Sar vadisinde Neun 
Kirchen ş hrinde vukubulan müt· 
biı kaza, bu a rm en büytlk 
facialarmdan biridir. Şimdiye 
kadar 150 ölU, 1500 yarala bu
lunmuıtur. Şehirde sağlam kalmıı 
bina yoktur. Şehir baıtan baıa 
bir harabe hAline gelmiıtir. Sağ 
kalanların, tuğla, cam, .demir yı· 
lınları arasından cesetler çıkar
inal n, kadınların ve çocukların 
ığlıyarak ve feryat ederek ıura• 
dan ıuraya, hastaneden hasta· 
neye koşmaları görUlccek bir 
lllanraradır. 

İnfilAk ile beraber, ıehir, bUtnn 
dllnya ile allkaıını kaybetmiştir. 
Şinıdi nihayet vak'anm lçyUzUnll 
6ğrenmek mUmkün olmuıtur. 

Cuma akıamı rsaat altıyı beı 
feçiyor. Fabrikadan •mele •e 
lllemurlar dışarı çıkıyorlar. Civar
daki kahveler Te gazinolar birer 
birer doluyor. Bir k11mı ıinema· 
lara giriyorlar. 

f §te tam bu 11rada top pat• 
larnaıına benzlyen bir lnfilAk 
~itiliyor. Başlarını yukarıya 
1'ıtldıranlar, g6ğlln birden bire 
lcırmızı bir 'alevle kaplandıtını gö
rllyorlar. Bunu kilometrece uzak
tan lıitilen bir il ilrllltll takip ecli
)or. Şehrin ışıkları a5ntlyor. HaYa 

odun, demir, cam parçalan ile 
doluyor. içinde 120 bin metro 
mikabı gaz bulunan Gazom.etre 
kulesi bir alev ılltunu halmde 
yuf,seliyor. Uçan parçalardan ba· 
:1ılarınıa iki mil uzağa kadar dUı· 
tüğtı glSrUIUyor. O civardan geçen 
bir tramvay parçalanıyor. Sokak· 
t n geçen bir kadın dama fırla• 
tıhyor. Yalnız bir ıokakta 50 eY 
birden yıkılıyor. Her tarafta balkı 
bir heyecan kaplıyor. Herkes fer• 
yat içinde ıokaklarda ölüyor. 
Biraz aonra gazometre yanında 
bulunan benzol depoau patlıyor. 

Ondan sonra bütUn gece ha• 
rabeler içindo ceaetlerin tabarrisine 

devam olunuyor.Erkekler yangını 
ıöndUrmekle, kadınlar yaralılara 
toplayup hastaneye kaldırmakla 
meıgul oluyorlar. Ci•ar tehirler
den doktorlar, hasta bakıcılar, 
eczacılar facia mahalline koıu· 
yorlar. 

Bugnn arbk panik nihayet 
bulmuştur. f,,kat bUlUD Almanya 
matem içindedir. BUtnn Almanya 
matem allmeli olarak bayrakları 
yarıya indirmlıtlr. Radyolar I"•· 
mofon pllAkı çalarak proırmlanna 
tatil etmiılerdir. Bntnn eğlence 
yerleri bir ıı•c• için kapılarmı 
kapamııtır. 

Yerli Malı Propagandası 

bı Btıtnn memleketler yerli malları için propaganda yapmakla 
an tffuldur. Amerikamn Kalifornlya mıntakası portakalları ile 
an~' urdur. Bunlara propaıanda yapmak için o aahada bir 1Uz.ellik 
ı. aab~kaaı yapılmıı, Çehrelerinin rengi portakal renainl andır:an• 
lı:r •:çılerek bu su,.etle resimler• çekilmlttir. Bu reeimler dUnyanıD 

•raf .na ~öndcrilmiştir. 

Pantalon 
Modası 

Nevyork'ta ıenç kızlar cra• 
aında pantalon modaıı taammllm 
etmiştir. Şimdi Anupa'yı iıtiJAya 
baılamııtır. Yakında ıehrlmbt 
de ıelmeıl muhtemeldir. 

Bilmiyorsanız 

Öğrerıiniz 
Demir ca•• O.Serinde ,Oıer. 

* Bir arının kanatları dakikada 
2500 defa çırpar. 

* Fil burau Ue delil, hortumu 
ile koklar. 

Bir ton odundan, Gç bektu 
kliıt yapılabilir. 

)#. 

Sofra tuıu iki zehirden mU. 
rekkeptir ı Sodium •• Klorium. 

* Çilek a• mey•adır, ne de 
Hbze, 

* Bir kırlang çın boynunda bir 
ıOrafanın boynunda mevcut ke
mikludea iki mlıll fazla kemik 

• Bir ııçan, 24 aaatte kendi 
aıkletinln Uç miıli böcek yer. 

* Kobra Jılamnın ıehtrl yutu-
luH• teılrıiıcfü 

Dünya Matbuatında 
Gördüklerimizden 

Yanı 
Atla,, 

Dünyada meTcut yanı atla
rının cinaleri hakkında yapılan 
tetkikler, Avrupa' da bulunan 
bntlln cinı at nesillerinin 18 inci 
aaırda lngiltere'ye ıöodorilen Uç 
attan doiduğunu göatermittir. 
Bunlardan biri Tnrk, ikiıl Arap 

1 abdır. Şimdi de biz at ne1-
lini iılah için cin• atlan Avru
pa'dan getirtiyoruz. Bnnıo koıu 
atlarımıı hariçten relmif tir. ,,,. 
Çanlı 
Şişeler 

lngiltere baatanelerlnden bi· 
rinde zehirli maddeleri havi ıiıe
lerin boynuna birer ktıçllk çan 
takılmııbr. Bu tiıeler ele alınır 
alınmaz çan çalar •e t•hlikeyl 
haber Yerir. 

Dlıli 
Çocuk 

Franaa'da blıtOn dlıleri tamam 
bir çocuk doimuıtur. 

En Sıcalc 
Yer Neresi? 

.. 
DOnyanın en ııcak yeri Kat

mirde Ladak teımiye edilen 
yerdir. Buraıı Himalaya dıilan· 
nın cumudiyelerl arasına ıBmOI· 
mDı bir mahaldir. Kııın borada 
ıuhunet dereceal 40 derecedir. 

İlkbahara 

ı 
Yaprak Gibi 
Kar 

Amerikada Montana da~lan
aa 30 1antim genişliğinde ve 15 
nntim kalınlığında kar yajmııtır. 

Güzellik 
ll4cı 

* 

İspanyol kadınlan gOzelllk
lerf ol arttırmak için Bukaro h
mini Yerdikleri bir çamuru 
kırmızı biberle kaynatarak yer-
ler. Bu çamurun glb.ellikler art· 
tırdığına kanidirler. 

Radgom 
Miktarı 

* 
1922 ıenesindenberl geçen 

on aene zarfında bOtlln dOnyada 
latibıal edilenlradyom miktan 420 
ıramdı.ı. Radyomun fiatJ yarı 
yarıya dlltmllıtür. 

Elma Ve 
Solan 

* 
Bir Alman diyor ki burnunum 

iyice kapamak ıartile dilinize bir 
aojan yeya bir elma koyuouı. 
aralarında hiçbir fark . hl11etmeı• 
alniz. Çnnkll bize leuet Yeren 
t•Y dil yuıtaıile alınmaz, koku 
yaaıtaaile alınır. Bir tecrllbe 
ediniz. 

Koşuyorlar 

Kıt ortasındayız. Fakat Almanyada tabiat ltıklan kardaıa 
buı.dan korkmuyor, çıplak jimnaıtik yapmıya de•am edJyorlar. 
Bu gllzel kızların neıcsine bakınız, sanki bahar çiçekleri arasında 
koıuyorlar, lıte ııbhat dediğiniz bun• derler. Sıc•k odalarda 
mangal başına oturup &kallrmiye değil. 
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İTTİHAT VE TERAKKİ 

Her hakkı mahfuzdur. Naııl ,/oJdu? _ 

r ................................ Nasıl Yaşadı? .• 
T e.frika N o. 69 Nasıl Ôldü ? .. 

Lôtfi Bey Renkten Renge Giriyor 
Büyük Bir Heyecan Duyuyordu 

Eskiai gibi serbest konuşula· 
mıyor; ecnebi muhitlerine pek 
aık devam olunamıyordu. lkide 
birde, ıunun .ıtvaya bunun jurnal 
edildiği iıidiliyor; alışmadıkları 
bu Yaziyete kartı lzmirlilerln kal
binde bir nefret, hareketlerinde 
bir çekingenlik husule geliyordu. 

Kumandan Osman Pa,anın 
yerine. yaveranı hazreti ıehriya· 
rtden, Tevfik Paıa gelmişti. Ktr 
lada hususi bir daireye yerleten 
Tatar Şakir Paıadan bu ut bile 
çekiniyor ye haıtalık baban• 
ederek kıılaya gelmiyor; rahat
ıızlığını ıoranlara, nnkteH bir 
tarzda tebe1Sfim ederek: 

- Koltuğumun altında bir 
köpek memesi var. 1nıaallah ya· 
kında defolur. 

Diye Şakir Paıayı telmih 
ediyordu. 

Muhit, artık daraldıkça daral· 
mııtı. Hatta ara ı·ra, tefevvllhata 
garezkaranede bulunmak töhme· 
tile tevkif olunanlar bile vardı. 
Bu şerait altında yaşamaktan 
mOIAzım Edip Servet ve Mecdet· 
tin Beylerin taburları, Rumeliye 
ııeçmek için emir aldığından bu 
Uç arkadaştan ikisi İzmirden 
uzaklnşmışlar, Hüseyin Uitfi Beyi 
orada yalnız bırakmışlardı. HU· 
1eyin Lütfi Bey, yılmaz bir azim 
ile işinde devam ediyor, yine 
eskisi gibi İngiliz postahane ine 
ııelen gazete ve kitaplan alarak 
icap edenlere tevzi etmekten 
•azgeçmiyordu. 

Lakin.. Hüseyin Lütfi Bey bu 
tarı.da çalışmaoın pek bUyUk bir 
fayda temin etmiyeceğini anlamış, 
ukerli'<ten çekilerek bir mektep 
açmayı taurlamııtı. Maksadı, 
memlekete mUnener ~• nafi bir 
un•ur yetiftirmekti. fzmir ticı:ıret 
Aleminde yaşıyao H muvaffak 
olan bütün g1tyri mUılim gençler, 
ecnebi ticaret mekteplerinde ye· 
tlıiyor; ve piyasaya hAkim olu· 
yorlardı. Bunlara rekabet etmek 
llıımdı. Bunun için de, bir (tica· 
ret mektebi) ne ihtiyaç .ard ... 
HUaeyin Lutfi Bey, bıı karanm 
•erdikten sonr11, fikrini evvela 
dava vekili Mustafa Nedim Beye 
(1) açtı. Bu zattan, yiikıek b r 
teı•ak ve muzaheret gördü. Diğer 
bazı uvat ile de görüştü. SeJA· 
nlkten. latanbuldaki Robert Kol· 
lejden programlar getirtti. Bun
ları tetkik etti. Son kararım 
•erdikten ıonra, bir hastalık ba
hane ederek uzun bir tebdilbava 
aldı. Muvakkat bir mnddet için 
Hkerlikten zaklaıtı. 

J 

Manyaeı zadenin kıymetli ele-
manlarından SadreHln B. 

fiyelerin ferrlnden m&1un kalarak 
tasavvur olunan itleri daha em• 
niyetle yapmaktan ibaretti. 

Mektep açılmıı ve tedri· 
ıata da baılanılmııtı. Fa kat 
burası, sadece bir mektep ol· 
makla kalmıyor, lzmirin bir 
inkılap ocağı olmıya hazırlanı· 
yordu. Geceleri Lötfi Beyin 
dostları mektepte toplanıyor. 
Fahri mUdOr, Galibin iımine h6r
meten hafiye korkusundan masun 
bir halde, hilkfimetin idaresi ten· 
kit olunuyor. Fikirler, yavaş ya
vaı bir inkilAp ihtiyacına doğru 
kayıyordu. • 

Bir aralık mUIAzim Edip Ser
vet Bey lznıire gelmiı ve her 
şeyden evvel arkadaşı Lütfi Beyi 
ziyaret etmişti. Yanında Pizrcnli, 
erkAm harp binbaşısı Salihattin 

Bey isminde genç bir zat ta .ar· 
dı. Bunlar Rumeliye ait birçok 
haYadiıler vermekle beraber Sf:• 
IAnikte, pek gizli bir ce:niyetin 
teıekknl ettiğinden de LOtfi Beyi 
haberdar ettiler: 

- Yakmda, buraya bir boca 
gelecektir. Kendisile teşriki me
sai etmiye memursunuz. Dediler. 

Aradan, aylar g eçti. Fakat, 
Ltitfi Beyin dört gözle bekledıği 
bu hoca ıelmemiıti. 

lf 
1323 aenesi klnunusanlsinin 

oldukça •oğıık bir aktamı idi. 
Mektep paydoı olmuştu. Lütfi 
Beyle bazı arkadaşları, mlldUri· 
yet odasında oturmuşlar,. konu-
9uyorlardı. Birdenbire kapı açıl· 
dı. Uzunca boylu, zayıf ve kuru 
yüzlll, tıraıı uzamıf, boynunda 
bir çanta asılmıı genç bir milli· 
zim kapıda durarak evvelA oda· 
dakilere ayrJ ayrı baktı. Ve 
sonra, unki kırk yıllık bir ah
bapmıı gibi Hüseyin L6tfi Beye 
doğru yaklaştı. 

- SelAnikten geliyorum. Şim· 
di, Yapurdan çıkbm. 

Diyerek, çantas odan çıkardığı 
bir mektubu Lütfi Beye uzatt•. 
Lütfi Be), misafiri yanına olur• 
tup hal ve hatır sorduktan sonra 
mektubu, açtı. Okumıya baıladı. 

Fakat, okudukça, renkten 
renge &İriyor, bU1Uk bir heyecan 
duyuyor.. Onun rubunda birden
bire bllyllk bir fırtına yaratan bu 
mektup, ıu kelimeleri ihtiva 
ediyordu: 

(Vrak uı nr) 

Gürültü Ve Münakaşa 
Arasında ... 

( Ba1tllrah 1 incı ıayfada ) 

bazı zevat vardı. Bunlar bana: 
- Ne yapalım. Muztar vazi· 

yette kaldık •e reylerimizi Nazire 
hanım lehirac kulland ki 

Dediler. Çok değil, Lu ha· 
kcmlerden bir tan~si .zmir gfize
line reyi ıi lrnllaom . ., olsayd ı , Nt. .. 
rinıao Tür!ciye güzeli olacskt·. 

ÇOnkO bizim reyimiz 19 olacak, 
Nnire han m 16 reyle ikinci 
olacaktı. Feriha han ma gelince 
Naz.re han;mdan elbette daha 

gl\zeldir. Natire hanımın güzel 
olarak ıeçilmeıi kararJa,tırıldı. 

V c intih.sp ona iÖre tanzirn 
edildi. 

bu tasavYurdan bOıblitlln aarhna· 
zar edilecektir. 

Vaziyet Değişmedi 
Vaziyete gelince, mUnakatalar 

ve dedikodular devam etmekle 
beraber, değifmİf bir ıey yoktur. 
Filhakika mUıabakayı tertip eden
ler yeniden intihap yapmıya lüıum 
olmadığ m ılSylemiıtir ve görUnU· 
yor ki bu fikirlerinde sebat ede· 
ceklerdir. 

Hediyeler VariJiyor 
Karar bu şekilde tecelli ettik· 

ten ıonra gOıellere verilmek Ozere 
muhtelif fabrikalardan gelmiş 
olan hediyeler bugiln kendilerine 
tevdi edilecektir. 

Bin Liraya Gelince 
Bu kadar dedikoduya Hbep 

olan bin liralık mliklfata gelince 

Şubat 19 

Siz Ne Fikirdesiniz: 
-

( Baıtuafı l inci uyfada ) 

hanımdan çok gUzeldir. 
Mentmen: t ncu M ehııı11t 

Bence g iize lik teUikkimiz.e 
nUmuno olmıya tılyık gördilğllm 
glizel Feriha hammdır. Nazire ha· 
nımda güzeldir. 
Ank~ra Nafıa V k1\loti nıuhaselı•·sııı

dc n Rıza llsl ıl 

Bence resme naz. rnn Feriha 
hanım dab güzeldir. 
Bcylcırbey . ndf' 11111 o ,at lsmail Niyazi 

* Bence Feri ha hanıma efklrı 
umumiye dahil olduğu halde, h er· 
kes taraftard r. Ben de reyimi 
Feriha hanıma veriyorum. 

Esk i hftk m ve M ul.ntlardan M. E. 

* 

1 
Feri ha hanım zarafeti ve ma· 

sum duruşu ile daha glizeldir. 
Feriha han•mın kıraliçe olma· 

sını dilerim. 
lzmir T ura n Cafer T . S. No. 125 

Zıya Yılmaz .. 
Nazire hanımda ben gllz:ellik 

bulamıyorum. Binaenaleyh glizel
Jik tacını F eriba hanıma vermek 
daha doğru sayılır. 
I\Oç lkpazar H cı kadın caddesinde 

11~ ııu ııı nrıı.da D. Nu man 

Nazire Hanımı 
Beğenenler 

Nazire hanım fevkalAde gOzel· 
dir. Feriha hanım iıe, ondan az 
güzeldir. İntihabın yeniden yapal· 
ması lAz .mdır. 

Feriha han m, gllzelliği itiba- Ga.ıı.tada K11raköy Palasta M. Muammeı 
rile Nazire hanımdan her hu· 
susta gnzeldir. Yapılan intiha· 
bın yenileştirilmesi lazımdır. 
K ı dıköy Sdadet ap \rtımaoı 2 ve 8 Un• 

en dairelor lndeo ıs imza 

• Cumhuriyet gazetesinin inti· 
babı doğru değildir. TOrkiye 
güzelliğine Feriha hanım llyıktır. 

latanbul Salkınısöğilt Lfttfl Turan 

lf 
Gazetelerdeki roıimlerden gU-

:zel aeçmek mOmkDn değildir. 
Fakat yine bunun U:ıerine bir 
fikir verebilmek için Feri ha ha
nımı g Uzel bulmak lbımdır. 
F eriba hanım Şarkın güzellik 
tipine çok uyğundur •• , 
lzmir Karataı Ortamoktop mua l ın• 

terinden iki i mz okuııama:nıttır. 

• Bizce Feriha hanım daha çok 

güzeldir. 
Fatlados. Fifl TimoteJ 

* Halkın Hisleri .. 
Na:ıire hanımı, Feriha hanıma 

tercih etmek, balkın hissiyatı ile 
oynamak demektir. Gnn gibi 
aıikAr ve ıarıılmıyan bir baki· 
kat varsa, o da F eriba Hanımın 
güzel ve Tllrkiye eceliğine layık 
olma11dır. 

Kuleli A. Bahir 

* Bizce aOzel Feriha hanımdır. 
Bizim fotoğraf th:erindekl tetkiki· 
miz budur. 

Yavu&. Klzını, M. Comal, Maıhar 

lf 
Hapishaneden Bir Ses 
Gazete1erde çıkan resimlere 

nazaran. Feriha hanım, Nazire 
hanımdan daha gDzel, daha cazip 
•• dünya gOzellik mtlsabakas na 
ittirak etmiye daha !Ayıktır. Bence 
intihapta bUyilk bir bakıızlık 
yapılmıştır. 
htanbul baplıhan~slnde Meh.ııet Ali 

• Bence F eriba hanım ruba pek 
yakın bir gllzeldir. 

Eek t<'hir vıl&yetinde Ahmet 
Hamdi, llyaı Remzi 

Bence Feriha hanım Nazire 
hanımdan daha atlzeldir. f eriba 
hanım ıı:arif •• mufun. durutlu 
bir anzeldir. 
luuir Turan• f meı difer caddeıl nu· 

mara t3J Snleyman 

• Birçok arkadaşlarımızın lddia-
aına ben de iştirak ediyorum. 
Nazire hanımın gllzelliif mUnaıip 
ve muvafıktır. 

Modaköy )forlı 

• Gazetenizdeki iki rUıelin 
resmini de gördUm. Bence Nazi• 
re hanım tip itibarile daha 
gUzeldir. 

Beyazıt Bitliı otelinde Refik 

lf. 
Benim fikrimce Nazire hanım 

Feriha hanımdan daha çok gü
zeldir. Fak at her ikisinden güzel 
olan 21 numaralı Melihat ha
nımdır. 

Beyoğl u Miı ıokak Aliı .. 
Halep orada ise, artın bura

dadır. Nazire hamm hakikaten 
Türkiye güzelidir. Şark ye Garbın 
bUUin gDzellikleri onda saklıdır. 
A ııkara oczabanesl arkasında Miaakı· 

milli mahallesi No. 10 HUsnU .. 
Nazire ve Feriha hanımlan 

Makıimdeki ilk aeçmede g6rdüm. 
ikisi de glizel, fakat Nazire H. 
Avrupanın btediği genç ve taz4 
bir genç kız tipidir. 

Diğer taraftan Feriha bammır 
.. kaıları yoktur ! " diye Naıir• 
hanıma hncum etmeainl doifu 
bulmadım. 
Nıtantaıı Elbamra apartımanı 8 - 78 

Salih Bekir .. 
iki gllzelin her iki fototrahna 

g6re Nazire hanım daha gDı.el 
g6rllnllyor. Maamafih Feriha ha
nım da gl\zeldir. Yalnız Nazire 
hanımdaki zarafet ve incelik 
daha nstnndnr. 
Manlaa Ortamekteblnde lbrahlm Etem .. 

Bitaraflar 
Biz.im fikrimizce en ziyade 

gl\zel Mellbat hanımdır. Mo .. ba
ka tekrar yapılmalıdır. 
Ce'Yat, lıut, Sadık, Mehmet 8Ure71a, 

Zeki 

• Bence, gll:ıellik mllubakaııo
dan eYYel meırul olunacak itlr 
rimlz vardır. l:J&yle bot itler il• 
uğrqmak cidden bir zıya uyılır. 

KlfaneköyOnden İbrahim 

1321 ıenesinde, Upld zade 
Sadık Beyin ( Beyler ) sokağında 
mektep olmak Dzere aat•n aldığı 
binada (Hadikai Maarif) iımindo 
bir mektep açtL.. lzmirin en 
maruf ilim Ye fen adamları, bu 
mekteı;te bir muallimlik derulıMı 

ettikleri gibi. mektebin (fahıl 
mildürüyeti) ni kabul eylemeıi de 
emllki hümayun mOdDrü G11lip 
Beye rica edilmişti. Bundan ma1<· 
aat ta, doğrudan doğruya Abdül· 
hamicl in şahsına merbut olan bir 
ada.nı bu itin başında sadece 
bir golge gibi bu undurmak. ha· 

Hüseyin Rifat B. İn bu sözleri 
iz.mirde dedikodulara nıile oldu. 
lzmirlilerin kanaatine göre, 933 

ıeneıının güzellik lnraliçeliği 
lzmir güzelinin hakkı idi. - Adnan 

o da yarın Nazire Hanıma nrile
cektir. Müsabakayı tertip eden!cr 1 
bu tevdii Noter huzurunda )'ara· 1 
c ılclardır. 

Halkıo rek ıevirnli artiıti 41•••••••~ 

FE.RNAND GRAVEY 

1 r 1 r 1 \ il } e ~1 • ''\ 1 

olaıı, ıuuruu u MJd t•faı. Nodıw Buy. 

Dava T~ hr Edi,di 
Nazire Hamın taraf ndan ga· 

xete er ale\•hine, Feriha f-lanım 

taraf ndan da hakem heyeti aley· 
hine açılması la.sa\'Vur edi en kar
ııl klı d valar her iki ailenin dost· 
lar tarafından yopıldn teşebbüs 

üzerine tehir edilmiştir. Anlıı~ılı· 
yor ki, kendilerini incitecek )'eni 
neşr· yat vu1'u bulıuadıiı takdirde 

-=====::-..:.._.--
Bu akş:rnı 

21 130 da 

ŞAKA 
Nakili: 

B"dia 1. Galip 
Komedi 4 perde 

HALI< GECESi 

fstanbul !tltd1ıın1 

~ehir'l\"yatrosu 

111111111111111 

111...111 

111111111 

v" en şık sınema yıldızı 

KATE DE NAGV 
ilk defa olarak beraber temsil ettikleri 

GONDOZ BENiM... GECE SENiN ... 
Parlak \'e çok güzel komedılerinde 

Bu Çarşamba 
akşamı 

MELEK Sinemasında 
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ME Ei 
Yazan : Piger Melon ___ .._ __ 

Tanınmış Doktorların 
Günleri Nasıl Geçer? 

• m 1 es • Dağıtıldı ( Baştarafı ] inci aa7fada • 
yUz seksen saat uıtura yllzU 
görmemiı bir mahkOm ge.ldi: 

adınlar Can Sıkıntısından Bunalıyor 
- Ne o ekalları kıvırmış11ın1 
Doktor ]ak Bana d6nllyor: 
- Hapishanenin gedikli mllt· 

terilerinden, diyor, ben buraya 
20 ıenedir gelirim, geldiğim 

saman da · buradaydı. Gider 
gider gelir 1 

Çatlayacak Ha e Geryorlardı 
Ahmet Relıc geline ; hiçbirisi 

onun o gOne kadar yOzUnU g8r
mOı dtsiildl. Hatta kalyondan 
çıkanlıp ta •ve naldedildlklerl 
ıuo bilo •• 

• Ancak bir hafta sonradır ki 
her UçilnUo de içlerind n ofw 
dokları ıuali Maddalena'nın me
rakı dışarıya 'furmıy muvaffak 
oldu. Genç kız, gerek abla ına ve 
terek annesine, Abmedin ken
dilerini ne makıatla buraya go-
tlrmiı olduğunu ıordu. · 

Annesi, derhal verdiği ce• 
Yap Uo bu itin bir para ve bir 
haraç meaeleıinden baıka birşey 
olamayacağmı bildirdi. 

Bu cevap, umumt ıeklile ma· 
kul g~rllnUyordu. ÇilnkO gerek 
Ahmet, gerek adamlara o gUne 
k dar kendilerine her hanği 
bir h6rmet&izlikte bulunmuş de
ğlllerdL Bundan da, hAdiıenin 
para koparın ktnn başka bir 
makaatla tertip edilmemit olduğu 
unnolunabilirdi. Muhakkak ki 
yakan bir ıamanda Marki di 
Kaıtro IAzım gelen teklifleri ya
pacak Ye ic p eden paıarlıklara 
airiıecekti. 

Markiz dl Kastro ile büyük 
kın Lnkrezya böylo dnınnnyor
lardı. Çünkn hiç biri, hattA Ah· 
met Reiı bile Markinin öldll· 
ğnnden haberdar değildi. ÇOnkO 
onu öldüren koraan, her hanği 
bir cezaya uğramak korkusHe 
ağzını BÇIP ta gider ayak karşı· 
•ma çıkan ve ağzı açık duran 
bir adamı bir kurıunda y r de· 
'firdiğiol kimseye ıöylememiıti. 

Maamafih Lnkrezya da annesi 
gibi dOşUnmekle beraber, vaktilo 
Ahmetin evlerinde bahçivanlık 

yaptığı zamanlara ve son çılgın• 

lığına dayanan hAdiıeden evv 1 
toprakla meşğul olur gibi yapar k 
kendisine fırlattığı yuvarlak ba
kııları hatırladıkça içten içe en
diıeleoiyor, fakat bu endi~elcrini 
belli etmemiyc çalıııyordu. Annesi 
onun dUşUncelerini yllzilnden 
okuyor ve Maddalena'ya te kin 
edici sözler söylerken g6zU bü
yük kızının yUzUno takıhnca bir
denbire ıuıuveriyordu, GOnler, 
lıte bu ıuretle, hayatlarının intl
ı.ammı deği tirmeden geçip gidi
yor} rdı. H vuzun yalağında, ber• 
rak suların zemzemesi ayni sinir
lendirici ı rar ile mırıldanıyor, 
duvarlara tüneyen güvercinler, 
auyun etrafına inerek ayni poı. 
ve ayni hareketlerle ausuzlukla
rıoı gideriyor va kadınlar bu de
ğiımly n manzara kar ısında can 
a kmlıs ndan çatlıyacak bale ge
liyorlardı. Şimdi, her UçU de, 
bir belA şeklinde de olsa, bir h • 
disenin vukua gelme ini ve bu 
lttiratlı hay ttan, manzarası değiş
tnlyen beyaz badanalı duvarlar
dan bir an evvel kurtulmayı 
istemiye ha lamışlardı. 

Bir al·• nmdı, hiç beklemedik
leri bir nda, evin iç kıı mlarmdan 
bir takım gOrüitUlcr yUks lmlye 
ağlnyıf ve ı;ıikliyete benzer sesler 
duyulmaya başladı. Bu hal, deh
tetli ıiUrette meraklarını uyandırdı 

ve gec nin geç vaktine kadar 
anlamadıkları bir lisan ile yapılan 
bu oikAyetlerl dinlediler, olup bite· 
ni sezmiye, bu harekete bir mana 
vermlye çahıtıJar. Fakat hiçbir 
ıey öğrenmiye muvaffak olama• 
dılar. Sabah olup ta her zaman 
bizmetlerile meşğul g8rdl1kleri 
şiıman vUcut1u siyahi hadımağa· 
ıını karşılarında bulunca ondan 

Aske .. Jlk Dav ti 
Askerlik Dairulnden:ı - 804·824 

(Dahil) doğumların ihtiyat yokl mal rı 

yapılacaktır. lııtanbul Şehremanotl 
hududu dahilinde bulunan lıilcOınle 
mükellefinin nufuaunda mukayyet ol· 
duklnrı nıaha11elcrin mensup olduklım 
kazaların Askerlik Şubelerine heıııon 
mOracantları. 

Mazıııretl k:munly,.ai dolayıaile oube
Jore gidomiyou mükellefinin nufuqfa 
'mukayyet olduklım mahalle, b rne 
ve sokak gO terllmek ve yeni ad· 
resi açık olar k yazılı birer tab Ot! fi 
mektubun ıubelere göndermek ııuretile 
maltlmnt '\"Crilmosi. Bu 1111retle ıubo· 

lorin-o müracaat etmiyon ve bu ı ibt 
mflracaat etrrıiyonlerl malfıınat ı:ormi· 

yen Jh•ı)ar heyetlerine yoklama mOd· 
detl hitamında Askerlik mukellefiyeti 
kanununun (9..>) iııci maddesi ahldhu 
tatbik olun:ıcağı. 

2 - Jhdyatl 'r ile beraber 829 
doğ 111 lııl.ırın llk yoklama ına da bat· 
lıı.ıı ımşıır. Bu doğumluların bizzat 
'oyn bıh· ınta ~ ıbclorine mOraccaat 
oclerok yoklaıııalıı.rını yaptırıu&ları. 

8 - 816·328 dnğıımlıı kısa hizmet· 
lilerdon abıı asker meclisiuce asker 
edj)jpte honOz hliıne seüolunmıyıuı 

er. )erle askerlık rocclisiuce asker edil· 
dikten 11oııra tahsil dolayısile tecil 
edil mlş 'o yahut ta hail dolayıalle he
ııOz askt•r edilmiyerek ertesi soneye 
totk ohınaıı bilcamıe mUkol efinin 15 
mart 9H.l tarıhiııe kadıır ıubelerine 
gerek biı?.ıı.t ve gerekse bilvasıta 
mtıracaat ederek ilk yok arııa'arını 
)&ptırınaları llaıı olunur· 

1 
iıtimdat ettiler, geceki hAdisenin 

ıebeplerinJ ıordular. Aldıkl rı 
cevap onları hayretlerinden don

durdu. ÇünkU Ahmet Reiı, ha

rem dairesi halkını, ani blr ka· 

rnrla uzaklaşbrmışb. HAdiae, 

Cezayirde bnynk dedlkodulan 
mucip olmuştu. 

( Akaııı var ) 

Yeni Neşriyat: 

O zlye alt bir •••r - Cin 
Allmlerindeu (Cl Suzi) lımlnde bir 
ı:atın Gazi H~netlerlnto ~serinden 
ve Tilrk f nkılAbınıa ehemmiyetinden 
bahsoden bu eıorl Kolcah AbdOlazlz 
Bey tarafından türkçeye tercüme edil· 
miı kUçUk bir ki tap ıeklinde lntitar 
etmiotır, 

Ana d!ld n Der ı meler -
Cflruhuriyet Balk Fırkası neıriyatın· 
dRn olup İshak Rafet ve HAmlt 
Zübeyr Beyler tarafın dan kaleme alı· 
nan bu eser dilimize alt derlcnmlt 
birçok kelimelerle büyük bir cilt ha· 
linde lntitnr etmiftir. Flatl fOO 
kurııştur. 

Bir çatı ~ltındrı - Burbao Ca· 
bit Be~ in romnnıdır. Gar.ol bir cilt 
içinde lkbal kOttıphanesi tarafından 
neoredil ın!oti r. Tavsiye ederiz. 

Akm - 'rral.ız.oııda mOneTver genç· 
ler tarafıı d n 15 günde l.!r ~ıkarılnn 
lıu edt.ıbt rııecınuaııın 21 lnci sayısı 
birçok ilmi, odebt yazılar To gllıel 
ş ırlorle 111ti9.ır etmiştir. 

fEVROZIN 
FEVROZıN 
FEVROZIN 
FEVROZIN 
FEVROZİN 
FEVROZiN 

Gripin, ağrı ve sızısının 
düşmanıdır. 

Bu 

Suratından kova kova deje-
nerelik akam mabkOm yılışık 
yılı ık sırıbyor. 

- Vallahi .Efendim fazla ra
hatsı%Jm da tıraıa v kit bulamı• 
yorum f 

- Neren ağrıyor? 
- Midem, bir az yeşilJik ••,.. 

a ni.z 1 .. 
ÜçllııcU haıta bir tip. Sabit 

bakışlarile, vab§I hallerilo kulak· 
tan yüreğe llrkUntO 11zdıran antJ. 
p tik ıe•ile tam bir kllrek mab
kümu enmuzecil.. 

- G6ğ11llmden ıotuk almııım. 
BoA"aı borum tıkanmıı, ı6kti1ro
cek bir ıey Yerin bana!.. 

Esrarkeı gözleri gibi baygın 
bakıoh mtltevekkil Ye mazlüm 
tavırla saz benizli bir genç mah· 
küm, kıpkmk ıesile dert yanıyor: 

- Göğsllm ağrıyor, amm 
çok ağrıyor; Doktor Bey. Var 
bir, bir buçuk sendir ki çekerim 
bunu ben. 

Doktor hHtanın yamalı bir 
gömlekle dört yeri 8rtUJmnı kirli 
göğıUnll dinliyor, vlriyor, çevi· 
riyor, nefes aldırıyor, aldırmıyor. 
Muayeneyi bitirdikten ıonra ıo.
ruyor; 

- Bir az paran var mı enin? 
- Var Beyimi.. 
Hapiıhane mUıtahdemininden 

birisi olacak, hatırı ıayıhr bir 
göbek taşıyan biriıl karışıyor: 

- Vardır parası beyim. O 
marangozdur. Çalışır burada 1 

Doktor reçete yazıyor ve 
bana: 

- Buradaki eczanede llAçlar 
mahduttur. Yazmak istediğim 
ilAç burada yok. Böyle vaziyet
lerde paraıı olanlara d.şarıdan 

aldırtırız iliçJarmıl. 

s 
ile 

Sıhhat ve neş'enizi 
kaybetmek istemezseniz 

dişi erin izi 

AD 
ile temizleyiniz 

RADVOLİN dişlerinizi 
çürümekten Korur, beyaz-
1 aş tırır, te essümü 

üze lik ve i ·. 
• 

1 
gayet sıhhidir, daima tazedir, 
lezzetli ve kokusu çok giizeldir. 

Hastaların biri ııldlyor, biri 
geliyor.. Gelenler gidenlerden, 
gelenler gidenlerden antika •• 
Hepsin'n karakterlatik noktalarııd 
tasvire kalkıfıam götOrU bir tah• 
minle son gOzellik mllnakaşalara 
esnasında karalanan ıatırları11 
miktarını 45 def geçer. Dertl 
rlnl anlatıılan da muamma r 

- Mld m çarpıyor efendim! 
- Ensem karıncalanıyor do~ 

tor bey! 

- Koynum tutuluyor beyim 1 
Muayeneler bittikten sonra 

hapi hanenin ko8'Uflarını dolqbk. 
Doktor bir gün •vel meliyat 
ettiği iki h ıtasını ve diğerlerini 
birer birer yokluyor, ıoruyor, 
bakıcılara t81'%1 har ketleri hak
kında talimat eriyordu. 

H pi haneden Balat uıe'fl 
haat anel1ne giderken doktora, 
•uallerimi sordum. Jak Bay anke· 
timi takip etmit= 

- Benden enol konuıtup 
nua doktorlar ıöylenmedik nokta 
bırakmamıılar, e s8ylenenlerio 
bepai d_, tamam n doğru. Keodl 
kana tleriml ve fikirlerimi ıöyle• 
mek 14ıımgelirıe onlan tekrarla• 
mıi olacağım. Dedi •. 

Ha tabanenin önUnde Jak Boy 
taksinin he bını görllrken kıy .. 
metli operatörll yakından tanıyan 
birisinin onun hakkmd ki bir 
cümlesini hatırladım: 

- Jak B rbut, hapishanede 
aldığı maaıın hiç değil&e iki mi84 ı 
lini oraya gidip eelme masr fıuQ 
v rirf Demiıti. f 

O zaman bilm diğim için 
kılni iddia etmemiş fakat bun 

biraz mlibnlAğalı bulmu tum. Fa
kat taksinin gözüme iliıen kaba• 
rık rakamı; dostumun ıözUnQ 
mub 1 ğalı tel kki etmekte haktı& 
olduğumu ııp t ediyordu. 

Paltoları çıkarır çıkarmaz ilk 
lı hastaları g zmek oldu. Doktoı 
tertemlı haatanenin tertemiz ya .. 
taklar nda yatan biçarelerden her
birinin başında ayrı ayrı meşgul 
oluyordu. 

O ırada hem haıt nın şik~ 
yeli rini dinliyor, hem asistanlara 
11lmaca k tedbiri ri not ettiriyor, 
h~m bana hnıtamn hastalığ , amı• 
liyab hakkında kısaca laf ilat 
Yeriyordu. 

Doktorun bir basta hakkınd~ 
anlattıklarım bilha a enlere& Q 

bulduğum için anlatmadan g çe~ 
miyeceğim: 

Bu bir paçacı. Bir gUn bir 
kaza ıeri olarak bıçağın Uzerintt 
dUşmUı ve ehemmiyctlice yara• 
lanmış. Havsala dam rlarmdaıa 
biri "ümr •. Uldem.. uğr mışb. 
(Bir damarın çatlaması n ticesindt 
kan kabarm smdan hA ıl olaQ 
bir ti~lik ) ... 

Bunun ameliyah t hlikeli inılt
Jak Bey: 

- Bu diyor gım gezelecile~ 
den birinin dokt rlarımıza satar 
tığı günlere tesadüf etmişti. Doğ• 
rusu nmeliyata cesaret edemiyor• 
dum. Halbuki ameliyntı geciktir• 
rnck imkanı da yoktu. 

Alcrabalarım çağ rttım. Vaıf. 

yeti anlattım. Mes'uliyeti Uz rle• 
ri:t. alacaklarına dair şahitli bir 
kAğıt inızal" ttım. o kıiğıdı da ıize 
aş ı~ıyn iudiğ:miz.d gö terirlm • 
Sonra ameliya•ı yi\pt m. Şımdl 
görliyorsunuı, ha~tam:ıı Yd ı:ycU 
çok iy:cHr. 

- Nuı?s:n? 

D • •• • • h • .l" L - emır gıL': ·ın ~}: r, ..... !:• ... 

dol t rdxn ran o •un!.. 
Kurtıu-dıgı bir hayatın bt.1 ha· 

( Dvuwı 11 ıııoı a:ııfaJ .• ) 
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1 Bir ÖIUnUn Hltıra Defterinden 1 

İSTANBULDA: INGİLİZ CASUSLARI 

Sahte Plinlar 
Bu Casuslar Zannedecekleri Gibi 

Atlar Takımından Değil! 
-16-

Greta'nın bugOnkO ıaybubetio-
4en blllıtif ade hemen EnYerln yuı
lıaneıine ~ttim. Arkadaııma hiç 
bir yalan ilAvHlne, hiçbir muba· 
lliaya lllzum rBrmedea blltlln 
faaliyetimi, tuanurlarımı, cuua 
.. bekeıi ile olan temuımı nokta11 
nokta11na anlattım. Bupe kadar 
limitli• olan arkadqam, artık 
tamamile deifımiftL EnYer de ba 
mllthlı caaua tebekeaine kup 
mlllcemmel bir OJUll oynamak, 
aıim Ye lmanlle bana yarclım 
edeceğini Ye yllzde dokaan bet 
bir ihtimal ile bunda muhakkak 
muvaffak olacatımııı ı6yledL Bir 
arahk: 

- Evet, dedi, lnıillzlerin 
Entelicenı Hrviıl bOttın dllnyayı 

ıaran Ye ıanan bir kara pençe 
ribldir. Aldanmaz, atlamH bir 
teıkllAttır, fakat. •. 

- Biz atlatacatısl 
- Eminmiıin? 
- Muhakkak .. 
- O halde muvaffaldyetlmlD 

kolaylaıtırmak için ben de bir 
çare dlltllnllyordum. 

- Ne gibi? 
En•er korkarak ı6yl~yormut 

fİbi pH bir Hile: 
- Son pllnda tamamen ma

yaffak olmak için ıebekeye ku.
ntli bir llmit Yerecek bir deW 
161termek IAzım. EvYell bunu 
hazırlamalıyız. 

Ne ıibi delil .na11I bir 
llmlt? 

Onlarca matlup olan Ye 
tertip edeceğimiz haritayı ver
meden evvel baıka planlar te
.min etmek ve bunları onlara 
Yermek ıuretlle Entelicen ıerviıe 
tam bir itimat telkin etmek 
lbım. 

Arkadaıımın dUıUnceıl haki
katen mfthim idi. Fakat bana 
muhal g6rllndU. 

- Bu, muvaffakıyetlmiz için 
reıAne tedbirdir. Fakat çok 
mDtkUl ve batta muhaldir, dedim. 

EnYer ıHifti blrH daha kııtu 
- Merak etme, berıeyl dtı

ıDndllm, ben bunu yapacatım, 

dedL • 
Enverln bu teminab bana 

beyecanh bir 1evinç vermi9ti. 
Neler a6yl0yordu. Bu ite ittira
khniıi kat'iyen iıtemiyen Enver 
(merak etme, berıeyi dtııllndOm, 
ben bunu yapacatım ) diyordu. 
Ümitsiz arkadaıım, timdi benden 
ıiyade Umide dütmllı bulunuyor 
du. Demek, perde arkasından, 
o da c&1ua ıebekealle benim 
kadar meıgul olmıya baılamııtı. 

Ben Enverden muayyen bir it 
beklerken o, hiç umulmıyaa bir 
ı Aınında bana yarclım etmek 
iatiyordu. Gayriihtiyari: 

- Nası l olabilir ki EnYW 
ben yaran Ankaraya hareket 
ediyorum, dedim. 

- Daha iyi ya I. S.n maltam 
ıekilde mesain• devam ederek 
caıuıları idare eL 

- E•e 1? •• 

1 
· - Ankarada bir mftddet 1 haleti ruhiyeıindekl tebeddlll bana 

çalııır iÖrOndUkten ıonra, Ma· derin bir hayret ve korku ver-
damınız Gretaya hi11ettirmeden miıtl. (Ya ? ) iıtifham nidaaıDID 
bana yalnız ( ıel l ) diye bir lnfillk ederceıine ağaımdan fırla-
t•liraf çeke11ln. O zamana kadar m&11, arkadaıımı ika• etti. Beni 
ben de plAnları tamamen hasır- itidale ıetlrmek için bir ı0k6n 
lamıı olurum, t•lgrah alınca ve inşirah ile izaha bqladı: 
hemen Ankaraya ıelirha. - Merak etme tertibatım 

- EnYer, bu caıuılu •anne- mllkemmel, dllşllncelerlm 1&ilam-
decejia· ıfbl atlu takımmdan dır. Seni temin edJyorum, PJAn-
klmıeler deiiL Ellerine vereceji- larımız Filhakika ıabte detlldir, 
mi• bu ıabte planlarla bizzat fakat bunlann artık a1kerf kıy-
hayabmı tehlikeye koyabileceXrtnl meti de kalmamııtır. 

• - Olur mu? 
dOıUnmelfıin. - Bana itimadın YarH adam 

- Plinlarmıs 1abte olacak akıllı olur. 
deill kL.. Me1alme, (Enver)in bilfiil itti· 

- Ya ?. raki lngiliz (Entelijenı ıerviı) me-
Vatan Ye milliyet, hiıılle bu murlarile tem&11mda bana bira• da-

caıuılarla teması bile tehlikeli ha kuvvet ve metanet Yerecektl. 
bir macera r6ren arkadaıımın, ( Arkaaı nr) 

Tayyare Cemiyeti Mübayaat Ko
misyonundan: 

Şartnameai Yeçhile 202 top kut• klğıdı ıabn almacaj'ından 
taliplerin 20 • 2 • 933 pazartHI itlnll aaat 15 te mtlbayaat 
komiıyonuna mUracaatları. 

KUW 

Hitler Diyor ki : 

Muahedeierin ilgasını, 
Müstemlekelerin iadesini 

istiyoruz 
( Baıtarafı 1 inci ıayfada ) 

feliket membaa oldutunun aabit 
olmaaıdır. 

F elAketl daYet etmekılzln, dtln
yayı V eraay muahedHinin yap
blı ıf bi, ebediyen iallpler Ye 
mail6plar diye lld au11fa ayıra
maıaınız. BByle bir aynlık Yllcude 
retlrmlye teıebbtıı etmelL. mlllel'
ler araıında mütekabil ltimaclı 
izale eder Ye blnnetlce onlana 
ikb1Bdl HIAmetlni ihlAI eder. 

Tekrar ediyorum, V enay mu
alıedeıl, fena tertip edilmlf bir 
aillhbr ve ben, bu muahede ile 
milletlerlarumda Yllcude ıetirilea 
aynlıfa ıonuna kadar mullalefet 
edecetım. 

Bir harpte• ıonra, bir der .. 
ceye kadar, Ye muYakkat bir sa
man için rallp Ue matlOp araıında 
bir ayrılık vtıcude ıetlreblllralnlL 
Fakat bir dllnya niıamı b6yle 
ıakat bir temel Ozerlae kuru
lamaz. 

Bi• bu muahedenin tadllbal 
iıtiyeceğimlz gibi, bunun yalımda 
diler milletler tarafından da 
iıtenecej'ini sannedlyorm. 

DDnyada devamlı ve aablt bir 
ıulh Omldinla doimaaı için eneli 
bu muahedenln ortadan kalk
ma11 lblmdır. 

Ben ıerek bu meHlelerde, ve 
ı•rek dOnyayı alakadar eden 

dlter mHelelerde •lmkla ol
dutu kadu ıulhperYer olacağım. 
Fakat Franıaya 1919 da aorla 
kabul ettirilen Yuiyetin deYamb 
bir vulyet olamıyacatını da an· 
latmak urureti vardır. 

Frauamn buna kut1 alabf. 
leceii tedbirlere ıellnce, bu bizim 
her vakalt karıı durabllecetimlı 
bir vaziyettir. Aaıl mllblm m .. 
aele V •nay muahedelinin hakaıı 
bir muahede olduiu Ye bizim bu 
;111uahedeyl boıuncuya kadar mll
cadeleye mecbur oldajıımudur. 

Franaanıa ıilAlılanmakta çok 
llerl aitmul bu muahedede bua 
tadlllt lcraıını zaruri kılmakt .. 
dır. Franaamn tHlihat için aarfet-
tiji para, bbi oldatu kadu, 
diğer mUletlerl de hayrete dllflr
mektedir. Franaa aarfetmek lkff· 
darından lcl• oldutu derecede 
buyuk bir HrY•t aahlbldir. 

F raua neye teallhata bu kadar 
para aerfediyor? 

F ranaaıun komıalarına Ye 
ıedit ihtiyaçlarına karp •mnl 
Hllmetinl temin eaditHlnde 
bulunmunu anlarım. Fakat, c .. 
mlyeU Akvam itilafı mucibince, 
biz de ayni emnll ıelAmetin temi
nine muhtacı• Ye bunu temin için 
ellmiıden ıelenl yapmaktan çe
klnmlyecetfs. 

Bugtınkll vaziyet, dllnyada 
miıll g8rlllmiyen Yadyettir. 1814 
de, İngiltere Ye Pruıya da dahli 
olduğu halde, dllnya, Anupanın 
Franıa hakimiy•ti altına rirm .. 
ıine mani olmak için birlikte 
phftı •• Napoleonma •altanabm 
yıktı. Fakat o vakit kimH Frao
aanın tabii baklarJndan mahrum 
mağl6p bir millet haline ıetlrll· 

metini dtııtınmedL 
Bugllnkll Yazlyet baıtanbata 

bakıızdır. Bls de dlterlerile mtı
ıavl bir muamele ıBrmeyl tate
mekte hak aabiblylL 

Almanya'ya kartı yapılan 
ikinci bir hakıızlık. Lehlıtaa 
koridorudur. Bu yazlye.t, blltlln 
Almanlar için tahammill edilmeı 
bir hakıızlıkbr. 

Diğer noktal nazarlar mu .. 
tHna, fakat orada bulunan Al
man nüfusu Damına, bu vaziyetin 
ldame1lae imkan yoktur. Muahe
deler haricinde Alman milleti 
bundan fazla iıyana Ye nefrete 
Hvkeden bir hldiıe olamaz. 

Komllnizme gelince, bu din
yayı tehdit eden öyle bir tehll· 
kedir ki, har millet kendi bqına 
onu halle mecburdur. Komllniz· 
mln Almanyada vllcude getirditl 
dajınıklığa ye karıııklığa mu
hakkak bir nihayet Yermek IA
zımdır. 

Hohenzoleriı hanedanmın ia· 
dHi meselHI mevıubahı değil

dir. Eğer biz bunu bir me
aele yapmıı olaaydık, memle
ket Hiıumıuı yere Cftmhu· 
riyetçiler ve Kraliyetçiler diye 
ikiye ayrılmıı olacaktı. 

Müstemlekelere gelince, biı 
tabii müıtemlekeye 1ahip ol· 
mak buıuıundaki arzularımızdan 
vaz geçmit değihz. Bu me1ele de 
adalet dairesinde halledilmek ll
zımdır. Biz de, herbanıl diğer 
devletler kadar biz de mllıtem
lekeye muhtacı z. 

Sözftme nihayet Yermedea 
evvel ıunu ıöylemek lıterimki. 
mllmkUn olduju kadar bqkala• 
rını rahatsı• etmekten çekinmly• 
çalıpcağım. Benim dllnyada •• 
ziyade betendltim deYlet ada .. 
t.iıilialufn Kromwel'ldfr. Buıl9 
Alıaaoya'nan da muhtac oldu .. 
adaa lalJI• lait Uderdlı. 
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Milli Müdafaa V eki
let:nden: 

ı - 931 Ye 932 senelerinde muerellerlne binaen Taktlndo mil· 
racaat ederek ikramiyelerini alamıyan maliillerlo ıehit ve 
yetimlerinin iıtihkaldarana ait bordroları Maliye VekAlotine 
ye cetvelleri de Askerlik ıubelcrine glSnderllmiıtir. Buna 
göre e•habı iılihkakm Aıkerlik ıubelerine ztıracaat etmeleri. 

2 - 1ıbu teniattan ıora mllracaat edeceklerin paraları 933 
tevziatında veri:cceiinden beyhude yere M. M. TekAletlne 
müracaat edilmemeaL 

~ 933 aenesinde vaktinde mOracaat etmemi olanlar için 
aynca bir tevzi yapılamıyacağından mal6llerle ıehit yetim· 
lerinin behemehal 1 Niaan 933 tarihine kadar ıubelerine 
müracaatla kayıtlarım yapbrmaları, bu tarihe kadar kayıtla· 
rını yapbrmıyanların mDracaatJarının bilAhare kabul edil· 
mlyeceği ilan olunur. 

GRIPE TUTULMA YINIZ 

NEoKAikMINA 
Aldığınızda . . 

Vllcudunuza gripe karşı en kuvvetli silAhı •e.rmış olursunuz. Mıdeyi 
Ye kalbi kat'iyyen yormaı. 8 ve ,2 kaşelık kutuları isteyiniz. 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğü~den: 

1 - Mektebimiz talebesinin Mart 933 UçUncll taksit llcretlerioin 
tahıiline baılaoalmqbr. Bu muamele nihayet Martın onuncu 

iUnU akıamıoa kadar devam edecektir. 
1 - .. Tahıil olunacak bu ücretlerden tenzile tabi olanlar be

hemehal babalarının Devlet memuru olduğunu •e Barem· 
deki derece.ini göıterir l'ayet açık Ye menıup buJunduğu 
dairece muıaddalc ve puJlu bir vesika getireceklerdir. 
Getirmiyenler nya ietirip te iatenildiii fOkilde •uikaları 
yazılmamıı olanlar tenzilattan lıtifade edemiyecelderdir. 

a - T qradan gönderilecek patalann YO Yeaikaların tim diden 
irsaline batlamlmaaı icabeder. 
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., 
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Erefjll Sulh hukuk hAklmll-

61rıden: MDdd•i ı:reğlıntn Süleyman
lar mahalluinden Hacı Denlf zade 
Remz.i Efendinin DD:ıce Akç"ıehir 
Az :ıh mahalluinden Deli Mu•tafa 
oğlu Recep mahtumu Ahmet aleyhine 
ikame eylediği alacalı davuıoın icra 
kılınan muha erae•nde maha1li ika· 
melin n meçhul olmuı dola}Hile 
müddei aleyhe ilin en l'•yap 
kararı tebliği l(arari!r oldu}un-
dan nıuhııkeme srünU olıın 19-3-933 
sa lı gunu ıaat 14 tı b "zzat 

nya bil v elı: Al<t nıll d deia ! eyh bu un· 
madığı takdirde hı r dah.\ mahkemeye 
kabul e dl. m iyeceogi Huk uk Uaul(J 
Muhakeme leri K a nununun 405 iocl 
maddesi ıe t ıvf kan tebli} ma <am ana 
kai " ol l"l'l 11k iiz •re i'a' o unu·. 

lstanbuJ 5 inci icra Memur. 
luOundan: ~1 n lı ·u1. olup ııatılma~ına 
k r ... r H!ri le ı oy • ,va11ı Yt'n ik öyde 

s ~ k ili ÜJHI 11 0\..a~ lllda lJ llll nl :ıraJc 

ha ı tt(l c :!8 • ~ - !) 1 ı t:&ri biııe mfiudıf 

ırnl f.!' ı•ıll :ı l t oıı l ir buç ı kıa ( 11 130) 
tıı;-ık utt ır-ıı a ile IJ 'ılı larağı ıı ~1aıı talip-
1 , rl ı 'e"·ıni nıe.ıldirJe ırıUracaatları 
ita oluu ur. 

-------------------------~ 
Y eı.i çıktı •---~ 

BİSMARK 
Nasıl dDtUi? 

Meşlıur tarilıçı Emil Ludvig'in 
bir ligalrosu 

T ercUme Ha} dar Rifat Beyin 
Her kitapçıda 75 kuruş 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada herglln (ı,3(). 

6) iatanbu! Divaayohmcia No. 1 ll 
·re&. Zl.W 

Tanınmış Doktorların Günleri 
Nasıl Geçer? 

( Ba9tarafı 9 unca tayfada ) 
yır duası OperaUSr Jaka ubahtan 
beri çektitl yorgun1uju unutturan 
en dejerli mnklf attı. Gaderi 
derin bir hazla parlıyordu. 

Bazı yataklann baıuçlannda 
uıezar kltabel•rinl andıran leYh.
lar vardı Ozerleriade bir lalm, 
doğduğu ve &ldl\itl tarihler yaı.ıh 
idi. Zeki doktor onlara dikkatle 
lliımiı gözlerimdeki iıtifhamı aez· • 
miştl. 

- Bunlar hayır ıahlbl sengin 
ailelerin ölülerinden biri namına 
aatıa aldıkları yataklardır. Onlann 
300 liraya aldıktan bu yataklarda 
bedava tedavi gören hastalana 
aevabı levhada iıml yaıılan ıatın 
ruhunu ıadeder. 

Bir diğer kotu~ta idik. Buraıı 
Qcretli hastalara mahsuımuf. Ya
taklarda, badanalı bem beyaı du
•arlarda en mUıklllpeaent insan
ları bile yadırgatmıyacak bir te· 
miılik göze çarpıyordu: 

- Burası kaçıncı aınıf Dcret· 
lilere mabıuıl 

- ÜçUncn ıanıf. 
Birinci, ikinci sınıf tıcretliler• 

mahıuı odalarda tek tDk haata 
vardı. Müeısesenin ak saçlı renç 
ye ıevimli mfidireıi! 

- Bu sınıflara çok aı hasta 
geliyor demişti. 

ÜçllncU ıımf aerviıin bu te
mlz.liğini gördükten ıonra daya· 
namad.m mlldireyc: 

Eh, dedim, birinci ikinci 
aın ıfa yatm1yanJann hakkı Yar, 
alZID llçllncO ııoıf yataklanmı 

h&1talara bu kadar temiı bir ku· 
cak açtıktan sonra doğruıu allah 
ıakluıa amma, ben de hasta ol· 
aam birinciye, ikinciye yatmaya 
ltııum görmem. 

Doktor koiuflarda itini bitir· 
dikten ıonrı; t'ollklinikte bek· 
leyen hastaları muayeneye bat
ladı. 

Bu baıtalar yirmi beıer kuruı 
Yeriyorlardı. Doktor: 

- Bu para haıtahaneye ka· 
lır. Bu baatabanenin muayyen 
yUklU bir geliri yoktur. Zengin· 
lerin llitnfterlle kendini idareye 
çalış.r. Dedi. 

Deftere baktım. Bir Hnede 
tam altı bin huta muayene ol
muştu. 

Asistanlardan biri: 
- Bu, yalnıı Jak Barbutun 

muayeno ettikleridir. Dahili haa
talıldarla malnl olanlar Ye yirmi 
kurut bile yeremiyecek kadar 
fakir olup ta hiç para11z muayene 
olıınanlar bu rak•mdan hariç· 
tir. Dedi. 

Muayeneye ıelenler içinde her 
cinsten, beı ya,tan, her aın1ftan, 
her millleetn ayrı ayn tabiatlarda 
kıtıklarda, zihniyetlerde Ç•tlt çe· 
ıit insan vardı. 

İçlerinde: 
- Bitiyorum. almek Dzereyiml 

diye aıbbatb YBcutlanaın her nok· 
taıu•dan ıikAyet eden birinci ım.f 
ml\temarıılar, mftballi•cılar nrdı, 
içlerinde: 

_ Hafif bir sancım Yar! diye 
illetine ehemmiyet •ermiyen ihmal· 
klrlar da YarcL ki haıtal.ldarı 
tedaYİ olunrna11 imkAnı olaa devri 
çoktan .aımı9tı. 

MUteassıp bir l<adıncağ z n 
her tanfını 6rten çar§afından yal· 
nıı kenarları kmımıı, feri ıönUk 
ıröıleri ıörülebiliyordu: 

- Şuram ajnyorl diyordu. 
Çartafrnın altındaki elile nere ini 
sıöıterdiğini an1amak imktıu 
yoktu. 

Bir diğer kadın: 
- Yaıınız kaç 1 
Sualine: 
- 271 ce•abıni •eriyordu. 
Buruıuk yllzll, çökmllt vllcudO, 

yorgun halleri, yer yer ağarmıı 
uçlan kadının bu cevabının 1a
Janlığını bağırıyordu. 

Kadınlara, yaı aaklamak hu
tahğını hiçbir hattalık unuttura
mıyordu. 

Bir diier kadin kucatında n~ 
1aıında çocuğunu getiriyor. Ço
cuk durmadan ağlamakta. Aoaaı 
çocuğunun derdini anlatıyor. or. 
aoruyor ı 

- Çocuk dııarı çıkıyor mu ? 
Kadın ayni ıuall llç yaıındakl 

çecuğa tekrarlıyor : 
- Oğlum, aöyleaene, dafarı 

çıkıyor muıun ? 
Buyurun cenaze aamannL. 
Ak ıakallarl memeal hlzaaına 

kadar uzama~ çökllk bir ihtiyar 
l'eldi mide.ini g8ıteriyoi ı 

- Buram, buram 1 
AiJ'ıyormu? 
Hayır! 
E? 
Sancıyor! 

Doktor eyire çeYlre muayene 
ediyor. Teıhiı: midealodo yara 
yar, 

Baba haıtaney• yalmua 
lbımf 

Haıtahane iıtemeal 
Ne lıterl 

Tedavi ... 
Bu mahavereler beni gftld&o 

rUyordu. Fakat, bilaeydlmkl ıora
cağım ıuale alacatım ceYap be
ni, tesiri bili geçmiyen bir fa· 
cia ile karıılatbracak, kopua di· 
liml tutardım: 

- Baba dedim, hastaneye 
yatmayı oeden lıtemlyoraun1 

- Oğul, oğul, muharebeden 
ıebit dUıen oğlumun iki yetimine 
bakıyorum. Ben bir gUn çahı· 
maz yataraam,onlara kim baluanll. 

Bir genç kıı geldi.. Halleri 
yumuşak ıesi hafif · bir hıçkırık 
kadar kırıktı. KömUr kadar miyah 
gözlerinde deria bir acının eze
liyeti okunuyordu. 

- Doktor Bey, baıımda hafif 

Ne 1apsanız 

Pudramız 
sabit kahr 

LA'if u nerwlu çehrelerin teshir ettiğ i 

erkekier pek eoktur. Bu !lrr& ''Akıt 

olan kadınlar her nkh krem köptığQ 

ile karııtml mıt ınıdrayı kuJlanmap 

itina ederler RUz.glrlı n yafmurlu b .. 

'"l&larda ·uya pek ııuk bir balo salo· 

uuuda ı \atlerce bak kalır. Krem kö
pnğıı, p dra\ ı gayet yapıtkan Tt ra.> • 

r ıml'r ' ı ı l ın ak a beraber parlak. )'Ağlı 

VI' ,at.ı.:ı glısler o lı ruı k ırı ııı!ığı ıı ı da 

17a e eder. Tokalon pudra,ı ıı d a, 
kreuı k öpiığU h 11 11 ı 1 bi r uısu 1 daıreıı l n· 
d e b;n alıınd ı rı lıııı, s n mtlke. mel pudra 
ile fen ıl lı i r s urette k nrıetırı lm 19tır. 

Tokalon J udraıı, lı:ad . n lara, erkek· 
Jer sıı nazarı takdirini c cılıeden taze 
we ıurm b' r cilt "• ıenç bir yO:ı te• 
mlo edeu yeilde pıdr~dı~ 

bir aj'rı Yari., muayene netic .. 
ılnde ikinci Ye daha feci bir faciı 
hortlak yUzU kadar mUthiı dlıle
rinl göıterdl: 

Bu on alh yaıındakl kııcatı
.11n baıandakl hafif ağrı neydi 
biliyor muıunuz?. Oçüncll dere
cede verem!. •• 

Muayeneler bittikten ıonra 
ameliyat •arda. Takyeler giyildi, 
maskeler takıldı, beyaı gömlekler 
giyildi. Ameliyathaneye girdik. 
Hiç baatalığı yok gibi 11hhatle 
dolu yUılU bir genç kadın ame
liyat maıaaınıo llzerine yllzUıttt 
yatırıldı. Amudu fıkariainde kemik 
·nremlnden mlltevellit bir kam
buru vardı. Ameliyathanede bazı,.. 
lıklar Yardı. Huıus! bir motör Ye 
onunla lıliyecek makap, teatere, 
daha birçok aletler ameliyat m .. 
.. aı etrafına dizilmiıU. Aıistaıt
lann ellerinde IAatik eldinnler 
Yardı. 

Halta eterle bayıltıld1. Sırtın· 
da kambur eti yarıldı. Kemiklere 
kadar gidildL Doktor Jak bir 
taraftan çalışıyor, bir taraftan 
asiıtanlara izahat •eriyordu. ç .. 
lriç Ye makaıla kemikleri yardılar. 
Akan kanı ııcak aeromla, ga1 
bezlerilı tazyik ile keatiler. V • 
yara lSylece bırakıldı. 

Bu 11fer baıtanın aol bacağa
na buıuıl bir vaziyet •ererek 
baıka bir maaa Uzerlno uz.atblar. 
Dizkapajın altından yardılar. 
Görllnen kemikten bUynk motör-
10 deatere ile bir parça keıtiler, 
kemiği bir beı içinde bir kHıeye 
koydular. Ve o 1ara dikildi. 
Keıtikleri kemik parçuını belke
miğindeld yara içenine, yarılmıı 
kemiklerin araaına yerleıtirdiler. 
Yara dikildi. 

Ve bu, bir 11attaa fazla ıllr-
mftttll Amellyab biten halta 
araba ile yatağına g6nderlldi. 

Ben bitmlttim, ejer gGrdDk
lerimin tesirleri beni tıkamamıı 
olaaydı, açlıktan karnımın ıil çal
dıiaDJ •• maddi yorğunluiumu 
duyacakllm. Fakat doktor Jakın 
lıi daba bilmemişti. Dinlenmederı 
otomobille Şiıliden ilerde, Bulgar 
hastahanesine gittik. 

Doktor Bulgar butaneıindeld 
hastalarını da birer birer gezdi 
Burada Bulgar baıtanesi ıer tabi
binin kibarlığından vazifeıinat

lığından Bulgar hastanesinin ve; 
Marmaradan koFen, vadilerden 
elenerek gelen havasının temiı· 
liklerinden bahaetmeden geçe
miyeceğim. 

Ha~taneden Mösyl Jak Barbu-
tun Perar alAı karşııındaki ika· 
metgAh na n muayenehanesine 
geldığimiı zaman 1&at dörde 
geliyordu. Ve daha yemek yeme· 
miştil{. 

Muhterem doktor: 
- Ben, yemeğimi aıatı yukarı 

bır gtln bu eaatlerde yerimi Di
yordu. Yemeği beraber yedik. 
Teıekkilr ederek aynldmı. Bu 
ıatırları karalarken, ihtiyarın 
beyaz sakalı mütevekkil yliıU 
•e feci •özleri, dakil<adu 
dakikaya lUmekte olan ince yüdtt 
biçare kııcağ zm aabCır •• titrek 
ıeıi, muhayyelemde Ye kulağ mda 
btıt8n 6Cı canl.lığile hllA yaşayor. 

htinıal 1ıimdi ölmüı olan vücu• 
dunda deriıinden ve !kemiaindea 
baıka h~rşeyi tükenmiı l>ir hat
tanın ıesini de hiç unutamıyacağım. 
Bu insan seıine benıemi} <Jrdu, 
kupkuru k ağaOnden, havası bit
mek Uz.ere olan balonlu bir dü
tiikten ç kan ... ribi duyuluy rdu: 

- Hayır yok benden! diyordu. 
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Tiz de 

Tenzilat 
Berekenla dişemellk lmmaşlarında 

yüzde 50 tenzilat 
BEREBE BALILABI 

· Bu emsalsiz güzel halılarda 
mühim tenzilat 

YERLİ MALLAR PAZARI 
• ı Bahç!~!~d~~oUı~:~~ı'ııda ! 

fstikla raıld ·Rİ dr• t 
Ankara' da 

Çocuksıı.rayı caddeaind• 

Samsun' da 
~ıuıkalar caddesinde 

• 

PHILIPS 630 A 
RADYOLARIN KRALIDIR • 

Çftnkll : . SUPERINDUKT ANS - MIKROME TRIKLE 

her lıtasyon ıaat ıibl ayar edilir. 

Muhterem A s Jv p 1" N KENAN 
Ko·npriıııleri ~.hhat Vekileti C"lilesinin mUsaadel mahıuıuile imal edilen bu 
müstahzar seni Avrupadan gelen ye pahala Ahlan muadillerinden kurtaracaktır. 
BAŞ AGRISI, NEZLE, SOGUK ALMA. GRlP gibi hastalıklann en birinci llAcıdır. 
Kıymeti ve faidesi olmadığım iıbat edene 10,000 lira ikramiye yerilir • 

vatandaş; 

. 
Istanbul Gümrükleri Başmüdür-

lüğünden: 
lıtanbuldaki ıllmrlkler ıçıa daktiloda da kullanılmak tbere 

12 lira aıll maqb birkaç kAtip almacaktar. 
Llakal orta tahsili bitirmİf olmak ve memurin kanunundaki 

·weaaiki ibraz edebilmek ıartile talip olanların 21 ıubat 933 1ala 
aftoll ıaat on d6rtte yapılacak olan m01abakaya iıtirakleri, ve 
111üaabaka gUnlladen •••el H. iı<alarıaı BaşmldllrlOk Muhuebe 
ıubelerine 1,etirmelerl • 

•• 
1 
1 

Yeni gömleklik 
çeşitleri geldi 

IPEKI' kuma,ıarınön ıapllm•• 
gömlekleri 

sene 
Eskimeden giye bil· rsir. iz. 

IPEKl''ln gömleklik kuma,ıarı 
yıkandıkça gUzelle,ır ve 

•allamıa,ır. 

IPEKIŞ 16mlekleri ayal samanda ea 
makbul hediyedir. ZeYci-
DİH, biraderinize veya 
pedet inize IPEKIŞ'in 
haliı ipekten maanul 
Ye mOateana bir 
fCbellikte ve ıat
lamhkta dok'JD
muf kumqlarnı• 
dan yapalmı, 

pmlek hediye 
edebilirainiz. 

•• 

ıpekif gömlek dairesi her zaman emrinize amadedir 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

FABRIKABI 
lıtanbul Çenberll Tas 

Ankara A•llY• Mahkeme•I 
Birinci Hukuk Dalrealnden: An· 
karada BüyOk ErklnıhJrbiye Tarih 
EncıtmHinde Ylıbatı K11'ım BeJ 
tarafından latanbulda Be1lerbeyinde 
Çamhca caddealnd• 96 No. lu hane• 
de mukim iken BakO'ya rlttltl an• 
a.talan Sabiha namı diterl Natalya 
Hanım aleyhine reaml n•ilra1a mOa• 
tenld•n ikame eyleditl botanma da• 
•an lserlne mHbarealn lkametl'lhı 
meçhul buhdadutu anlatılmaıına 
blaHn bu baptaki usubal •uretl •e 
da•etlye mabum• dlnnbaneıine 
15-2-93.1 tarihinde talik n bapta 
mübatlr tarafandan tanzim olunan 
ıabft •arakaaı doaya•ı meyanına 

•asolunmat H ynml tahkllc e)arak 
tayla olunan 23-3-933 tarih pert•m· 
be rGnQ •aat 10 a tayin kıhnmıt 
oldutundan 15 ıOn zarfında dan 
arzuhaline ceYap •ermeniı •• ye•• 
mi mezkQrda mahlremede hasır bu• 
lunmanıı ak•I takdirde hakkınııda ... ,.p. kararı •erilecetl tebht mak .. 
mına kaim olmak 0Hre Uln olanur. 

-----------···--·· -
latanbul Altıncı icra Memur

ıuıundan: Bir borçt.. dolaya mab
cua Ye paraya ç•Yrilmeal mukarrel' 
6 top kumat açık arttarma •uretile 
22·2·9.U tarihine mlaadif çarıamba 
rOnG aaat 15 • 16 kadal' Taht.kale· 
de Ril•t•mpaıa cadd .. lnde 13 numa· 
rah mataaada Htalacatındaa talip 
olanların yHml mezkGrda mahallln· 
de lautr bulanacak memuruna mi• 
raeaatları illa olunur. 

--------
BaWbl ı Ali Ekre• 

........ .... • llaW lAtll 

SAT • 
1 E 

Mahdut Mikdarda 

ELEKTRİK SUvıBANYO ISITICI 
CiHAZLAR İMAL ETMİŞTİR. 

iZ iLA 48 AY 
Vade ile satllacak olan bu aletleri 

tedarik etmek için acele ediniz. 
Elektrik Şirketinia bu .cıhadara .. bip olanlara tatbik ettitl 

tarife hakkında mal6mat lıteyiniL 

TAVlL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

,.S~!~.~T 
Pazartesi ı 7 de Sirkeciclen ha· 

reketle Gelibolu, Çaukk•le Ye 

İzmir• azimet Ye Çanakkaleye 
a!nJarak aYdet edecektir. Yol
ca bileti npurda da •erilir. 

Adnl: Y emift• TaYillacle U... 
tafa ............ Telefoa: 1.2210 
~ ..... İlllll ......... .,, 

1 
latanbul lkbı el icra Memur

ıuıund•n: Cumhuriyet ve Son Por 
ta gazetelerinin f7/2/9SS tarihli nuı· 
halannda ıon ıUtunlarında yazılı •• 
Yakacıkta kil.in ve ıattfl takarrut 
eden mahcuz 3997 • 26, 8980 - 9, 

6883 • 36, 3999 - 88, 5442 - B, M4 l - t, 
No. lu erazlnln ( :ll, 50 ) elli bir bir 
çuk dönUm y&ıalacağı yerde teb• .. 
altı dönüm yuılmıt olmakla ıteyflf,& 
taablban illıı olunur. 

aaraklf Blreqi tar ...... 


