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Şiş'i lçtimaının Hakiki 

Mahiyeti Anlaşıldı 
Nazire Hanım Müsabakadan Evvel 
Birinci Çıkacağını Nasıl Anlamış? 
GUıelllk mllHbakaıınıa ıoD 1 

ıafhaıında birçok yolıuz hueket• 1 
ler a-örOldOğünll iddia edenler: 

- Mnaabakanın icraıındaa 
H'Hl Nazire hanımın tıraftuluı 
tarafından mOıabakayı tertip 
•den H•ata Şlılide bir eYde bir 
çay ılyafetl verildiilnl ve Nazire 
hanımın kıraliçe Hçllmeıinln bu 
içtimada kararlaıtanldıtını 1871 .. 
mitlerdi. Mllıabakayı tertip aden• 
ler lH bu haberin kOIHyen aaalııı 
olduj'u iddiaaında bulunmuılardı. 

Haberin Aıh Nedir? 
Hldi11lerl lehte ve aleyhte bir 

•azlyet almıyarale oldutu rlbl 
Rörmlye çalııan bir ra1ete ııfa· 
tile karilerlmlae haber Yerelim ki: 

· - Bu iddia hem dotradur 
htm ·de yanlııbr: • 

Filhakika mUaabakanm icra• 
•ından epeyce ! ıaman enel dit 
doktoru V amale Bey bir gece 
Nıılre Hanımı alarak Şlıll' de 
Bulıar prı111nda l:.lr aparbmana 
ıOttırmOıtUr. Bu aparbmıadı mll-
1abakq1 bilffll idare etmamelde 

Ferilı• H•nımın iki yeni resmi fot•ı Etem 

beraber, idare edenlerin ara11ada , 1ata Naılre Hanımı takdim etmlı 
•llal• meYldl olan bir at Ye 'Hl 

allHI oturmaktadır, - Hanım kızın mllnbakıya 

Bir Takdim.. alr ık lıteclltlDI. faka\ netice-

' 

bıde11 c•kindltlal nlallaıf, mg. 
Dfı doktoru Vamık Bey bu ( Deamı 6 ıacı •7fada ) 

• 
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Bugünün MeselelerinJl.en ~ 
Tanınmış Doktorların Günleri Nasıl Geçer ? 

Bir Doktorun Düşüneesi 
lstırapları Dindinnekti r 

Hulusi Behçet Beyin Mütalaası .. 

Saat aekla. Doktor, namU· ' 
tenıhl kitap dolu oduıada. . 1 

Bir dakika ıoara hlımıtıl: 
- Araba teldi efendimi Dedi. 
Birkaç arkadaı bir olmut-

lar, aabableyin tramyay bek· 
lemek derdinden kurtulmak için 
otobnı ılbl mllıterek bir araba 
ile baıtaaeye aideceklermlf. Uıun 
bir yol takibladeD ıoDra mıml .. 
ket ha1tanHlne ıelmlıtlk. BQyOk 
bir kapıdan içeri ılrdik. Etrafta 
camekanlarla biriblrlnden ayrıl-
m11, ılrlntill, çıkınbh Y• har ta
rafı beyaz boyalı temlı odalu 
Yar. Köıede, camla ayrılmıı bir 
ufacık odacık var ki doktorun 
ldtaplulle dolu. Salonun Uıt tarafı 
hHapla oyulmuı, bol bir ılyaya 
yol Yerllmlt- Bu, cilt haıtalıkları• 
nın en ince teferrtıatına kadar 
llyıklle tefrik edllebilmHI lçlnmlf. 
Salonun rlrlntılerJ1 bDlmelerl 
adeta kulak "Labrynth" ini andı
rıyor. Bunda da muhtelif muay .. 
nelerin ınr' ati• yapalabilmHlnl 
temin makaadı ıDdUlmtlf. 

Aılıtan haatalar hakkıada 
maltmat Yerdi, Gısmlıkler rlrllcll, 
koiuıa sıldlyoruı. 

Eıkl fakat çok temlı bir bl· 

Anket Kabarrlrl: Naci S•dullala 

Doktor Hallisi Behçet B. 
DL Haata bakıcı mektebi tale· 
belerl, hemıirelu rtdlp r•llyor
lar. Buraıı adli1e bina11 albl 
lıllyor. 

Genlı bir kotllfo Baton ya
taklar dolu. Bqtaa itibaren mu
ayene bıtlıdı. Haıtalu hap ıo
yulmuılar. Muhterem doktor, 

( Dnamı 8 inci u:rfada) 

Mübadele İşleri 
Bitmiyor Mu? IHTIY AT ZABiTi Sl·z Ne Fı·kı·rdes·ını·z. auıkıGençKızd~~ ... naısiD•ha 

• GUzel, Lütfen Bıze Bildlrlnlz .• 

, 
M. AnJeraon 

Muhtelit Mübadele Komlıyo
tıu Relıl M. Ander•o• komlıyo• 
~un meaafıl bakkmda mnhlm 
••hat nrmiıtir. Latfen ikinci 
••yfamııda okuyunuı. 

Gireson'da 
Fındık Piyasasında Düş

künlük Var 
U Gireaon, ( Huıuıl) - Son ! • nlerde fmdık fiatlerl dDşmUı 

F• plyaandRki eatıtlar azalmııtır' 
ınd k · · • k 1 ıçı 43, kabuklu fınd · k 20 
uruıtur. 

l{ongordato Meselesi 
'fur~ e~~yatam tatil et mit bulunan 
•ı ıcaret ve Sanayi banka· 
b~tf •~ac. klılarana yUıde 30 niı· 
•tnı~ u" 

8
blr kongordato teklif 

'ti,. f · u teklif dun Birinci 
... ar el hk •dil i ma emeılnde tetkik 

rı m ştir. Mahkeme kararını ya• 
1\ Y•recekttr. 

BugUn kalbur UstUnd• 
kalan harp nesli içinde 
hay•tının bu acı ve tatll 
gUnlerlnl hat1rlamayan 
kaç kiti vardır? Hepi· 
mlzln o gUnlere alt ne 
mUhlm maceralarımız 
vardır. 

IHTIY AT ZABiTi 
Cihan harbinin en kahra
man ve en karakteristik 
tipidir. Onun hayatı bUtUn 
bir neslin hayatı ve bU· 
tUn bir harbin mace ... 
rasıd1r. 

IHTIY AT ZABiTi 
Gazetemizdeki cephe 
gerisi romanı MUelllflnln 
son eseridir. Birkaç gU· 
ne kadar gazetemizde 
tefrik• edilecektir. 

L--~~-----------Jı 
Siverek'te 

Vaıi Bir Kaçakçı Şebekeıi 
Yakalandı 

SiYerek, (Hatuır) - Şehri· 
miıde e•velki akıam ani bir 
araıhrma yapılmıı Te 2~ kaçak• 
çıda bir buçuk milyon doıte 
•İiar kAj'ıdı, Hkiı deve yDkU 
ipekli kumaı bulunmuştur. Ka· 
çalcçılar tevkif edilerek Urf4 ya 
ıönderilmlıtir. '---

Denize Düşenler 
EyUplU Yakup ve arlcadaıı 

Hikmet iıminde iki balıkçı evvelki 
gUn bir sandal ile Marmarada 
balık ayına çıkmıılardır. Fakat 
dönüşte 1and 1 devrilmlf, ikisi de 
denize dUımUşlerdir. Bir H ıonra 
kurtarılmıtlardar. 

Arada Mevcut 
Fark Bugün 

Değişmedi 

Son YekOn 

Nazire H. 
79 

Naziri! H. Fot•ı Ete 

AnketimiH aelen mektuplar 

araamdı, ııralarmı takiben buıUn 
dercedllenlerin adedi (77) tanedir. 

Bunlardan (48) i Feriha Hanımın 
(29) u da Nazir Hanımın lehi· 
nedir. Demek ki netice henUı 
deilımtı detildlr. 

Feriha Hanımı 
Beğenenler 

Ben ıahaen kadınlarda ye bil· 
ha11a genç kızlarda tuyaletin 
dOımanıyım. S6ylendiilne ıöre 
mOaabaka rUnO F erlha hanım 
tuvalet yapmamıt- Rakibi Nazire 
hanım pudra Ye boyadan lıtif ade 
etmek iıtemiıtir. Bence her iki 
rOzel da Tllrklntn detti bir ma· 
haileyi bile temıll edemezler. 
ÇUnkO (18) kıı içinden Hçilmlı· 
lerdlr. Eter mutlaka Te zorla bir 
lurallçe seçmek farz olduy1& F e• 
rlba hanım bence ıayanı terdb· 
tir. (25) nUfuılu bir aileni• reyi 
de benimle beraberdir. 
Suttanabmet Ticarethane ıokağı Mı· 

diba İbrahim • Oııetelerdekl realmlırlne na• 
ıaran F erlha hanım mllıte1na ve 

r 
Birkaç Gün 
Sonra 

.. -
Son Posta'nın, çok eA· 
lencell ve çok gUzel bir 
tetebbUsUnden haber· 
dar olacaksınız. -

Acaba Nedir? 

Büyük 
De Son YekOn 

Feriha H. 

274 

Feriha H. F•toı Etem 

cazip bir ııtlaelllA• mallktlr. Ben 
ve ailemde birçok tecrObıll ha· 
namlar F erlha hanıma rey ~eri· 

yor, hak~m heyetinin Adil lcua· 
rını 1abır111hklı bıkltyoruı. 
Sultanahmet Firuzağ~ 25 ııumarad• 

iffet Retit .. 
Feri ha H., Nazire Hamma 
( Deumı 6 ancı aayfatla ) 
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Halkın Sesi 

Dünya Neden 
Silahlanıyor ? 
Slllhların tahdidi k.onfer&nsınna 

botaa faaliyetlerine rağmen ba
tan devletler harıl harıl ellAb· 
!anıyor. Bo b U1uıta halkımız. 

diyor ki: 
Etret :e. ( Biga ambarı mtıdtırtı Sır-

•~ci ) 
- HblerlD makalellnl okudum. 

Dln1a71 dbeltmek için alllhlann 
•salb)wnaaım teklif ediyor. Ben bu 
teklifi çok auyafık bulu:rorum.. Ara 
eıra diitGatrGm de akhm bapda11 
cı~ar. Bu lnHaların bu kadar çıl-
11nea all&lalaamalanaıa ıonu ne ola
ealre lnıanlar medeniyetin n H•'atln 
b6tlln teklmQllerlnl harp aleti yap• 
anya tatbik ediyorlar. Ben lHanlan 
hm albl aakin n ıarar111 18rmek 
l•terlm. .. 

lhıan B. ( Uekilda.r Açıkttırbe 19) 
- DGnyanıa bugfinkO bo:ıuklu• 

ta na Hh•p h•p umumi harptir. Harp
ten ••Yel her millet H 1 çok refah 
fClacle ldL B6yle aç kaflleleri g8r01· 
•il7ordu. DOnya71 11kl refahmn ka
•ufturmalc için bu Umumi harbin 
.loturdutu ıayrl tabitllklerl bertaraf 
etmek lbımdır. DOnyayı galip ve 
maflGp diye ikiye ayırmak fikri 
.&eyam ettikçe dQnya buhrı.nı orta· 
.lan kalkmıyacaktır. 

lf. 
Ze i B. (Kadıköy Yeldtğlrmcml 28) 
- Daa bir a-net.de lnaanlar de

llrJ~r mu diye bir ıer okudum. 
Ben~ deliriyor mu deJll, dellrmlıler 
lille. DeUrmeHler bOtOn kazançlarını 
•arp lıuırlıklarına. 1arfederlu mi ? 
Her mllJet bOtçt1lnln en mllhlm lnı· 
mın1 ,ıııhlanmıya ayırmıttır. 

SUlblan bırakma dl7e bir konfe· 
,.... nr. Fakat mtııpet bir neticeye 
•ardıtı yok. Hiç olma11a elll senelik 
•lr dlnya .mDtankHl yapılmalı ve 
i~ bir mllletln bu mlddet IÇfade 
.tl&h yapma11na ,.a •• ade etmemeli• 
.11 •• 

* aölba Hanım (Hukuk mektebi me• 
•unlarından) 

Hltler V eraay muahedul yırbl
malı; bar devlet mOaaTi surette al
lihları terketmell, sr•llp, m•A'lilp 
farkı ortadan kalkmalı diyor. Bu 
fikir bana d& mnl&yim ıeliyor. Dev• 
Jeti erin ıaillhları m01a Ti- bir balo 
ref1ne tabiatile bir dOnya muvaı.e
aesl ortaya ~kar. Bu muvazene 
içinde de lnaanlar blra:ı rahat ı.efeı 
almak lmk&nını bulurlar. Fakat 
nede.nH bu da bir tOrlO olmuyor. 

itfaiye Mutahassısı 
Belediye bir itfaiye rnutahas

mt11 getirtmek için Almanya ve 
ltalya aef arethanelerimizle Berlin 
mllhendlıler birliğine müracaat 
etmiıti. Gerek ltalyadan Ye ge
rekae Almanyadan miltaaddit 
mutahasaıslar taYSiye edilmiftir. 
Belediye bunlardan benUz: biri ini 
tercih etmiı değildir. Teklifler 
Oseriııde tetkikat yapılmaktadır. 

Çakmak Taşı Bulunmuş 
Beykoxda bakkal IUzell Ka

demin kaçak çakmaktaıı ıattıiı 
baav alınarak dtıkkAnında tahar
rt,at J•pılmıı T• 79 tane kaçak 
tat buluamuıtur. 
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Kaybolanlar Bulunamadı 
Zabıta, Çok Uğraştı, Fakat Bir İp Ucu 

Ele Geçiremedi 
Dtın haber \•ermittik: Bir manav ve bir de kah· Tahmin .. dildiğine göre, kah·nıcl Fuat'ın kaybolmaıı 

T•cl bir haftadanberi kaybolmuflardı. Kaybolan ıu ıekilde vuku buJmuıtur: 
manavın iıml Mihran Efendidir ve Kadık5ytinde On bet gtln kadar enel sabıta memurları 
oturmaktadır. Kahv-ecl d• Fuat fımiade biridir \'• Fuat'm kah•esinl aramtılar, bir miktar earar bul-
dllkkAnı Fatihtedir. dukları için kahveyi kapatmıılar ve Fuat'ı da 

Zabıta, blittbı aratbrmalarına ra.ıı.men bu earar- adliyeye vermiflerdir. itte Fuat o gt\ndenberi 
K ortada yoktur. Manav Mihranın kaybolina11 iıe 

en2il taıay16p hldiaelerine dair henüz bir ip ucu birdenbire vukubulrnut ve çok Hrarengiz bir maht-
ele geçirmit değildir. Ancak tahkikat ile teıbit yette olmuıtur. Manav Mihram bugüne kadv biç 
edildiğine göre, kahveci Fuat Efendi manaT Mihran kim•e görmemiş ve kendiıinden tek bir haber 
Efendiden bir kaç ıiln daha evvel kaybolmuıtur. alınmamııtır. 

Trampa Mübadele 
• 

Yunanlılar Boıçlarını Mal işleri 
ile Üdeyeceklermiş B . . 
ihracat ofiai muhtelif memı.. ıtmıgor Mu? 

ketlerin kontenjan Ye döviz hak• Muhtelit Mübadele Kom· ay onu 
kında aldıkları kararları tetkik Reial M. Andıeraon komiayonun yeni 
etml,f "Ye bunu ihracatçılan ten· sene içinde yapacaj:ı itler hakkında 
Yir için netretmlye karar Tormiı· fU f%alıatı vermiıtin 
tir. ihracatçılar neşredilecek bUl· "- MHaislnl bltlrmit olan ia-
tende bu uhada fayda!. rnalümat tanbul Altıncı Tali Komiayonunu ilga 
bulacaklardır. Diğer taraftan ili· ettik. Etabll vesikalarının hemen hep-
racat tacirlerimlıin bir laıım ala- aini dattttık.Yunan tebnaına alt olan 
eaklan Çekoslovakya Ye Yuna• emJAki, ihtilaflı n lhtilifnz olmak 
Dİ•tan'da mahaur kalmıthr. Yu- here iki lleteye ayırmııbk. fhtillfaı:ı 
naniatandan Tllrk tacirlerinin ala· olan emllk tamamen taafiye edilmit-
eağı para ilç ldilyon darahmiy.i tir. lhtilif.ı bulummları biiyilk bir 
qmaktadır. Yunanldar bu alacak itina ve dlkkatle tetkik etmokteyix:. 
mukabilinde Yunan malı alınma- Şlındiye kadar hakenı o•ulllnl tatbik 
ıını ilvJ ıOrmeldedirl•r. Yunan auretllo lhtiltflı 40 emlakin ladeal 
mallarının Ttırkiye'de ıtırtımft pek lçin hilkllm verdik. 
az oldufUndan ihracatcılar mal Verdltim iı. bu hilkümlu, TOrk 
alamamaktadırlar. Bu meHlenin ya ve Yunan murahhu!an için birer 
kında balledllmHi beklenmektedir. ml1al tetldl edebih~cektlr • 

Damızlık 

Hayvanların Islahı İçin 
Faaliyete Geçiliyor 

Villyct damızlık hayvantann 
çoğalmaıına bllyUk bir ehemmiyet 
vermektedir. Bunun için Şehir 
M•cliıi Villyetin 933 feykaJide 
bütçesin• kUmeı hayvanlarının 
ıılahı ve yeniden aygır alınmaaı 

boıu•unda biner liralık tahsisat 
koymuıtur. Yeni (Sifat) iıtaayon· 
ları inşası için de 5 bin liralık 

tahaiut ayrılmışbr. Gelecek Hne 
bet bin IJralık damızlık boğa 
almmHı ve meYcut boğaların 

lğdiı edilmetl için dı R bin lira 
aarfecillece.ktir. 

Dinamitli Avmfar 
HOkümet balıkların dinamitle 

avlanmuını kat'ı ıuretle yasak 
cttiii halde baıı balıkçıların Mar• 
mara,da bu ıuretle balık avladık
lan g6rUlmtlfttlr. Bunun tıxerine 
GOmrilk muhafaza memurları don 
5 - 6 balıkçıyı dinamitle balık 
avlarken yakalayıp Adliyeye Hr· 
mitlerdir. 

Komlayon mHalalnin ae Yalctt 
bttam balacatuu kHtfrmek pek m0f• 
kOldür. Zira Ankara ltllifının 25 ind 
madde•I, ~Ork ve Yunan hühumet· 
lerlaln, firarilerin emlakine nııyet 
etmek için a:ıami bir mGddet kay
detmemiıtir. Türk hilkOmetl 500t>hakkı 
mUlk' yet talebinde bulunuyor. Yunan 
hilkum•tl 1000 adet hakkı mülkiyet 
taleblndodlr. Bunlardan bqka mild· 
det tayia edilmedlğl için n. maUim 
ki bu iki hükfimct batka talepte 
bulunmıyı.cakhr 1 

Fakat zannederim ki 1rerek Tiirk 
bGkGmetl, ııerek Yunan hUkumetf, 
Ankara itilifnameainln bu nok1anı 
8nünde her halde bir hal çareai dU
tUneceklerdlr. 

Bütiln tenk itlere ratmen komla• 
yonumua lı ıörmedl dcailon,u. Maa-
raflanmıa haddi aııariy• ilndlrihnlt
tir. Blr taraftan memurlann adedini 
indirdik, diter taraftan •••• kalaa 
memurların maatlarını çok kıahk. 
Muell kAnunuaanide bGtiln mural
lanmıı 17 bln liradan ibarettir. 

Bir Eroinci Daha 
ÇengelktsyOnde Ahmedin kab

Teainde oturmakta olan Tevfik 
isminde birinin 6zeriude birkaç 
paket eroio ve morfin bulunarak 
mlbadere edilmiştir. 

• 

~ ----~-

Kaçakçılık 
iki Vapurda Birçok Kaçak 

Eşya Bulundu 
Kalkavan zadelerio limanımıza 

gelen .. Ü akil dar,, iaimli vapurunda 
gthnı11k muhafaza memurları ta
rafından araıbrma yapılmıı Ye 
bir miktar kaçak earar bulunıaur 
tur. Vapur Derinceye aitmlttir. 

Diğer taraftan Seyriaefala 
idaresinin lzmir vapuru kmirde 
muhafaza mcmurlan tarafından 
uaıtınlmıı, vapurda yeni n ma
m61 ipek ve iplik g6mlelder, 
.abahlıklar, puro ve Yunan ıiga
ralan, ecza, lıkambil kAtıdı, 
kıraYat, çorap Ye Aİre bulun-
muıtur. Her lki Tapur m6rettl
batından bazıları hakkında adli 
takibata baılanmııtır. 

Muallimler 
Büyükdere Fidanlığında 

Ders Görecek 
Vilayetin Bnyokderedeki fidu .. 

lığında bu 1ene VilAyet muallim .. 
)eri için bir kura aÇJlmasına karar 
verilmiıti. Bunun için Şehir Mec
lisi Bütçe Encl\meni 933 bOtçeıine 
38100 liralık tahaiaat koymuıtur. 
Fakat daimi encftmen bu mlk· 
darı 15 bin liraya lndirmfttir. Bu 
para ile •nıtitU için yeni bazı 

iıtim!Akler yapılacak, mOtebakiıl 
de kura için aarfedilecektir. 

Galata Kulesinde 
Belediye 932 bOtçHfne Gala

ta loıleaine ua.nl6r yapbrmak Ye 

kule7i tamir ettirmek lpa J O bin 
lira koymuıtu. Bu huıuıta yeni 
ıene bntçeıine yeni tahıisat koıı-

mamııtrr. Geçen •ene ıeval Tak· 
tini ıöıtermok için yapılacak 
fenni teaiaat için de 5500 lira 
kabul edilmiıti. Yeni Hne için 
yalnıı. bin liralık tahai.at veril· 
mittir. Bu tesi1ata haxiraadan 
sonra başlanacaktar. 

Günün Tarihi 

Süt İşi Nasıl 
Halledilecek? 

Hilekarlığa Karşı Tedbirler 
Düşünülüyor 

$eblr Mediat uuıncl.n Galip 
Bahtf1ar Bey kendini ziyaret eden 
bir mabarrirlmlu acıt mt1ele•l hak· 
lunda ıualan -41Jeml1tln 

• - Birkaç arkadaı •Üt muele
ainl tetldlr ediyoruz. MeHle, halka 
IJi, temia n ırıdab aOt lprmek· 
tir. l,ln ruhu, latib1al edllen aüt 
mlkdarı ile, iatlblik edilen mik· 
darın aynı olup olmadıtıdır. EJimlr.· 
de lhevcut bir labti•tik nrdır. fg. 
tatiatlk birkaç aene evvel yapılmıt 
olmak.la beraber bir hakik•t lfad~ 
etmektedir. Bu cetvele ~&• l.tihaal 
edilen ınt mikdarı 32 bin okka 
olduf u ba!de latihlik edilen mikdar 
elll bet bin okkaya kadar çıltmak
tadır. Bu nolrıan aGt ne •uretle t• 
darllı ediliyor? Her halde dit all· 
lecek bir meaeledir. 

5ntçruer Cemiyeti illtibaalle. ia· 
tlblikin aynı olduğunu H blrk&f 
aeaedenberl harvan ad.dinin artb· 
~nı aöyUlyor. Bu iddiaya karfl fı 
mahallerin de tetkik ettiTiJ'Oru:ır. Eğer 
btllual edilen mlkdar ile iatihllh 
edilen mllcdar bUibirinl tutar .. it 
kolaylqır Ye bir ubıtal belediye iti 
olur. O uman birkaç yerde teala 
edJlecelr merkezlerle altlerl kontrol 
ettirmek n ahı rluda ka1mak maki
nt1I bulundurtmamak icap eder. 
Şayet ratJhaal edilen aGt fafUıllk 
edOenden az. lae o xaman ıunu dtişG· 
niyoruz: Silim 7ola yapılmııbr. 
Beykoz Şile yolu da 1apılmalı: ize. 
redir. Aradaki aGt f arkıaı '" kay
maklan malhakattao r•tfrtmek •• 
Bu it her laalde hallecllleoektlr. 

Rusya'ya Gidecek Heyet 
R111yadan ıetirtilecek makl

...ı.r ~n Rmyaya ı&aderUmeel 
takarrlr edea heyet ba •Jlll yir
mi d&dllnde Ruayaya ıidecek, 
beı ay kadar orada k.tacaktır. 
Heyet enelce de yazdığımız. gi
bi Şerif, lbrahlm KAmil •• Şev
ket Turpt Beylerden mtlrek· 
keptlr. 

Vapurcu/ar 
Arasında 

V aparcular birli ti toplanarak J .. 
al idare he1etinl .. ~mitlerdir. Birin
ci Relalite Y elkend Zade Lltfi, ikin
ci nialite Sadık Zade Fehaalr ua
hldara da Banilay, lamail Hakin, 
Tnll Zade Hafız, H.atal Zade Ka· 
dlr, Kocaeli firketindea Rıza Beyler 
intihap edilmlılerdJr. V apurnlana 
nrdlfl mal6mata 16n 'laparcuhak 
lnltlaan kanua projesinin mecliaia 
mart IÇtnaaında mG:uken edilmesi 
muhtemeldir. Vaparcul .. nn teıkil 
edacetf anonim flrketle S.yrl•elatn 
ldarul dıt hatlarda mtlıterek bir 
tarife tatbik ederek ayrı •J1'1 çall· 
tablleceklerdir. Dfpr taraftaıa tilep
çiler de aralarında bir tlrket tetkll 
etmeyi dOtOnmektedlrlır. TOrklyed• 
60 kadar ıllep oldutu alJylenmek· 
tedlr. 

Son Postanın Re•im/i Hikige.si ı Pazar Ola Ha..,. Beg Digor Ki: 

Haaan Bey, 
aııOnakaıaaJ 1ıaliba 
mey. c:ak. 

bu güı~llik 
daha çok 

- BakaanL. liri ıtbef d• ••\lkatdl { ''-• Aeaba ,\ il'' \'••1ıe~ 
tulmut- Hanam mı, 

- - -------------·----

F~'titfe. '1' ', - \ Y1oltfa: Nazire Hamm mı 
kaunacak? 

Hasan Bey - Aılzlm, ıoıel
lik dava değildir ki mabkalD•d• 
ka1anıl11n. O Allah verılıidlr& 
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1 Resimli Makale . a Güzellik a 1 s zuiı Kı r n 

Efendiler 
Hiç Olmazsa 
Kızlara Acıyınız ·--------. Gnıellik m6sabaka11 etrafın-

daki n•ıriyat, y12lnıı balkın nef· 
ret ve iıtikrahmı da·nt delil, ka
nuni hareketi icap ettirecek tid
detll bir 1afhaya ıirmit bulu
nuyor. 

Gaıeteler, ml\sabaka)'I bir 
kenara bırakarak lcıılarm huıuıl 
hayat ve hallerin• alt hakikaten 
ii'renç ifıaatta bulunuyorlar. 

içlerinden biri ıDzellerden bl· 
rinin hakem heyeti asaıuıdaa bir 
ıatıa evlldı manevisi oldutunu 
)'uacak kadar ileri aitti. 

Bir diğeri diğer bir ıUzelin 
diıleriniu takma olduJunu Ulu 
etti. 

Gazetelerde bergUn aUHllerin 
hayıiyet ve ıereflerile allkadar 
çirkin yaıılar görlllliyor. 

Zaten gtııeHik mOaabak*•• bile 
bir ticaret iıl olduğu için taylb 
•dilmek llıım ııelen bir ıeykea, 
biz bu iti kaılartmııan namuı •• 
hayıiyetlerlnl lekeliy•c•k derecede 
tereddiye utrattak. 

Şimdiye kadar ııenk gtı1tlle
rln, ıerek mOddeiumumtlik maka
lllanın gaıeteltrin bu neıriyab 
aleyhine faaliyete ı•çmemit ol• 
•aıına hayret ediyoruz. Matbuat 

canununun 29 uncu maddHi aarib
dir: .. F ertlerln ıahıl ve aile.r ba
rata huauıiyelerinl ima tarlkile 
dahi olaa, her ne vHll• ile oluna 
0lıun neıretmek " ya1akbr. 

Blı bu kanuni yaaaj'ı ihmal 
•debillri:ı. Fakat bu mtıaabaka 
lllOnakııası ytııUnden mustarip 
olan iki aenç kıı vardır. BuolanD 
ıenç kııhk hiılerlne, bayatlaranıa 
lllahremlyetine hOrmet etmek vic
dan borcumuıdur. Hiç olmaııa 
bu •aıifemiıl hatarlamahyıı. 

Vergi Tahkikatı 
·- --

Bir Memura işten El 
Çektirildi 

Beyoilu MalmUdUrlOl'Undeld 
de~•r çalma me1elHI etrafındaki 
~bkikat devam etmektedir. Be· 
)Ojlu emllk memuru Haydar 
8•Y• itten el çektlrllmlıtir. 

T alıldkabn ıDmullQ aldatu, bu 
~tle alakadar daha birçok kimıe
•rln mevcut buluaduldarı Han .. 

diliyor. 

Bu bldiH Maliye V eklletiniu 
d, naıarı dikkatini celbetmiıtir. 

Selanikte 
~Otrıünistler . Faaliyetlerini 

Gittikçe Artbrıyorlar 
1 Setanlk (Huıuıi) - Komllniet· 
,'' Yunaniıtanda sün ıeçtlkçe 
~~liyetlerini arttırmaktadırlar. 
~ ırkaç ılln evnl Sellnikte kadın 
t' •rkek birçok amele kemilniıt 
t'tlcUatından aldıkları direktifle 
~'l>lu bir halde evveli hnkamet 

11 '"•tına ıitmiıler, aonra da 
laauanı caddeleri dolqarak: 

b· - Ekmek lıteriı... tı iıterlz ... 1
h bajırıuıılardır. 

1 

r""'.~=========::-:==========::;--;::==========;-ı , Münderecatımızın çoklu

GUıellik mD1abakalara, •llzellit: n 
bir meziyet oldutu kaaaatlnl uyan• 
darmafa batlamıfhr. 

Glullik 1&y ile, ıonradan elde 
edilen klıbl bir fey dctildlr ki m•· 
ılyet ol1UD. ~.loiyet, lnıaa 1&ylnln 
lnslmamlle elde eclllea kiıbi bir t•Y· 
dlr. 

Kı z.larımıza J'Dzell ğ ı bir mez.iyet 
olarak tanitmak onları yanlış yola 

.. vk etmektir. GO:ıellik bir tabiat 
nrgiıidir. Güul ıiğ i bir muiyet 
bilen kadın savallı n betbaht ka• 
dındır. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Bursa Hadisesi Tahkikatı -
Trabzonda Bursa 

• 

ile Bir Müezzinde 
Yapılmış Muhabere Evrakı Çıktı 

BURSA 20 ( Huıuıl ) - Bursa maınunlarma mektupla Bur1adaki bir imamdan ıelen cevap 
alt evrakın mtııtantiklikçe tetkikine devam edil- bulunmuf, bu meyanda kitaplara araaında ıakh 
mektedir. Mg,hakemelere yakanda baılanacaktar. duran ıapka hldlıeleri anındaki yalnız muhalif ga· 

BANDIRMA 20 ( Huıuıl ) _ On ıUn kadar zetelerin ne~riyab naz.arı dikk~tl celbetmiıtir. 
enel burada kebapçı Muıtafa utta nammda blrlıi Mu1a Efendı meseleden ademı malilmat b .. 
Türkçe ezanın aleyhinde bulundutundan tevkif yan etmif, içinde ne ?lduğunu bllmiyerek iatidayı 

dild" milbUrledliinl ı6ylemlıtır. Bu lıtidaya, evkaf idare-
• ~~hakeme1ine de derhal baılandı Heyeti hl- ılndea mDıtekl olmalarmın Hbep olduğunu da 
kime Muıtafa uıtanın hallıu dini alet ederek teıvlk ıfıylemektedir. 
ettiğinden bir aene mahk6miyetine H o kadar da IZMIR, 19 ( Huıuıl) - Burada mevkuf bulunan 
emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulma· lıyaa ve Habip hocaların hareketlerhaln tllmul 
ııaa kabili temyiz olmak llHn karar verdi. derecHI Ye Buraadakilerle allkaaı olup olmadıtı 

TRABZON 20, ( Huıuıl) - Trabzonda . Hamdi arqtardmaktadır. 
ve Mual lımlnde iki mOeııin tevkif olunmuıtur. ISTANBUL, 19 (A. A.) - Buraa hldlHıl ml-
Çarıı ve meydan amllerl mD.zılnleri olan Hamdi nasabetile Relılcllmhur HL ine Elmalı, ÇtrkHkly, 
ve Muıl Efendiler TGrkçe e:ıan okumaya haıı,.. Malkara, Adıyaman, İnceıu, Erbaa kazalan ile 
lanamadıldarından bahlale daha bir mOddet Edirne Ye Bolu vlllyetlerlndea ıelen telıraf· 
eunın arapça okuomau için Moddelumu- larda Buraa'da 61 dilimize karp yapılan 
milit• bir iıtlda •ermltlerdlr. Hamdi Ef. aynı ıa· hareket ile mu .. bblplerl tel'in edilmekte ,.. dtli-
maada Evkaf idarHindea de mllıtekidlr. mlıln hlldmiyetl yolunda da blttla milletin bOyOlc 

Bilha11a bu adamın va:ıiyetl ıDpheli aörll.lmDJ, lnkillpçı emrinde ıqmaz ve ıar1ılmaı bir azimle 
evinde yapılan taharriyatta Buraaya aanderdlji yDrllmiye devam edeceji bildirilmektedir. 

Mali Sene 
Haziran Yerine Nisandan 
Başlaması Düıünülüyor 

Ankara 20 ( Huıpıl) - v .. 
killer Heyeti dOnkl içtlmaıada 
933 bOtçealain tetkikine devam 
etmiıtir. Bugün de bDtçe llıerlnde 
tetkikatta bulunulacakbr. Vekl
letlerin maaraf bUtçelerinln bepıl 
henllz Maliye V eklletlne verilmlı 
delildir. 

Malt Hn• bqanın haziranda 
dejil, nlıandan itibar edilmeli · 
için birçok temayDl vardar. Ge
lecek Hneden itibano bDtçenln 
aiaandan baılamHı muhtemeldir. 
Bu takdirde inıaat, tamirat, ta· 
ahhlldat fibi mnhim faaliyetler• 
lmklr.. kalınıt olacaktır. 

Yeni Muahede 
Şam, ı 9 ( Huıuıi ) - Suriye 

F evkalAde KomiHrİ M. Pooıo 
buraya 1relmi1tlr. Burada yeni 
Surlye-Franaa muahedeainln kat'ı 
metni teablt edilecektir. 

GaziHz. 
lıtanbul, 19 (A.A.) - Relıl

cDmhur HL bu,ctn Dolmabab· 
çedekl dairelerinden bir tarafa 
ayrılmamıılardır. 

Meclis Reisi 
Ankara 20 ( Huıull) - BöyOk 

M. Mecllıl retli Kbım Pqa bu 
ubab ıehrimbe ıelmlı, iıtaıyon
de meb'uılar, Tekiller ve sair 
birçok zevat tarafından karıı
lanmıttar. 

Recep Bey Geldi 
C. H. F. Umumi Kltibl bir

kaç ıtı• kalmak llıere t•hrimiH 
ıelmlıtlr. Recep Bey iıtaıyond• 
fırka teıldllb il• aalr birçok ... 
vat tarafından karıılanmııtar· 

Feci Kaza - -
Bir Çocuk Tramvaylar 

Arasında Ezildi 
Bu aabah Beyaııtta Elektrik 

tlrketl annade feci bir tramvay 
kaıaaı olmuı, bir çocuk mukabil 
iatikametlerden ıelmekte olan 
Edirnekapı ve Beılktq tramvay-
ları araaında kalarak eıil•lıtlr. 
Çocuiun bOYiyetl tahkik edilmek· 

tedir. Kaza tabkikahna MDddei
u•wnlllk vazıyet etmfttir. 

inkılap Abidesi 
lzmlr ( Huıuıl ) Mene-

mende dikilecek lnkallp abld .. 

ılnln J•rİ mDbendtılor tarafından 
tayin edllmiftlr. Abide Kubillyı• 

ıehlt edildiil meydanlıkta yapa
lacakbr. Baıı binaların lıtimllld 
takantlr etmfttir. 

g_ıından dercedilememiş-, 
Jır. 

Lübnanda 
Halk Büyük Bir Heyecan 
V c Sabırsızlık Gösteriyor 

Berut, 19 ( Huıuıi ) - Lüb
nanda diktatörlük aleyhiade tid
detli bir cereyan vardır. LUbnaa 
Metrepolidi 1ınatyoı Mtıbar•k 
Ef. bir nutuk irat ederek çok 
ate,li bir liaan kullanm•ıtır. Met· 
rcpolit ezcümle demiıtir ki : 

"Ll\bnan hUküıneti reiıi mil .. 

temlikeci devletlerin bir aletidir. 
Ahali aıkıntı içindedir. tlalk bu 
hayattan bı kıp uıannııfhr. Bu 
vaziyeti reiae aöylediğim umaa 
bana dedi ki : Lübnand.a halk 
yoktur. Btıttın irade benim elim· 
dedir ... 

Halk heyecaa Ye 1abır11alılı 

içindedir. 

İslahat 
Ankara 20 ( Huıual ) - Maa

rif ıılahat komiıyonu me1aiıiae 

devam etmektedir. İlk tedrisatta 
yapalacak ıılahat tHbit edilmlr 
Ur. Yakında orta mektep proı
ramlarınan ıslahına baılanacaktar. 

Türkiye 
Ve Surige 
Ara•ında 

Berut, 19 (Huıuıl) - Adliye 
Naıır• Maıhar Anlan Paıa ile 
Son Poıta namına 16r09tOm. 
dedi ki: 

" - Ttlrkiye ıaıetelerl ve 
bllhaua "Son Poata" ıa:ıeteal 
Suriye hldlaelerile çok yakındaa 
allkadar olmaktadır. 

Blı Suryelller Ttlrk mllletlle 
dalma elele ytlrtlmek lıtlyol'llL 
Son Ankara ltilAhaameıl tatblll 
mevkiine rtrmiftlr. Kıaa bir mftcl
det içinde emlak meHleal tama
m•• halledllmlı olacaktır. 

Zaronun Kardeıi 
lımlr,20 ( Huıual )-Marqtaa 

buraya ihtiyar bir adam sldL 
llbaıulı olclujıanu a6yllyea bu 
adam 137 yqandadır. Ankarua 
ıttmek tlıere mtlracaatta bulu
du. Kendillne Zaro Atadaa 
bahHttlm. " O benden 30 J&f 
bllyllktllr. Benim atabeylm ıaye
lar.,. dedi: 

Fenni Çiftçilik 
Ziraat V eklletl ıiraatın daha 

fenni eaular dalreılnde tnldf&fa 
için ıenlı mlkyuta tetkikata 
b.,lamııtar. V ekllet bu makaatla 
blrçolc ticaret odalarına mtlra-
caat eder•k kontenjan llıtelerine 
ithal edilmeal ilzam ı•len •Irat 
maddelerin lıimlerlai iıtemfttir. 

~ ~tnele bir mDddet dola9tıktan 
~~- •aı.,,a tarafından datıı.ı- r=:::/:::. S==T=E=R====l:::N:::A:::;;;::N~-1 S_T_E_R __ /_N_A_N_M_A-.-, ~ 

Z•llaı F•rkeeının Feallyetl 

~tk SelAnik (Huıuıl) - Veniıeliıt 
"• •ınun ılyaıt itlerini idareye 
~~?' •rklnı, Makedonya ve 

O la tetkiklerini kıaa bir za
m.ında ikmal ederek Vekllete 
bildireceklerdir. 

Kontenjan Listesi 

~-.: Trakyada propaıanda 
""~..:tlaarı yapmaktadırlar. Fırka 

heıhn.te upam•mak içia 11

"
1 faaliyet • r etmektedirler. 

"'Tayyareci methur Llndber.ln annHI, t.uradald 
Amerikan kıs kollejinde muallime hal.... Fakat bir 
t.arll mildd•t enel, i•tife ederek me•laketlne 

daamilt-·· 
.. _ Niçin ıidiyoreunuı? - cllre ••r•utl•r •• . 

NA 

.. _ M•mleketlaacle sösUm refah ••nuraları Hy
ret•lya alaıtı. Burada lnaanlar10 bu clerec• fena e•• 
l•rd• otur•Hına, bu kadar k8Ul flylnmHlDe, bu)lH 
bu ••rteite Hfalet ı,IDde yaıamHına clayanamıy•ru111. 
Amer1kaya cllnly•ruml .. 

Ankara20 (Huıuıl>-lktıaat Ve
klll Celil Bey buıln ••inde ı•ç 
vakte kadar allkadar daireler 
erklnlle 16rl1mllftllr. Bu mlba
kerelerde illaı llzım selen 6 ay
lak kontenjaa llıteıi tetkik edif. 
mlıtlr. BuıD• de tetkikata dewa• 
edllecektlr. 



Memleket Manzaraları 

Umurlu 
Yaşanacak 
Bir Yerdir 

' 

Umurlu, (Huıuıl) - Umurlu 
Aydına 11 kiJometre meaafede, 
ataçlık bir arazinin ortaaında 
•uyu ve banıı çok ıUze) bir 
kaHbadır, 600 haneyi ve 2500 
aOfuıu ihtln eden bu kaaaba 
halkının dartte UçU yabancıdır. 
Bunun ıebebi ka1abada hutalık· 
tan uer olmama1·, halkanın gO-
ler yl\zlU, tatlı 16zlU olmaaıdır. 
Bu itibarla berkeı burada HVO 

ıeve oturmaktadır. 
Umurluda en ziyade butday, 

m•ıır Ye pamuk zerlyabna ehem-
miyet •erilmektedir. incir ~e 
zeytin iıtihaall de mühim bir 
yekun tutmaktadır. Umurlu da 
:aeytİD Ye pamuktan yağ iatihıal 
eden mUbim fabrikalar da yardır. 
Bu ylbden geçinen ailelerin ye
kOnu bUyOk bir miktar tutmak· 
tadır. 

Şehrimizde maarif hayab çok 
Ueridodir. Mekteplerde f aklr ço-
euklar hl maye aörmekte, hepıin• 
11cak yemek •• mektep levazımı 
Yerilme ktcdlr. 

Otomobil, ıimcndifer rekabeti 
bilhaHa kayde tayan bir vaıf· 
yettedir. Otomobiller Aydına in
un batına 15 kurut alarak nak· 
llyat yapmaktadırlar. Ka1abada 
hayat ıeraiti de çok ucuzdur. 
Baharda ve yazda yemyefil bir 
manzara arzeden tirin kasabamız, 
havası ve ıuyu itibarile do cidden 
aranac :ılc bir yerdir. Bilbasaa 
ıehrimlzdo bir tHadlif ve zaruret 
eseri olarak gelen birçok aileler, 
buradan ayrılamamakta Ye ıehrl
mizde oturmayı her cihetle tercih 
etmektedirler. - Halil Hikmet 

Tokat'la 
Bir Kadın Vaz'ıhamil 

Ederken Öldü 
Tokat ( HoıUll ) T ırhal 

aahlyeainln Kutoturajı köylbade 
23 J•tıada Yeter H. vuıbamil 
ed.rkea cehalet yDaUndea &f.. 
mlttftr. 

Yeter Hanımın apılara tu--
tunca )dSy kadınlarından Oıman 
kısı Rahime ile Hacı bayram 
kanii D&ıdl ebelik yapmıya 
kalkmıılar, nenadı almıılar, fakat 
laamilden ıonra alınma11 icap 
eden •• ıon denllen ıey çıkma-
7ınca: 

- EyYah aon lçerldo kaldı 1 
diyerek ellerini kadının rahmine 
ıokmuılar 'fe d8nyaya gelmek 
Gzere bulunan lkind bir nenat 
olduğunu anlamıflar, bu nenadi 
da doğurtmuılarcLr. Fakat bu 
eınada iki acemi ebe kadınca-
iızın rahmını ıedelemiıler •• 
kadının alllmDn• nbep oh•uf" 
lardır. 

Hldiaeye lalk6met Yuıyet 

etmlf, ul&lalyetleri olmadıjı lallde 
ebelik yapaa iki kadın ela Ad
liyeye teslim edllmiflerdir. 

GöynUk'teki Cinayet 
G6ynftk ( Huauıl ) - Mlftl 

oğlu Ali iıminde biriaiaiD Ya1uf 
iaminde 18 ya11nda bir kab.eciyi 
yaraladıiım yazmıtbm, Yuauf, 
aldıiı yaradan mtıtee811ren iki 
iUn ıonra GlmllftUr. Katil AdlJ.. 
yeye teslim edilmiıtir. 

Ge'ibolu'da Bir Konser Verıldi 
Gelibolu, (Huıuat) - Gelibo

lu ldmaoyurdu tarafından bir 
konıer tertip edilmittir. Konıer 
çok muvaffak olmu1t blitnn m ... 
murlar, kibar aileler konsere it
tirak etnıitlerdir. Konıer vo eğ
lt>ntİ sabah ıaat beı• kadar d6-
•aıu etmiıtir. 

• 

Çorumda 

Hadım' da 
Nefis Bir Orman iyi Hava 

Ve Su Var 
Hadım ( Huıuıl ) - Cenubi 

Anadolu'da suyu •e hava1ile ta· 
biatin bir ıanatoryomu halinde 
olan kazam ız 1570 metre yUk
aekliiindeki Akdağın eleğindedir. 
Bu dağ volkanik bir arazinin 
zinesi addedilmektedir. Dai te • 
peıinin içeriye doğru oyuk olması 
da bu kanaati kuvvetlendirmek· 
tedir. Dağan eteğinde ytızlerce 
değirmeni döndnren, ci•ardakl 
blltUa araziyi ıulayaa seaa-la ıa 
membalan Yardır. 

Kaıama fimal kısmı çam or
manlarilo muhattır. Fakat halk, 
kendi.ine yak•cak temini için 
bu ormuJarı tahrip etmektedir. 
Bu hal deYam ettitl takdirde bu 
pek ılhel 'f• pek sengin pm 
ormanından enr kalmayacaktır. 

Kazanın baılıca aonetini bai
cılık ve meyYacıhk teıkU eder. 
Oztım Ye meyTalanmn:ın ıöhretl 
bUtUn Tllrklyede malilmdur. Fa
kat maale••f vaaaitalzlik y8z0a
den iltihAllmllİD klffuiDden lıtl· 
fa de edil em emektedir. 

Sındırgı' da 
Kış Bütün Şiddetile 

Devam Ediyor 
Sındırıı, ( Huıuıl } - Kıt 

tlddetle bDkmtlnll icra etmekte, 
de'famb kar yatmakta, Balıkeslr
Sındarıı ara11nda ••ait mttıkG
lltla lfliyebilmektedu. 

Stn•r .. '11• Fecı •r Cinayet 
Smdıraı, (Huıuıl) - Armutlu 

k&yftnde bir cinayet olmuı, 
HDHyin Namında bir ıenç ibra· 
hlm lımlnde blrllli tarafından 
balta ile atır •urette yaralan• 
mattır. Bundan •••el Kozlu kiyi 
mubtan Muatafa El. J1 lldlrea 
Arap otlu Mehmet yakalanarak 
adliyeye Yerilmiı, köy qrafından 
Ramaaan Ala ile Kadı otlu 
Mehmet te bu cinayette mlfe'f• 
vik zanm altında te•klf edilmit
lerdir. 

Sındırgı Beledlye intihabı 
Sındırıı, ( Huıuıl ) - Yeni 

belediye intihabı yapılmıf, bele
diye mecliıine klmi1en yeni asa 
intihap edilmiıtir, yeni belediye 
reiıimiz Mehmet Bey otla Şlkrl 
Beydir. 

Sekerkent Kasabasında 
Dokumacılık lıerleyor 

Sek•kent'le dokuft8ft gUzel lrum•fl•P 
Dinar, (Huauıl) - S.k•rkent ! edilen ıarabıa klffeal Antalya, 

kaıabaıı yerli malı lıtlbl&kl itin-- Burdur, denizli Ye Afyonda ... 
de en önde ytırDyen kuabaları• hlı•ııbr. 

mızdan biridir. Sekerkent halkı Sekerkentte maarif bayab da 
yeyeceklerlnde, al1eceklerlnde, pek caalıclır. S.kerkent ıen~erl 
daima yerli mahna tercih etmek· IJae tahlillerine afyonda devam 
teduler. . Halkın yeril mahna etmektedirler. Bunun için Afyoo-
16aterdlji rağbet buradaki m0a- ela S.kerkeİlt Yllkıüt Yurdu ia-
ıucat tezgAhlarıma ellldea iki mile 61 kiplik bir yurt açılmif-
ytııe çıkma1ını temin etmlıtir. br. Bu yurt ta Afyonda Sekerkent 
Tezglhların bet yDıe çıkanım... ıençlerinln talıilllnl kolaylafbr-
ıı mukarrerdir. Me•cut teıalhla· maktadır. Sekerkendla ıerek ıa-
rımıı bine yakın amele çalııtır- nayl 1ahuında, ıerek maarif 
makta vaat! olarak atinde 2000 .. ı.a11nda 1llkaelftlnde phlye 
metro kumaı dokunmakta •• mldlrl lbua Beyle belediye 
tmallbmıs Konya, Afyon, Denizli reiıl Nuri Beyla bttyOk yardım-
pazarlarında hararetli muamele- ]arı •• geyretlerl r6rlllmektedir. 
ler rörmektedir. Sekerkent halkı atedenberl ma .. 

Geçen Hnekl ıarap lltihıal• rife kıymet Yu:mell T• Yataaper-
tımıs 40 bin kilodur ve iıtlhul verllti ile tuın1D1fbr.- Er. Doğan 

Ulukışla'da - --
Bir Tren Kara Saplandı 

Kaldı 
Ulukııla (Huıual) - Son bir· 

kaç gftndenberl bu hamide k11 
ıiddetini artbrmıt Ye durmadaD 
kar yatmıya batlamııtar. Birkaç 
ıtın eYYel Niğdoye hareket eden 
tren kar tabakalan içinde kalmıı 
'fe birkaç N&t rötar yapmııbr. 

Edirnede Şefkat Yurdu 
Edirne (Hu1Uıi) - Şehrlmla 

Halk Evi tarafından kurulan Ş.~ 
ı.at Yurdu evHUd ıO• bl,ela 
meraıimle açılmııtar. 

Kayseri' de 
Yanan Lisenin Zararı 

45 Bin Liradır 
Kaynrl, (Huıual) - Kayıerl 

llıeıl 7a11ıınında baııl olan sarar 
.eli bin liradll'. On bha lira mek· 
tebe en ıon yapılan ma11aft1r. 

Afyon Defterdarhlı 
Bolu, (Hunıl) - Defterdan

mız Rubaar Bey Afyon defter
darhtına tayin edllmit, YazlfHlne 
lnıtt.-ak Oaere Afyona hareket 
etmiıtir. 

1 
Tarihi Fıkra 

1 

Kahvenin 
Tarihi 

Çay gibi kabve de bir tllrlU 
aramızdan ayrılmıyor. Tabiat, 
saten bu mahsullln ylzllnll kara 
etmif. Noden perva eder ki ? 

l>oktorların &fUtleri, iktıaat• 
çılarıa hesapları, kahve ocağ'nJI 
IGndllremedi. Şimdi hllk4met, 
Brezilya ile kahve lzorine konu• 
fuyor, bir taku mukaYeleai im· 
zalamıyı& utraııyor. Bu ıuretl• 
belki kah•• için, klmllr kadar 
banknot ta yanmaaının öoDne g~ 
çilecek •• kahve ytızaaden para• 
mıza eksiklik bulqmasana meydaa 
Terilmiyecek. 

KahYe, TOrklllilln en haımetli 
dHirlerinde 1561 de yurdumuz• 
ı•lmlftir. Biçimıb bir misafit 
iken misafir aplamakta kullan1Jd1t 
Sulu bir doatumuz olup içimi.ad• 
yerleıtl kaldı. 

Kab-.eyi TUrk 7urduna ıok• 
mut olan Kanuni Süleyman, önı-
rtınGn aon demlerinde ıofulaım .. 
ıaraba t&•be etml1t hattı bDtDll 
lıtanbul meyhanelerlal kapatbjı 
albi Şarap Eminliği denilen da .. 
reyi de kaldırmııtı. Bunu yapar" 
kea alkolik inıaalara kabYefl 
taniye ediyor T• ettiriyordu. 

itte kahveyi memleketlmizd• 
yerleıtiren, hakikatta bu içki 
memnulyetidir. Eğer kanuni Sü
leyman, ölüm korkualle •• ihtiyar" 
lık buhranile içkiyi yauk etme" 
mit Ye kahYeyl dolaylıile bimay• 
eylememlt olaaydı bu ılyah yUslO 
ecnebi mahıul, belki de gelip ge" 
çld bir mata olurdu, ılolrlerinıi" 
se muaallat bir sebir ııfatıoi 
almazdı. 

ltanunl, meyhaneleri kapadıp
ta yer yer kah•ebaneler aplml" 
ıına sebebiyet verdii'I vakit ıairlet' 
den biri ıu beyti ıöymiıti : 

Humler 9lktıte, cim tehi, 
Yok vaendl1 mey. 
Kıldın tairl k.ahTı blz.fı 

Hey zamane beyi 

ŞDphe 1okld o pir, kahvenll 
tahakkDmGDD fArap ha11etlle t' 
vehbllm etmlttf. Şimdi .. İ olıaf 
cb ve kabYeDÜI eYlerimlzde perd• 
tibl pencere ıibl, yatak flbi ~ 
lllamb bir unıur haline alrdly 
11Sneydl kimblllr kara ytızla • .ır 
IRll için neler " neler 1Gylerclı"1 

T emennl edelimld kahYe; il 
,en ihlamurua lnlDde boyun ld' 
llll " yardumuıdan aynl11n. Vt' 
•• tadı, ae de IDzumu Yari •• 

M. T 

Her Yerde 
Ezan Türkçe 
Okunuyor 

Klhte (Huıual) - Kaıa.-' 
da ezan •e kamet tlrkçe olı~ 
maktadır. Halk ana dilile lbade 
pp.hıandan feYkalAcle memotl 
dar. 

lalkara'da Muhtar I~~~~ 
Malkara (Hunat) - ~.., 

&lll bltlln k67leriade muhtar; 
tlhabab yapılmaktadır. S 4' 
klylerimlzde muhtarbk (1aak) .111 
nilea Hne.t bir llcret mukabll"" 
de ppelmaktadır. ,,-_ 

Hayalar iyi ılt•ekt., ls::J 
bu MD• kutyeml ur'l1' 
ehemmiyet Yermektedir. 

Ra'it Rıza Antal yad•~ 
Antalya, ( Huıa.t) - -''-,,_ 

Ruta •e arkadqları b~ 
ıelmitlerdir. Burada bir 1ıtıf 
kalacaklar, temıiJler yerec•,.~· 
dlr. bk temıll Kudret H•I': _ ~ 
Halk bu tiyatroya bOyO ~ 
aJAka ghtermektedir. ~. 
R&zanın Anadolu tura-1 
•J daha d•Yam edecektir• 
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(Siyaset Alemi ll 
Yeni 

ittifakı 
Mü ellese Dair 

Resmi balyan membalaranın tek• 
&iplerine rnğm n Franaız devlet rl• 

SON PO TA 

T 

a ••thi 

L BA 

•• 
Pa layor 

•• • U te Aıtndır. Çilnkil ltalya devlet'· 
nln A•manya • Macarlstanla gizli 
bir ık rl ltffak yaptığına kanidir. 
Geç u nOahalanmızda uzun boylu 
tafall ettl~lml:& bu anlaımanm, yapı• 
lan t kı.lplcre rağme vukuunu bir 
•mrl nki telikkl etm•k zaruridir. 

ana oy yor 

ÇUn m •cut alOm t, bu vakt-
a11 teyit edi1or. Fran• niçin telit
tadır. ltalya, n•den böyle blr anlat• 
ıya yanaımııtır? 

nlatalı ı 

ltalya hOkOm ti b0y01c harb!n 
ar fesinde Almany Y Avuıturyanın 

müttefiki idi, Muh rebe ll&n oluna• 
carıı ıırada lngiltere •• Frannnın 
vaitlnin• kapıl:lı, eıkl mntt.fiklerln.. 
d n aytaldı, bir mOddet bitaraf kal· 
c!ı, sonra m ttefiklerlne kartı dDt
tnan aıfatile nıuharebey• girdL ltalya 
bunu niçin blJyl• yapb? ÇftnkD 
Fran ile lnglltere ona, Tun ata, 
Anadoluda ye Arna•utlukta arazi 
Y lktu dl •nf aat .. ıtlerl yapmıt· 
larda. Muharebe bltlp te eaap a• 
• aı ına çlldial saman, Fraaıa, 
lta!7aya y ptığı vaitler lçin dD10oe• 
c i i aöyledL lngUt re in hafızasına 
•af arız oldu. 

erlkay• bu m zakerel rd vn
•on temıll ediyordu Y ona, ev• lce 
hiçbir ı y a8ylenmedi 1 için ltalya• 
llın lddial rına artı m lQmataızlık 
beyan altı. it bununla kaim dı, al• 
dattlan ve atlatılan it lyaya rıı 
takip olmak Uz r• her b:rt batka 
ld al pctlndo koıan birtakım millet• 
ltr bir arny getirildi. Yugoa'avya 
dnl ti vncut buldu. 

Bu halin ltalyayı memnun ettiğini 
lannetmek elbetteki abe tir. Asırlar· 
danberl milli meyil! rina kartı Fl'an• 
•anın mütemadiyen ı t Çf!ktiğlnl 
hlaa den ltalya, bUyOk harpt n ıo ıra 
•l ile tutulan delillerle bu muha· 
l fetl t abf t ttikten eonra Fr n&aya 
karıı açık bir muhalef t cepheal 
aldı e bunun n tıccıi, fran11zların 
acı acı tikly t ett"klerl Alman • 
ltalyan - Macar lttif akını doturmak 
oldu .. Bu üç dnlotln OçO de buınn
k muabedelerio t ahit ettikleri 
••ılyetl kabul etmeıoekte, dünya 
haritasının yeni ba tan çldlmesinl 
lıtemektedlrl r. Bu arzuları. •u veya 
bu t kilde birtakım ıiya i tezahilr
ler doğuruna. bunun m ıulfyet·, 
•lbette aal n onlara ait olamaz Bu 

Uullyet. bu YHİyetl lbda1 edeni re 
'• l olur. - Süreyya 

Jehol 19 - Nankln hQkQmetl 
B şvckll muav:nl M. Sung bir nutuk 
ayJiyerek demlttlr kb 

- Şimali f rkt eyaletlerimizi hı• 
r knı·yacağı:ı. J bolD asla terketml• 
yeceğ z. Dütman Nankin'i de ı pt•• 
deblllr, Fakat tullm ıeraitlnl lmzall· 
yacak biç kimae ortay çıkmıyacak• 
tır. Milleti r C mlyeti zlfealni ifa 
ed cektlr. 19 lar komaesl nihay t 
bizim d vamıza hak nrdl. Bu daYa 
artık cihanın dava11ı oldu. 

japonyanın yaptığı gibi bir t k 
millotln cihana meydan okumasına 
ihtimal nrem•m· Nihayet muvaffa• 
kiyelln lılzde kalacağına itim dımız 
yardır. Şimdi rtık Jehol'un di er 
ıark eyaletleri gibi Çine alt bir top-
rak olduğunu bütün cihana g8ıter
m k için Jehol harıtaaını lcana 
boyayabiliriz. 
D hf ili Bir Harp Pattıy c k 

Pekin 19 - Buraya elen hab r• 
1 re öre Japonlar taarruza hazır bir 
vaziyette bulunmaktadırlar. Taarruz 
için yilluı k kamın emrine lntizlll' 
edilmekt dir. Bununla berab r ISO 
bin Çınli muka v mcte hazulanmak· 
tadır. Çin kıt'alan iyi techiz edilmit 
olup ehzul aurette mü!:immata 
m lik bu?unmaktadır. Şimdiki nzi· 

· yet. 1900 nealndekl Bokıerlcr lıya• 
nındanberl gör lmemlt olan en 
'\'ahim vaziyettir. Milletler cemiyeti, 
raporunun Çine manevi bir muvaf• 
fakiy t k zandırmıf olduğu söylen· 
mektedir. Çin hilkOmetl nezdinde 
büyük l.ılr silkQn büküm sürmekte 
v pathyacnk hnrp beklenilmektedir. 
Şankhay m har beıinin, patlıyacak 

olan bu uhnreb yanında, ufak 
kar kol müsademeal alinde le la-
oa ı zannedilmektedir. 

Vogoslavya'da Kargaşalık 
Belgrat. 19 - Mcb'uılardan M. 

Met koş, halk kulObOnOn Hırvııtların 

tnleplul leb:ndekl b•yanalınl pro
testo etmlt ve demi tir ki: 

Mem) kett• kanunu aaafoin ta• 
dili iç n ç hııhyor. Yugoılavyada 
karg•f laklar çık rınak makudile 
gecal•rl Dalmaçyada •e ada!arda 
11i:Ab ve mOhimm t kaçakçılığı yapı· 
hyor. Hırvatlann ileri aftrdOkle,.ı 

talepler önilmQadekl mart yında 

Dalmaçya sahili rlnden, imal Ye 

tark hudutlarından YugoalaYyaya 
karşı bir t ar rua yapıl cağl aur tln-
d.kl t yi lan izah t::uektedir. 

Bu beyanat m clis uxerinde bO-
yOk b·r tea:r yapmıftır. 

. : . ~~. .. ~y.p ..... ..._"C: .:-. UZUN HiKAYE 

Da.,da 
B 

YAZAN: 

-3 

Y lnıa bir nokta ardı, 
Orhan 8. N zımeyl bir gün 
:&rıneue fenalaşıyordu. Bu 
•n h y Imı gônlll OzOntO· 

•lln mllnh 11r olmayıp titizlen· 
tb, t•klind t celli ettiği için 
'Uc,... kırgınlıklara sebebiyet 
~e • 
l rıı•ordu, yatlı ğır baıh a1ık 
~t, bund n bilha11a mUteesairdi. 
'\'giliıinl görmemlye tahammlll 

•deınlyordu, görmlye ise her za· 
tn n fırı t bul mıyordu e bunun 
lltij ceıl UıUlmck U:ımek oluyordu. 
k Bugün on derece memnundu, 
bi{' ının len uüh kafile inde da· 
\l bulunm ına r ğmcn ~v~ili ile 
tun an tla . V• • tard ~ ~eçırecegmı umu· 

Et ~· Onahıçbır ey sezdirmemek 
ırnınd · . t,11 e yn abıtti, şu k dar ki 
eııuh l rninin icap ttirdiği 

M. T. 

IJU halkt n istif de derek bir
kaç- manalı kelimel olıun fısıl· 
damayı kurnyordu. 

Erkeklerden yrılıp ta ğaçlar 

arasına dald ğı vakit işte bu 
dil ilnceyi t ııyordu. Kimi ıağ , 
kimi aola apan, kimi de ağaç
lara brm nm ya savaşan hanım· 

larıu ıeılerioden kendine i lika· 
met çizerek Naz~menin izini ara§· 
tmyordu. 

GUzel kız, bir ceylan gibi 
sUzlilnp gitmiıti. • sini du •du v u 
bu UlDnU gözilc görmek ıçın 

çalı) rla gUreşer k dikenl•rlc di
dişere en ık ağaçlar ra nda 
dolaııyordu. Hedefini rltadaşla
rına, n dense, hissettirmediği için 
onlardan yrı dil mU tn, göıU 
hep yukarıda ko nuya tavaşı· 

)'ordu. 
Orh n H y, mahır bir ç ir· 

nako ren•I Reny , rt d rene LOI, old Pr•n••• 
rlot DrUnmekledlr. 

Monako Pren Uği Franıı nın cenubunda Bahrlsefit sa.bilinde mtıstakfl 
kUçllk bir devlettir. Bil mlnlmlnic·k memlokelin ntıfusn takriben yirmi bin 
kltlden ibarettir. Oranın bOkümdarı olan ikinci lrens Lai, ynı zamanda 
jeneral Orlmoldl bmi altında l'raneıı ordusunda muvazzaf erklnıbarp lerlkldir. 
Geç nlerde Prens Llli'nin tahtı v risi ulan Prenses Ş rlot, husust aeb plcrd n 
dolayı, huku~undnn ferag~t ederek, doku~ ya9ıoda ol&n kendi nğlu Prens 
Ronye yf velıaht flAn ettirmf,tt. Rosmimız y ni veliaht il n edılen Prenı 
R ııye'yi, Monako Prensi İkinci J .. Ui'yi ve hukukundan fer gat eden Pren e 
Şnrlot'u g Btl'rmektedir. 

a sız r Üy .. k 
• 

ayı c 
P ri , 19 - Ay n Meclisi 

Maliye EncUıueniuin kabul ettiği 
kararlar, memurlnrl , b tediye 
müstahdemini, vil yet memurları 
ve abık muharipler ar ıında bll· 
yllk bir gal ynn uyandırm!şlır. 
Memurlar federasyonum murlar 
karıı Ayan Mecli inin tahrik tt 

bulunduğunu ı6yliyen bir bey n
nam nqretmiıti. Memurlann bU· 

tiln sendikaliat t kil b yarın itlerin 
kı men t til edilmesine it bir 
emir ne~ret i r r. S hı muha
ripler illi f ed rs yonu, Pariı 
caddelerinde bir prote&to nllm • 
yi v alayı tertip deceklerdir. -------------.................. --------~~-

Peru . Ko1ombiya' lhtila.fı 
Um 19 - Peru • Kolombiya 

muharebası devam et'!'ektedir. Peru 
tayyarele re Kolombıya fılotillaaı 
araa nd bir muharebe 0 muş, iki ko
lomb ya g mbotu baaa~a Ukt'amışhr. 

Ccnnrt> 19 - r..ılletler mecliai 
Kolombiya •. Peru ıh Wfil m uul 
olm k üz.ere paxartul gunü Öğl d n 
ıonra toplanncaktır. Bu llııkQ b ber• 
1 re nazaran Perunun fena vaziyette 
olduğu nn şılmaktadrr. 

mc hare cti.c, on yaklaştı ve 
bir ağacın arkasına ıip r la· 
r !<-hayran hayran tarassudn gi
rişti. Naume, orada ve o daki· 
kada bir orman perisin beıızi· 
yordu. Beşeri kıyafetten de hi si· 
yetteo de tecerrüt etmiı gibidi. 
Ke ik saçları tatlı bir perişanlık
la dnlg !anıyordu, Ç plak kolla· 
r nda en kuv•etli bir gençliğin 
h rar ti bcynılanıycrdu. Kısa ete· 
ğmden ipekle örtn~l\ bir çift 
rUmUt bacağın kibar tena UbU 

gözlere çarpıyordu. 
Orhan, sevgilisi ilerledikçe 

ılperini değiıtirerek t ras uda 
devam ediyordu. ÔmrUnlln ele 
geçmiyen idealini böyle 6nUndc 
yUrOr bit' hAlde görmek onu 
tatlı bir hayret ve nrho ladıcı 
bir hayraniyet içinde bır l<mı tı. 

gözünün c!et yerinden çıkıp 
Naıımenin iıind ürUndUğünU. 

ylireğinin ayrılıp ) ine o iıd 
çırpudığım nmyordu. 

GUzel kız, nihayet ıUIUnle· 
rin sığındığı ğacı buldu ve o 

ağacın it nda durarak eli rini, 
çırpnuy , e ai.ı bir orm n kuşu 

Amerikadaki Suikast 
Miyaml 19 - Tıbbı adll ko lı· 

1onu, Relalcilmhur M. Ruzvett aul
k:ıat teşebbüıüode bulunan Zingara• 
ııın muayene edllmeıinl söylemlıtir. 
Zlngara bunun üzerine ı Ben kaçık 

d ğ lim ! demittir. Tahkikat netice• 
aind• Zing ranın, 1931 de Loı Ance• 

losta bir Anar,ı t gaıeteai ne rattijl 
anbşılmıııtır. 

gıbi bayıldıcı bir aesl b iırmı· 
ya başladı. 

- Çocuklar, geli y litin, 
burada sUIUn var!. 

Her biri bir tarafa yayılmı 
olan kızlar, ay klarını toplayıp 
bu davetin :ıevkini emmiye k~ 
a.rlarken Orhan Bey ~uurau:ıt bir 

hamle gösterdi, aklandığı yer· 
den ileri atıldı, Nazım•nin yanı· 

na geldi. 
- llkin, dedi, ben geldim. 
Naz me, masum bir sevinç! 

birçok metro yllkseklikte perva· 
ıız görtınmiye çalııan iki UIU· 
nU gö terdi. 

- Bakın. bakın, n gUıel 

9cyler? 
Orb n Bey, bird bire ıararan 

yilz,,nU cebri bir tebe ıUml ıU .. 
1 y rek mmld ndı. 

- Onlar d aze b kıyor ve 
ayni şeyi ıöylüyorlar. 

Nazime, hep o evinç içinde 
c vap verai: 

- Tabii bakıyorlar ve baka· 
caklnr. Fak t zavallılar dil izi 

- Onl r n dil izliği. korkak 
~lire d rin dilsizliğin benzer. 
HUner bu Ukütun esini duy· 
maktııd r. 

Naızmoui &özil lilnlerd 

S yfa 5 

Gönül işleri 

Tecrübesiz 
Bir~ ızın 
Akıbeti 

_J 

" T crllbeıizliğimln kurbanı 
oldum, Hanım teyzeciğim. T e.!eJll 
için san koşuyorum. 

24 yaıında bir kızım. Be 
n d nbcri ıevitm kt olduğum 

bir el ktrik mllhendiıi ile iki se-
ne evv 1 oi anlandık. Nişanlı 
benim d na "tm m muhaliftir. 
Ban her fırsatta d otlar , er
kekli k dmlı topluluklar gitme
meği tavsiye eder, ben de gönlO 
olsun diye " peki gitmiyorum, 
gitmiyec ğim.,, D rdim. 

F nk t rkad larıa:un t viki-
ne kapıl rak nişanlamd n 2fıll 
onlarla birlikte danslar gider-
dim. Bu gidiıimden nnemin ha• 
beri Yardı. Fakat nişanh 
beni takip ediyormuş. Dansı r 
va eğlene ere gitmekte olduğu• 
mu öğrenmiı. Bana bir mektup: 
"S n benim kalbimi kırdın. Artık 
kırılan k bimi t mire imkAn 
d yoktur. Şimdiden onr ut 
diğiniz yerlere ıidip d nı tmek• 
te erbeıtsiniz., diyor. 

Şaıırdım. Kendi ine koştu . 
Vaziy U n1 tmak istedim. Bir 
dah böyl çoculdukl yapmıy • 
c ğım t minat verdim. Dini 
lemedl. Bu elim vaziyet knrtı 
da ne y payım bilmiyorum. Şimdi 

nnem d , arkadaılarım da bu 
vaziyetten mlltee irdirl r. B na 

cele yol 6ıter, H mmt yze." 
Ye9ilkö11 Ra. 

G nç kızlar, bu hanım kızı 
mektubunu dikk tle ve ibretle 
okuyunuz, danı hastalığının bir 
genç kız n bayatı üzerinde ne 
k dRr mUhim bir rol oynıyabiI .. 
ceğine dikkat diniz. 

Size gelince kızım. Zanne
diyorum ki bu zat birkaç gO 

vv l bana bir mektup y z rak 
bu v zly ti tmıf, ben d oa 
" danı lptil ıı ileyl na ıl 
liozar?,, S rleTh sil c v p 
vermiıtim. 1 te eniz o yazıyt 
bulup okuyuuuı. Sizi y pac ğı
nız ıey, erkeğ bir mektupla ga
y t aamiml ve çık bir tarzda 
hat nızı itiraf etm k ve i dide 
onra dUrilıllden v onun ı6zUn

den ayrılmıya ğıoıxı t mln t
m ktir. O d tereddüttedir. Bay
i bir b ta ile kurul n bütün 
hayalleri uya d rm tem 1. 
Bir t r ft n da anne v babanı
zın delAletine llrac at ediniL 

es 1 b lledilir. 
HANIMTEYZ 

idi, Orh n Beyin dile r•l n yn. 
reğini duyumyor gibiydi. Erkek 
isr r etti: 

- Yarın buraya aalenl rfn fU• 
ıD ünlerin ğladığını ~ör cekl rl 

Kız, hayretsiz bir ed ile 
aordu: 

ed o? 
- Sizden yn dUtecekl r d 

ondan! 
Nazım • " ıaçmal " de k içi 

dudakl rını lumıldatm k i terk 
göa:ilne Orhanın ö:deri çarpb • 
o kelime ditlerine tılkdı k ldı. 

Riya ıı ğhy göz, ıuıdurur. 
N zım de ıu· tu v götl rini yine 
ıUJUnl rine çevirdi. Fakat orada, 
boyalı tüylerini yeıil y pr klar 
ar ı oda kUlçalendir n kuıl r1n 
yerinde Orharun yanan b kııl_. 
rını gör ordu. 

Hamml rı ofr baıın topla· 
mak ep ye n kül oldu. Onla .. 
rın kimi tek, kimi çift d ğılmtt' 
lardı. Bazan t v nl r gibi ç la 
diplerind yapr l< kokluyorl r, 
hazan geyikl r gibi g rdanlar.nı 
dall r uıntarak ağaçlarm ırrını 
dinliyorlardı. Kendil ini bulmak 
için hayli dola m k ve hayli )'O

rulmak 1 zı m eldi. 
( ra. ı v.u) 
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· ı Anketimiz 1 

Siz Ne 
Fikirdesiniz 

- ( Baıtarafı 1 .inci ııayfada ) 
aaıarao oiıbetıiz bir ınzeldir. 

Afyon S. Sırrı 

* Bence bu meselede ıtızelliil 
kurban olan Feriha hanımla Na
ıire hanım birlikte olarak ber. 

,_ aelmllel mllaaba"kaya •ıtirak ettl
rilme1i~ir •. Şöyle ki, 1ıakem beye~I 
eneli . bu lkiıinden ]llrk alb:eli· 
al. meçmeJi :ye bu ~ ıuietle · · 'l)lrk: 
ınıeli ha_kkll~ beynelmilel _mllıa•. 
ltakaya ithal edilmelidir.· 
Patal>ahçe KÔybaıında : eıhabı ak.ar-' 

dan, Semih · 

* ' ikisi de ıDzel. Fakat Feriha. 
laammda daha cazip " bariz bir 
flbellik Yar. · · 

Ankara Akköprli No. 22 Adil 

* · Feriha hanım naı:irıi• bir 
Ttırk ınzelidir. 
Ankara Çocuk.arayı karımnda Ebe 

ıokak No. 6 N&fia 

* 8Utl1n Tnrk halkının cleiilH 
bile müsabakaya girenler içinde 
F eriba hanım her halde ,nsellik 
tacını gjymiye lly1kbr. 
A.okara lioyactall mab&lleıl loebolu 

ıokak. No. 4ı Şevket 

* Feriha. hanımın başına kon-
ması llı:ımgelen taç, korkanm ki 
onun ıtt:ıelliği yanında pek çirkin 
kalacak. 
.inkar• lımetpata mahalleıi .No. 18 

HUeeyiu .. 
.Kim diyor ki Feriha bamm 

ıD•el de Nazire hanım çirkin, 
Yeya kim der ki Nazire hanım 
pel de, Feriha hanım çirkiA. 
Bunlann hor ikiıl de kantarda 
yeznedilemiyecek Blçllde mO• 
ıavl, birer bebek, ruh• 
lara neı'e veren birer yıldızdırlar. 
Eaaaen bu iki güzell tefrik et
mek bir cOret olur. Fakat bence 
Nazire hanım lstanbuJ, Feriha 
hanım de Türkiyo gl\zell olma· 
bdır. 
Ankara Hacıbayram mahalleıt No. 7 

Hidayet 

* Bence 45 Feriha H. güzeldir. 
Feriha H. gftzellik mefhumunu 
ifade eden bütün incelik ve gll
a.lliklere maliktir. 
Ankara posta telgraf memurlarından 

Fehamet, Saiıne, Bedriye 

* F eriba TnrkUn eceıl olmaya 
deler güzel bir melektir. 

Ankara Yenitehir Rahmiye 

* Kanaatime• Feriha H. deha 
,Ozeldir. 

Ankara posta kutusu 218 Hilmi 

* Nadre H. ınzel kıL. fak at 
ıtb:eller içinde en ılb:el olan, 
hiç ıtıphe yok ki, F ~riba hanım· 
dır. Hem efendim, bu kadar mU
nakapya JU.ıum yok. Halep orda 
ise artın buradadır. 
Bahçekapı KömtırcUbeklr ıokall Trab
ıon bağcıları 9 mağaza namına A. F. . * F erlba ham mı Ankara' da da 
flrdnm.. Hakikaten çok •Uzel 
kİL. Bir kuıuru var... Diılerl 
mlıtHDL •• 
Pangaltl Şafak ıokak Sevdim apar~ 

tıınanı No S Betul 

* 
Nazire Hanımı 

Beienenler 
Biz 21 arkadaı reyimizi Na

alre hanıma veriyoruz. 
Yağkapanı yemenlcllerinde~ıı imza 

"" Feriha hanım tllphHlı gtızel-
dir. Fakat Nazire hanım Feriha 
hanımla 6lçülemiyecek kadar gn
ael, zarif Ye 1evimidlir ve kıraliçe 
olmak da onun hakkıdır. 
Ankara OümtlşçUler mahalleııl Se..,lnç 
ıokak No. 4 te Siyret, Ayten No. '1 de 

Ut«.er, Jale 

* Bir Şiir .. 
Aıaketinlıe ıu manaumemle 

ıo·N POSTA 

Şişli lçtimaının · Hakiki 
Mahiyeti Anlaşıldı 

Nazire -Hanım Müsabakadan Ewel 
·Birinci .. Çıkacağını Nasıl Anlamış? 

ltu ~edikoclalan. 
b11 karıaphkları 

( Ba9tarı.tı 1 incl 
· eayfada ) 

batabı da miıa· 
firpener bir ev 
uhibi neıake
tile: 

- Bu tered
dllde mahal ol• ı. . 
madıit cevabını 
Yermiş. hanım 

kızı tetkik ettik· 
ten ıonra: 

- MOaabaka· 
ya girmek iıti· 
fenlerin reıimle
rlne nazaran iç· 
!erinde ıize bir 

dereceye 1'adar 
rakip olabilecek 
yalnı :ı ( Buraa ) 
gUzelidir, demiı· 
tir. 

lıte Şlılide 
•erildiği ıöylenen 
çay ziyafeti bu-
dur. Binaenaleyh 
mukaddememizde 
ıaylediğimfz 11-
bi haber hem 
dotrudur, hem 
de yanlışh. 

Doğrudur: ÇDnkU~_ blyle bir 
ziyaret yapılmıf ve bu ziyrette 
temh bir aile muhitinde bir bar
dak çay içilmiıtir. 

Y anlııtm Çnokll mDrettep bir 
ziyafet yoktur. HAdise ~ alelAdo 
bir ziyaret mahiyetind~\M~. O de
recede ki müıabaka)'ı tertip 
edenler araıında faal mevkide 

bulunanlar bu ziyaretten. haberdar 
bilo olmam ıılar ve bıdüi ıeçtiği 
zaman tekz:ip etmişlez:f~i 

Y alnıı .. 21)~.: 
· Bu ziyarette teati :edilen cllm· 

leler Nazire Hauımll'> 1-6~ derece 
Umit vermittir ki, mftııbakanın 
icrasmdan evvel mutlakıar 'kıraliçe 
çıkacağını aöylemiye -.başlamııtır 

•<' 

ve lddia edildiğine' - g&re diı 
do~toru Vamık Bey d~~.hakemler 
nezınde · taraftar kaıal'Amta çalır 
maya devam etmiştir. I 

Dedikodula~. 
Bizce mftaabakayı kklp eden 

lıtirak ediyorum .• Lıim~maktan 
çekindiğim için, reyimi· •taiıdaki 
aatırlarda bulabiliralni~. t.... • 
Boylu boalu ıUler yllztft'fı\:ırdak; 
Ne ıevimli, no alımlı, f.n• lı,ıvrakl · 
Glb:eller gllzelidir yolltlr,'eıil 
Gölgede bıraktı yendi ·~ beıil 

Kaı, S"I• .o .. ı, dltlwl ak •• berrakl 

Ylnl yıldıı, yinl ay, ii'i pfakl 
Bin dokuzyftz otu• OÇt,.ı)Jirincil 
Y oımalar içinde aankl ~ iacil 

·Cani 'Ya caddealııde Ncl:114ı lı:ô9kte 
Safa B. zade Coı'l1itf • . * ;,dfc;'J'ı 

r < 
Şimdiye kadar 'f&NlüğOmils 

reıimlere oaz:aran her~ ikiıi de 
kıraliçe olmlya 1Ayık ~ 1,.~erecede 
gllzeldir. Fakat Nazir,_. hao:mın 
gllıı:ellltf daha caziptir • . · 
ş·,u Osmanbey 188 No. dUkktloda 

Aptullah Haydar, · J6ze1 

• . . . 
1 • 

Her iki güzeli de Maluimde 
aardllm.. Bence Na~ir~ hanım, 
rakibesine her ıuret~., f~Jktır. 
Boroontl Meırutiyet ıdk8'r•,·Köleyan 

apartımanı No. l Bayri7t 

-. 
Feriluı Htınımın 6',,ka bir pozrı 

- dedlkoduluın . baıl ca iki 1ebebl 
Yardır. 

Birinci aebebi Vamık B. in bu 
teıebbOıleri Y• Nazire Hanımın bu 

ihtiyat11s ıözleri ve belki benO• 
ıilinmemiı çocukluk hiaslne tebean 

&Yilnmeleridir. 

lkinci H):lep iıe: intihap eına
ıında idare mevkiinde bulunan• 
luın hareket · ıeklinl anlatmakta 

daha fazla vazib olmamaları, hakem· 
lerio lyl anJamayı'1arı Ye kanıık· 
lıiı hissettikleri zaman düzeltmlye 
teıebbOı etmeyişleridlr. lık gOnde 
ıöyledilim~ tekrar edelim: 

Hldiae bu yanlıılıktan çıkmıı• 
br ye .. Oıabakayı tertip edenle
rin meT'ut bin. lira mUklfatı ter
memekl için . Nazire Hanımla u· 

1oıt~klar1 Ye 'oıiu iıtiyıerelc birinci 
çı!cardıkları lddiuı bir kavli mil-
• 1 

cerrett~n ibarettir. 

~Bir Dilşünce ... 
Fakat ne :oluna olaun mft1a

bakayı tertip edenler ilk 2tınlerde 

. . ,. •• nllaayet F erilaa 
~.r\) · : Hanım lehinde 

;~ \:. ~ : tesahİr'eden ha• 
·~ ~, - . reketlerl ı~z aaa
-: .~ · •• •etirmitler, 

lntibabm tekrar 
edilip edilmeme-. 
Iİ•i de dlltllnmlı· 
lerdir. 

Mhabak•JI 
J•panlan mllapet 
bir karar yermek· 
tea alıkoyan iki 
aokta olmqtur. 

Birinci nokta ı 
Hakevılerin ebe-

dyetl tarafından 
bu huauata her-

laangf bir arsu
aun llhar edil• 
memiı olmaııdır. 

ikinci aokta: 
Gasetelerde cici
den çok ileriye 
sfden hllcumlana 

ftl'dijl abıir bula
ruı ll• ahnan 
kararda mutlaka 

..,., etmek lateallmuldlr. 

Netice. •• 
bk ılhıcle ılyledllimlz ıibldlr: 

MDubab tekrar 1apılacak detll
cllr, fakat H olursa olıuo ıim
cllye kadar yapdan hiçbir mU. 
aabaka bu' derece dedikodu 
uyandırmam11 Ye hiçbir ., taç 
bu derece dikenli olmamııtır. 

Nazire Hanımın Vaziyeti •• 
Bttttln bu dedikodular karıı-

11nda Nuire H. acaba neden 
lıtlfa etmedi, hakem heyetlnlD 
karu1na hOrmıt arzoıundan mı, 
mev'ut bin lirayı almak bevetla· 
den mi, Dih•yet lıpanyada bir 
ıeyalaat yapmak istediğinden mi, 
bunlar lyle ıuallerdir lıi ceYabıaı 
Yermek her kulio elindedJr. 

Hediyeler Verildi 
Naıire Hanıma mulıtelif ml

elHHl•r tarafuadan verilmJı olan 
bediyelor diba kendiılne teyeli 
edllmlfth. 

Elektrik Cereyanları 
·Niçin lnkıtaa UğtayOr? 

Acaba Bunun Önüne Geçmek 
··Mümkün Değil Midir? 

ETvelkl akfam elektrik cere
JUı blrdenl>ire kesildi. Evveli 
l.tanbul · tarafı karanlıkta kaldı. 
Sonra Kadıköy Y• Beyoğlu arıza· 
elan mUtee11ir oldu. Fakat yirmi 
dakika ıonra cereyan tekrar •e
rildL 

Bilim elektrik ıtrketi. umumi· 
yetle teılim edilegeldiği llzere, 
dtınyanın muntazam çahtan mil· 
easeaelerinden biridir. Silihtarağa 
fabrlkaıı da modern bir fabrika• 
dır. Fakat hiçbir medeni merkez• 
de g<Srtılmeyen cereyan keailmeıl 
bizim lıtanbulda ara aıra vuku
bulmaktadır •. 

T uaYYW edilaia ki böyle lair 

arıu vukaa •eldlil saman bir 
lolıuaa dojıwmak ftzeredlr Y• 1a
but, bir doktor J(ayet nulk bir 
a~eliye Ue m•ıiuldur. V azlyetin 
ne v•hlm bir ıekle airecejl ko
laylılda kaytanabilir. 

Diyorlar ki bu ansaların blr-
çoiu hna kablolarından ileri 

gelmektedir. Direkler, on iki metre 
dlldlm•k lhım iken bu yllkaek• 
llA'• çı karalmamıılardır. ÇOnkU, 
ondan ıonra Dç faz için de ayrı 
blr kııım llA•o etmek llzımıel· 
mektedir. Direk tasarrufu ıayreti • 
rllzglrlı ve fırtınalı havalarda bu 
'4 fas nlan biriblriJe temaıa r•· 
tlrmekte ve lnkıtalara 1ebep ol· 
maktadır. 

Bu, bir iddiadır. Daakil arıaa-

Şubat 20 

Dünga Htıdiselerl t 
Binhir Gece Eğ
lencelerine TaşÇı
kartacak Merasim 

Amerika COmhur relıİijine 

Am•,ilca 
Dört Giln 
.Dört G•c• 
E l•nuJc 

intihap olunan Ye 
birkaç Sıttn eYvel 
mObim bir . ıul• 
kaıttan kurtulaa 
M. Roo.Helt d&rt 

martta. Amerika Clmh.U reiıle
lerlne. mab·ıuı olu Beyu •araya 
reımea dahil olacaktı... yeni 
CGmbur relaiom meuup · oldup 
Demokrat fırkaıı, bu hlillaeyl 
teılt etmek · için bin btr· ·gece 
ID•HllUıaa taı · çtkartacak nll
mayifler Ye alaylu tertip · ed .. 
cektlr. Amerikamn ıeçlrditl tld
detll lkbaadl buhran içinde mu
&U•m maaraf . yapalmaıını . icap 
edecek olan ltu meraıiml M. 
Rooı•elt iıtememftae de Demokrat 
farka11 Yerditl karart brtblk : et
mekte ıarar etml9Ur. ~ ·Şeallder 
marbn lkiılnde batlayacak.·, 11ltl• 
11aa kadar yani d6rt gOo· d_-wam 
edecektir. Bu mOnuebetle me
raıime iıtirak etmek llzer• Va• 
ııngtÖna gelecek olan inaanlarıa 
miktarı 200 bindir. lık l~i "glln 
etleocelerle geçecek. m'artın d&r
dUnde yeni cUbmur reiıi Beyaz 
aaraya dahil okcak, eski reiıicUm
hur M. Hoo•erden idareyi tealim 
alacak ıoara lyan mecliıine 
slderek 1emln edip · ilk reaml 
nutkunu ı6yleyecektir. Bu mada 
bütlln Amerikan ha•• filoıu .Va• 
tinıtoa Bıtllnde niuauam bir 
ı•çit reıml yapacak, ordu. . . Ye 
donaam• meraılme lıtlrak ...... 
cektir. BOtlha r•c• lçlJ! ao_pk
Jarda danılar tertip edµ_ece~. ve 
her köt• batına bir ba~clo .mu
sika konacaklar. 

O gece için Beyap aaryda 
Relaicllmbur btrahndan ·ıereflerl-
ne siyafet Yerilecek olan davet
lilerin adedi iki bindir. Bu et
lenceler. vaktil• lhtiıam YO aza
meU ile 161 kamaıtırmıı ~lan 
eakl Roma ejlencelerlısi · ıeHde 
bırakacaktır. · · " 

·······-·••HM••••••··-···········--···············-
Asarı Münteşir• ı 

Gazinin Es.eri 
. ' 

Foto F~anse ıahibi m~tıyö Va• 
yinberg, mem1eketimiz4e · miıll 
görülmemiş derecede . gil;zel ve o 
nispett6 de kıymetli bir eser ner 
retti. Bu . eser Gazi Türkiyesi'nin 
canlı bir tarihidir: 

ilk. sayfasını açınız; ~uhtelif 
pozlarda ve en yeni .P?lerin4,• 
Gazi'yi görürsünüz. Bunu Başvekıil 
Paşanın, Millet Meclişi ~isini~, 
Büyük Erklnaharbiye ~.~eisiniDf 
sonra hemen bütün mell.uslanD -. 
resimleri. takip eder. ., 1: 

Fakat bizce eserin asıl kıyın.e
ti on senelik tarihimizi mukayesdll 
bir §ekilde gösteren totoğraflarınd• 

-Ve tarihi hatualarındadır. 
lıte bakınız: 9~ tarihinde ha· 

rap, bakımsız, perişan Ankara. 
932 tarihinde muazzam binaları 
ve . geniı ~hrahları ile nasıl A.,. 
rupai bir manzara almııtır. Bu, 
hakikaten her Türkün ara sır• 
bakması ve hiç unutmaması ict1P 

. eden büyük hamlelerin' intibalr 
rıdır. 

V ayinbreg'in eserinde harp hl' 
tıraları ve veıikaları da o dereci 
mühim bir mevki tutmaktad.ı'• 
Kendiıini tebrik ederiz. d" 

1 && 

nın Hbebl lıe belki bOıbll: 
baıkadır. Ailebi ihtimal yailll,. 
ııımtaluıdır. Sebep ne olu~., 
olaun, baıka memleketlerd• _. 
mayan hldiselerin burada yu~01, ıelmeıl, elbette ki bir ak9• 

1.,J 
delllet eder. Bunun isal•~ 
beklemek, umumi menfaat 0 

ta1111daıı ıuurldlr, cllJotUSt 

. •, 
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. ı Afacan Dl;or Ki : ı .. 
1 --- 1 

·Hava·dis Getiren 
Albüm Ald~ · 

• ele benim gibialniı detll 
.. ~lar; ben i!ilmecelere çok 
Mı'ıt.nm. . HanJ h"em bilmece, 
• •'-k hem de bira• mllklf at 
.. _•ak için.. Bizim çocuk· 
_,,wa kaç , defa bilme-
• ftrditlm lialde bir ıey çık· 
.... Geçen ıOn bClytık efendi 
.. ._ ıerdpm da bana dedlkl: 

- Sen bizimılnL Sana bir 
.., JOk.. Mllkifat falan çıkarır
-. ltimu yapıyonmıl derler, .... 

Ne 7apalım ·boywa •tm•k ...... 
Sis bizim sıasetemld ı&runm • '°" ~Yeniniz.. Geçen ,On 

matbaaya benim gibi afacan bir 
.,_ı, l'eldi.. Soluk ıoluğa bir 
.,.., anlattı galiba bir yerde 
W. 1ı:ecl1n zehirlenmiı te onu ha
.... ..-iyordu.. Bizim amcalar, 
· •~•Jler ona dediler ki: 

- Git apğıya 1ana mfikAfat 
•< ....... 

Aynaya 
.Bakamar 

Minik Ali Ata. 
cana ıordu: 
· -Gect•leyin ay• 

naya bakanın kar- . 
tmna m41-ymün çı-

kar, dilini uıa~ır· . · · 
m19 .• DQğru mu A
facan? • 

- Eğor sen ba
karsan doğru, ben 
bakarsam yanlı9 .• 

··Kabahat 
: Afacan bi<zim res
ıAma kızgındır ... A• 
ruıra matbaaya gel· 
dlkçe surat asar du· 
rur .. Blrgiln Ataca.• 
na ıÔrdum: 

- Sen bizim 
Orbaca niçin öyle 
kızgın kızgın bakı

yorsun .. - .... 
- Söylesene •• 

Senl kızdırdı mı 
yoku?. 

- Hayır. 
- Ya? •• 
Afacan gözlerini 

kırpar.\k elini aal• 
ladı: 

SOM . POSTA 

Doğru Değil Mi? .. lhlamur 
Ve Çay 
Afaean çayı de

licesine Hver •• Fa
kat &kaJ gibi, ba· 
bası Hasan Bıy, ta· 
sarruf olıun diye 
evden çayı kaldır

dı n yerine 1hla
mur koydu. 

Blrka9 baft& Ata• 
ean bir ttırltı ıhla• 

mura ahpmadı •• 
Çarın huretlnl ç .. 
kip durdu. 

BlrgUD &DDetl ODU 

bakk&la gGndercU• 
- Git OD lı:a

ruflak 9&1 al .. De
di. Afacan hırlaya 

hulı.ya bakkala kot
a. . 

- Aman, dedi .. 
Bana OD karaıluk 

çay ver ı.mma, ıh

lam urlu olmasın! ... 

Ne iştir? 
Atacan kOçük 

kardetJ.ne çıkııtı: 

- Sen atanma· 
yor mullln ?. Balı: 
bebeğin çırılçıplak 

olmu ... 
KtıçQk ltlras 

etti: 

' Hikiyecik l ' 
Davul isterim De, 

Davul .İster~°'! 
- Tnnrrn, titrrrrr .1. 
So~a~aa b~ OJUDe&kÇI fetl-

yordu.. . Kocaman ~llİe;al içinde 
i;lr "l&rl 0J1111caldar, dawllar, 
trampetler, arabalar, atlar, d• 
dGlder YUda.. Afacan, · ••deki 
mlaaffrcl.. ~IUet. alarak aYaa 
lialb1 

:_ Daftll ..... .. ..... 
lateri-. dl1• battarda.. 

En ...... miaalirl• klhu 
ldmeelwclL Hammteyze içini ,..,. 
liea ,alem Afacanı olqacL : 

- Alayam ••lldam, ala11-. 
HD llzlllme.. 

v. kapıya c1karak ....... 1 

- Dawlcu.. Baluana buraya.. 
Bir dawl çakanaaa baka11-. 

Davulcu koıta ı 

- BaJUnlll ba,ak laam-.. 

Hakikaten o kırmw yOzlD 
••• aıağıya aittL. Boynk 
"-dl emca ona kocaman bir 
......_ bir takYim Yerdi. Kırma
• Ja.111 afacan Hke 1eke, ıeYine 
...._ gittL. Hani bende öyle 
W... Blr &iln ben de birinin ölUm 
baberlai getinem acaba b~na 
.. blm werirler mi? MeaelA babam 
H..a Bey öldnl deaem ben de 
• mlkıfatlerdan alabilir miyim? 
Fakat Allah etmiye... Ben ne 
.... puğum böyle.. Neler dO-

-Şu benim ba· 
ııını ikide birde 
çekip c;okip boynu• 
n.u uzatıyor .. Yüz 
Tersem kolumu ba
cağımı da çıkara• 

- Şafak n• zaman atar Afacan ?., 
- Bakkalın, kaeabın, ekmekçinin evin kapmna dayamMhn u-

man, bizde ıafak atar. 

- AA, garm• 
1or muıuo?, Ay1r 
IJnda papaçlan 
Tar 1 •.• 

Bayram claYUllan banlar.. Çota 
fitti, ua kaldı. Halla deri, ta
banca aiU.. patlamaL.. Top 
abu bm • dem-.. 20 .., .......... 

- A, caaım pir llyleme.. 

llal7arum. Afacan 

I 

Feriha Abla 
·-41 tir Hoin adın, 
IC.ılmııtır kanadın, 
Ba iıte kazanmadın, 

Ar ltenim ıUıel ablam L. 

llndemkl taht aenlndi, 
Nipu yirmi llç bindi, 
Aaba hak kimindi ? 
Dadatı benli ablam f •• 

Dibaya kime kalır ki, 
Vuıeç bu itten abla, 
llerkcı gelip aeçecek, 
lr pç bU ftten abla 1 

Afacan 

cak •. 

- Bojııluyordum, baban beni kurtardı, aldı. 
- Te•ekkell dejil amae, babam baaa 1D•m• .... ___ _ 

Muallim talebe
ye lokomotifi an
latıyordu., ıOzOnQ 

bitirince ıordu: 

- Lokomotifin 
nasıl yürlldOğUnU 

artık anladınız de· 
ııı mi?. 

- ETet, evet. .. 

- Soracak bir 

eeyiniı var mı?. 

Afacan oturdu

ğu yerden aya~a 
kalktı: 

- Bir f&Y ıo
racağım efendim .. 
ufak bir nokta .. 

lokomotif beygiralz 
oaıııl yürüyor?. 

- ı ı ....... 

Atacanın Vecizeleri 

Çocufun ilk yqı tıth, orta 
yqa daha çok tatlı, aon yqı IH 
tuzludur, 

Çocukları aenrken onlarm 
se•lyeline lniniL. Çllnkft çocuk· 
lar ancak böyle klmaelerl ... 

Yerler •• 

Çocuk Dç ıeyden 11kılır ı 
Miaaflrlikten, Y•imurdan •• Ha

aiz.likten .. 

* Kendi arzuıu hillfma nYin
dlrditlniı bir çocuk ıi&in en 
bftytık dOımınanııdır. 

ıibl beyaz beı 
kllmeal hareket 
ediyordu. 

Pinpln oda 
kap1aına gelince 
durdu Ye içe

ridekileri dinledL 
Ve tam aara• 

11dır diye kapıyı 

Ben par .. ada clej;Jim.. 

- P•ld baDımcıjım. lft• al 
bunu ıen, çocuk memnun olacak.. 

Hammteyze raYafp mml-
clucL ı 

- Y alna bana bak. S.n 
ıunlann çlirllğilndea. bir tane 
Yer.. BugDn bu da..W patlamana 
benim kulajımın un patlayacak! •• 

yavaı 7avaı nç r~-----------...._, 
defa vurdu ve 

Nazire Abla 

Oi._ Afacana 
dedi: -=- bak, 
çok yeme 
but& an .• 
-~S(Udü• 

- ..,ı7&·· Hu-
ta oı.- oyun• 
cak.1 'lllftr. 

oı._ Afacana 
ıordu: 

- Flnn var 
mı :A.._? • 

- W. yapacak-
ıtn? 

- S.Uyonım .. 
- Yok .... 

Keriman ablam aibl, 
S.n de slrtlltG yedin. 
Y ayıaralar aam albl, 
Eıtl •Hl etmedin L. 

GDıelmlf, yok detilmlf, 
Diye millet boiuftu, 
Hakkıymıı, yok dejilmlt I •. 
Diye &lem de coıtu.. 

..Kalbini MI HftDC•• , 

.. Dlfllam• una lace. , 
Hakkın l&ll& ıelinc:e, 

Ralaat •t. fkel abla L. 
Afacan 

- :.aran yok· 

H hloJılr teY ya· -------------------....1 - Camı kırdın delil mi ? Bak babu akıam• pamaıam. 

- -'-na yı.p- aeJıla de DHıl ı&yJlyecetim •• 
tın ha- lllraı da - Kadın değilmlainiı ıır tutmauıaaı •• atıı-
borç 7 ıı=aı a.ı· aısda aatea ltalda ıalaamu kL .. JlDl?. 



IOM POSTA 

İTTIBAT VE TIBAKKt 
Her hakkı malı/uzdur. - Na•ıl 4'oldıı? .. 

............. " .......... ...... Naıl Yaşadı? .. 
T~frika No. 70 Nasıl Ôldll ? .• 

Abdülhamid'i Devirelim Yerine Reşat 
Efendi'yi Geçirerm, Fakat .. 

[Vatandaş!. •• 
Abdülhamidin, Dlhayellb ıu

IDm ve iıtibdadına nihayet •ere
rek memlekette kanunu eıaalyl 
ilin etmek makaadilo Sellnikte 
bir cemiyet teşekklll etmlı TO 

faaliyete baılamııbr. lzmirde de 
teıkillt yapmak llze!'e m kar
deıimizl memur ediyorm. Melm
tubumuzu ıize yeren arkadattaa 
IAıımgelen bahab alıDd Ye bu 
mukaddu makaadm buaalll için 
btıtlln varlığınızla çallfUUL.) 

Hllaeyin Lütfi Bey, heyecuinı 
yavq yavq teskin ettL Sonra, 
mi1afirleriae renk Yer111C1Dek içim 

- T eşekkllr ederim efendim. 
Eğer yakında avdet edecek.teniz, 
ce•abını yine ılabıle ı~hıderirim. 
Dedi. 56111, afaki bir mecraya 
çevirdL 

Bir aralık mlaafirlnln kulaftna 
eğildi: 

- lamlnlı nedir? .. 
Diye •ordu. Misafir, ayni tarz

dı cevap yerdi: 
- lımail Cambolal •• 
Lı1tfi Bey, bu iıml tanıdı. 

ÇUnkll Edip Servet •e Sallbad· 
din Beyler, ona bu lalmdn bah
setmişler, teıekldil eden cemi
yette mllhlm bir mevkii olduğunu 
ıaylemiılerdi... l.mail Cambolat 
Bey, çok oturmadı. Yorgunluğunu 
bahane ederek mDeaade lltedi. 
Kandiıini teşyi eden LQtfl Beyle 
kapının 6nllne gelince durdu. 
Büyük bir heyecanla Latfl Beybı 
ı~zlerinin içine bakb: 

- Mektubu okuduktan MDI'& 

iyice dllşiindllntlz mil?.. Sonra 
llDm var ..• 

Derken tehditkAr taYır aldı. 
Bu vaziyeti çirkin bulu Utfi 

Bey, birdenbire uraıldı. Derhal 
ka,larını çatta: 

- İf te bu olmadı, uizim .• 
Böyle ıe1ler, tehditle olmaı .• 
Kanaati vicdaniye ile olur. Eaer 
Leni 81ilmdeo korkar bir adam 
zannediyorsanız, b8yle bir nı.i
feyi tevdi elmemeliıini:ı. 

O edl f smaU Bey, bOyOcek bir 
raf yaphğını anladı ve o ıözle· 
rinl batk• ttlrlll tefaire baıladı. 
Ve nihayet: 

- Ben derhal ıel•nlf• dane· 
ceğim. Yana tizi bir arlndqla 
tanıftaracaiım. Artık onunla teı· 
riki mesai edersiniz. 

Diyerek bahal kapadı. Mek
tepten uuldaıtı. 

Ertui abalı, erkenden mek
tebe gelea laman Cambulat B"y 
yanında pejmerde kıyafetli bir 
laoca sıetirn itti. Ba i.ocayı LCıtfi 
Beye takdim etti: 

- TltllncU.. Y akup hoc._. 
O glo, cuma leli. Mektep 

tatildi. Bu Uç iDkıllpçı. harıl laa· 
rıl yanan ıobama karııı . na ı~ 
tiler. lzmirde yakacakları iak llp 
ocağınan plAnı lberinde, azua 
•zadıya g8rfttt81•r- Komite iş
leri görUtlllnv bittikten IODI a, 

1 
mtye yazdım. (Canbolat) ı gön-

• dermiıler. Sizinle teşırild meaaiml 
mUnaıip g~rmllfler. 

lat•nlluı lefldlllı lçın g!zllc• 
P•rlaten latan bula gel•n 

Babeetlln Şakir B. 

- lzmıre l'•leli, tam iki ay 
olda. Hiçbir ,.y yapamadım. 
Gelir reimez, Buraalı Binbaşı 
Tahir Beye mtıracaat eltim. Ce
mi yetimiztn en eakl azuından 
olan Tahir Beyin Ya:dfeıl bir 
mllddet evvel buraya tahvil 
edilmiıti. Hu halde, h tah
vil onu korkntmuşı olacak ki. 
müracaatimi Daziklne reddetti: 
( - fzmirde aOrgUn giln bir 
vaziyetteyim. Bu iıte ortaya be
nim atılmam doğru değil. <AmJ.. 
yetin çarçabuk anlaşı••aaına 
1ebep oluruz. Baıkılarına aıDra· 
caat etaenü daha iyi ect..lniz,) 
Dedi ve teşkilAt itinde baaa 
yardım etmek istemedi. Maama• 
fih kendiaini bir dereceye kadu 
haklı buldum. Birkaç ~ baı 
vurdum. Fakat onları da ar.zuma 
muvafık bulamadığım için tlubal 
kendilerinden uzaklqmıya ••~ 
bur oldum. V azlyeti merkezi ... u-

Diyordu. Ayni zamanda dok· 
tor NAzım Bey, cemiyetin Rume
lide her tarafa dal budak saldı• 
tından ftçllncO orduya tamamen 
ele aldığandao bahıccUyor: 

- Eier lzmirde de !:urvfltll 
bir teıkilit yapmaya rıamraff8k 
olaraak, bir iki aya ~alol'.J, Ah· 
dnJhamidin tahtını altilıt oder. 
Yerine ( V ellabt Reıat Efendi) yl 
(idlı) ederiz. Onu da tabibi 
buau.t.ı •uıtaaile elde ettik. 
Tabii bize ömrünlln ıonuna kadar 
minnettar kalacaktır. Diye kuv .. 
Yelli bir iman g6ıteriyordu. 

BUtOn bu ı8ıleri dinliyen 
Höaeyin L6tfi Bey ıordu: 

- Bunların bepal gllzel, sıi· 
zim. Tetkillt yapalım. AbdUlba· 
midi devirelim. Yerine Reıat 
Efendiyi geçirelim. F arzediniz ki 
milleti bugOnkO zulllm ve lıtib
dattan kurtaralım. Llkin.. Kor
kuyorum ki devleti idare ade· 
miyeceii:ı. Evveli.. Gayri mlla
llmler, her huıuıta bizden çok 
ileride.. Yarın, (Milaavat!..~ De
dik mi, onlar ıaten hazırlıkla 
oldukları için ileri ahlacaklar, 
Biz, bugUn keyfiyet itibarile on· 
lardan zaten gerideyiz. Sonra.. 
itin içine tabiatile (ihtiras) rire
cek. Seoıin, benıin diye biri
birimizi yemiye bqhyacağız. 
Bunlar, hep evvelden dlltDnlUe-
cek ıeyler. Biz gayemiz, ıade 
yıkmaktan ibaret olmamalı. Biraz 
da yapmayı dllıOnmeliyiL Bunun 
için bir taraftan inkilAbı yapacak 
unıurlan hazırlarken, diğer ta• 
raftan da o inkillbı yaptmak 
için maarifçilerimizi, maliyecileri-
miı~ adliyecilerimi:rl, idarecileri
mizi hazırlamalı •• tam teıkillt 
ile ortaya atılmalıyaL 

( Arkası -.ar ) 
..... -. ...... ..__ ... ._ ... -. .. -.-........ ____ ...... ·---·-···-··· .. ····· . ............... -................. _ 
________ lllZlll[ll ___ Yarınki Salı iiloU htmıkıl lıhdftnl 

alq.mı at,30 da $chir1i"yatros11 
OençlerL 

Bürhan Cehit B. in 

Yüzbaşı Celil 
Romanmı muhakkak okuyunuz. 

Zarif ciltli 1,25 Ciltıiz t Hra 

Te\Zi } ed KÖROGLU matlıa:tsı 
Her kitapçıda buluD91'. 

RENKLİ 
FENER 
Piyes 3 perde 

Muallim ve 
Talebe gecesi 

mııımııım 

~J 
lllllUI 

Matouat C~m y ti tarafından 
tert p edilen 
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AL Mft.b~lA G 1 
ç "' tı. Her kltapçada bulu:\ut. 

----------•••• ,.._ __ • Fiatı ı Urı&dır. ----r 
Çarşa~ba 
akşamı MELEK Sinemasında 

Senenin en büyük :&Jıninind"n biı:ini gı>recek ·iniz: 

GÜNOOZ BENiM... GECE SENiN ... 
Neş'eli · ıeıı. şuh· zeııgiıı · lıiiyük Fransızca sözlü fılnı. 

Mümeuill~ri ı 

FERNAND GRAYEY • KATE de NAGY 

MltK lsmail Camb~d B~a ·~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~·••r•·~~~~~~~~~~•sı~ 
&ifeıi bitmif, arkadaşlarına v~da p ................ ~.~~-~..!..! .. ! ... ~~-~. A. ~~-------
ederek çıkıp aitmiıti. Şimdi, A Sö.ııil f; mlcruı .,_ı yıtdız.ı <'lUp kendisine mahıua uıümtaa -

• • dahly ıne tarzı tc.nılli n. 
(f iltUncU Yakup hoca) iamini ta- P p A p R İ K A 
tıyan (Doktor Nazım Bey) ile R 

b k 1 i ( Ata,ın gençJlk) 
Lutfi Bey, b:ış aşa a maılardı. K mev.fmla - ınfmll fllmlııdo ae; frcllerl nalıayeuiz. gil dD.recek ve nete .açacakbr. 

N :ı m Bey, vaziyetten ıu ıuretle Pek y k nd A R T 1 S T 1 K Sinemasında A : ........................ -... . ......... - ..................................................... . 
~ l Ayet ediyor: 

Bir Doktorun Düşüncesi 
lshraplan Dindirmektir 

( Baıtarafa 1 inci sayfada ) 
elinde bir Lup, hem, dertlinin 
deriılnln en ince hatlarını ayn 
ayrı gözden geçiriyor, hem do 
haataneye fahri olarak devam 
eden beı doktora, tıbbiyenin ataj 
talebelerine teıhiıl tefrikinin 
en mühim Hasları hakkında ma· 
lömat veriyordu. Diğer hastaya 
diğerine, diğerine geçiyor. Ha .. 
talar ıoyunduklan zaman, ekıeri
nln vllcutlerinia bnyuf, bir kıımı 
yaralar, berelerle, namlltenahl 
kirli; eımer kabuklarla dolu. 
Gözlerinln çanaklan hali tabiile
rinden fazla açılmıf. Doktor, her 
birinin ilzerlnde duruyor, dikkatle 
rnuayene ediyor, lAboratuar kl
ğıtlarile karıılaıtırıyor, etrafında
kilere nefeı tüketerek beyin yo
rarak alay alay alSz •3yl0yor. 

Saat on buçuk. Polikliniğe 
gidiyoruz. LAboratuvara uğradık. 
idrar dolu birçok kaplar. Orada 
da bllyllk bir faaliyet g6a 
alıyor. 

Saat oa bir "PolikHnlk.,deyiL 
Çocuklaran tarama hurdebinl 
muayeneleri yapılmıı, kellerle, 
kuru ~eller ayrılm11o Ailıyan, 
bağıran, 11ııldana11, ıızlayaa bu 
çocuklar, annelerile beraber •ra 
ile giriyorlar. Hepıinin yOzlerl, 
gözleri karma karııık, kanlı, ce
rahatlı piı cilt yaralarile dolu. 
Muhterem cilt mllteha1111ım11, 
hastalar Uxerindeki tetkiklerinin 
neticelerini yanımızdaki doktorlara 
anlatıyor. Çocuklardan ıonra ka
dınlar aöknn etti. 

Hepıinln yilzlerl pia kabuk· 
lar1a örtOlll, aaçlaranıD araları 
iğrenç yaralarla dolu. Ve hepal, 
genizleri; midcı bulandıran bir 
koku ile ıızlaoıyor. 

Kadınları erkekler takip ettL 
Kiminin bacaklan cılk yaralard•a 
sıörUnmiyor, kiminin blltOo .Ucu• 
duoda frenginin tabrip"lr izleri 
yar. Haıtalardan birinin kulata 
kanHrden tamamen harap ol
muf, birinin karnı delik detik 
denecek derecede cerahatl11rla 
dolu. 

Doktor bunların herbirUe ui· 
raııyor, yaralara ellerile dokunu• 
yor, yanındaki çanakta klfurla 
alkol dolu. Doktor ellerini mDte

madiyeo mablale batanyor. 
Erkek hastaların ıonuncuaunua 

işi bittiği zaman aaat tam ikiye 
çeyrek vardı. 

Hulöıt Beyin mideainden ra• 
hat• zlıiı varnıış, hafif bir yemek 
yemek için evine ıitmek !Decbu· 
riyetinde imlı. 

Saat aekis buçuktu ikiye 
kadar billmUbatiıı• biç durma
dan, pia kokular, kerih manzaralı 
yaralar, irinler içinde çaL,.. 
doktor ••inde yirmi dakika ya 
kaldı, ya kalmadı. Nihay•t mua· 
yenehanedeyiı. 

Birinci hasta bir ekıemalı idi. 
Dotor; bunun nereden ıeldiğini, 
nHıl yerleıtiiiai. aile•I, ini bü
tDn mukaddematı ıoruyor, aoruyor, 
ıoruyordu. 

Haata balık yeyince hutah
iının artbğını alylemifU. Ba 
ahret suallerinden aonra doktor 
hastanın cildin• birtakım aıdar 
yaptı. Etin, balığ·n, aabzeleria, 
to:ıun, toprağın, lfİyilen ıcylerin 
velhasıl hatıra. ıeleo birçok me
vadın o ıahıa Uz.erinde bir teair 
yapıp yapmadığı bu aşılarla kon-

trol ediliyor. Buna ~reıt culaneH" 
diyorlarmıf. Alleriique baıtalık· 
lar da bu suretle hareket lüzu
mu varmıf. Altı hastanın muaye-

neti saat beş buçuğa kadar aüİ
dU. Hastaların arkası kesildikten 
ıonra, zengin bir kllttiphaneye 
geçmiıtik. Doktor ıabahki not
larını hazırlıyacaktı. Yazımı ye-
tiştirebilmekliğim için dok• 
tordan bu iki Uç sa· 
at aUrecek olan lıin bu ak .. 
ıamlık biraı tehir etmeaini rica 
ettim. Suallerimi sordum. Sabah
tanberl bana atız açmıya Yakit 
kalmamııb. 

Doktor, algaraamın dumaa
lannı hafif, ıllıUk bir gözle ko
•alıyarak kııa bir an dUıllndll •• 

- Evet dedi, tababet, hiçbiw 
mealekle kabili kıyu değildir. 
Zira tabipler tahsil çağına ma
hltlerlao, insanlığa, dertlilere. 
yaralılara, muztariplere, rubu 
dDşımDşlere yardım eau Ye p 
yetini temin maluadile atılırlar. 
Başka dUıUnceleri yoktur. Tabip
ler, mute•aza bir refaha nail oı .. 
bilmek için çok 1tınelerin ıeçmell 
lazım geleceğini bilirler. 

Hiç tabtil g6rmemiı, olan meHll 
mahaJJelerindekl bakkallana m .. 
Hll ekmekçilerin, kaıaplann ken
dilerinden yirmi defa fazla para 
kazanacaklanaı da; onlardan çok 
itibar ıBremiyeceklerinl de dok
torlar pek All bilirler. Bununla 
beraber aenelerce didinir, 
uğrqır, çabalar, her tllrla 
tehlikelerle glSğUa göiUae 
çarpııır, çok defa aın .. 
belAları atlatır ve nihayet biç 
umulmadık bir :ıamanda butalar
dan birinden bir mikrop kapar, 
ıider. Hangi metlek Tardır kl 
aaliklerl daimi bir tehdit, daimi 
bir UıOntD, daimi bir çar pınb 
içerisinde Yakıt geçirsinler? Ve b, 
ıuretle naaıl olur da tababet 
difer aıeıleklere kıya1 edilebilir? 
Bir tabip çok meıgul bir Alim de 
olaa ea k11a bir dalrıohktan 
kendini mea•e dalma mecburdur. 
Bir doldor, gilnde mevaddı mD
aemmimenln biuarure lmtluç et• 
tiki otuz reçete ya11a bile, 
edviye miktarında yanılmam•k 
için yine buull seneleri ball fa· 
aliyetteıı bir lahza ierl kalamaz. 
••et, bir ressam da, bir edip te, 
bir ıair de okur, yazar, utıapr 
dimağı yorulur. 

Fakat kazantı bir tabibin ka
z.ana ile mulc:ayeıe edilemiyecek 
kadar farklıdır. MeHll, Topa• 
1&hibi a-ibi, milyonlar kr.:ıanan 
mllellifler az mıdır 1 Halbuki bir 
doktor bu paranın ytızde 
birine malik olabilmek için otuı 
kırk aen• didinmek mecburiye
tindedir. Hayatımız, aörOnen, g&
rOnmiyen, bilinen, biJinmiyen 
binlerce dnıman içinde durma· 
dan dinlenmeden mlltemadi7en 
çalıımakla geçiyor. Harp zama~ 
lannda tarih, doktorlanmııın 

Ttırke baı birçok kalara .. alık
ların1 ya:ımııbr. 

Size diter mllletlerla etibba-
ıından da misal ı&atenbllirhn. 
Franıada, 1914 ag11ttORDdan 
dOşmanhklarm IODUaa kadar 
17750 tabip ordulara blamet etml~ 
bunlardan 1235 i ya aldaldara ceri .. 
laalardan ya vazifeleri HJIHında 
tutuldukları hutalıklardea llmlf
lerdir. 

:SilAh albnda aıkerler .,...... 
da piyadelerden IODI'& ..W..t• 
eo fazla telef olanlar yine ııhhi
ye neferleridir. Haliıulhta da 
bizler, bütOo bayatımızca muh
teris ve ıııhan malftl hutalarıD 
iz'acabna, mecnunlann tecavnzlr 
rine maruı.uzdur. 

( Doamı 11 inci sayfada > 
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ABMET REİS Deniz Kızı Eftalya 
~--__...._ _______ 23----------- Yazan: Piger Melon 

Ahmet 
Hagatı, Şöhreti, Maceraları 

Parmağını Uza~ı~ .~~~~.~&~~fu~"~~~~:~~ 
Markiz K-ı-zl-arını Birer Birer Kucakladı Gülmemek için Kendimizi 

Ve Onlardan Ayrılıp Gitti Zor Tutuyorduk 1 
ÇtınkO Ahmet Reis, bu 

daireyi, aenelerin nrdiil lec· 
rDbe ve bUylik bir itina 
ile vUcuda aetirmişlL Bunlarm 
~inde bir tane Afrika dilberi ile 
bir Yahudi kadını vardı. Her 
lkiıi de ıiıman Yllcutlu idiler. 
Bunlardan baıka, dört ıene evvel 
Adalardenizine yapılmıı bir akının 

laıması Ye durmuı ıayet kıaa 
ıDrdO. Bir ara ıahadet parma· 
ğım Markiz di Kaatro'ya çerire
rek göıterdl ve aonra hiçbir ıey 
•~ylemeden çıkıp gitti. Efendile-

oldu. Anneleri, kıı.larını birer 
birer kucakLyarak ylzlerlnden, 
gözlerinden öptn •e ıonra 
bap ytık1ek, fakat her tllılll mu
kavemet ıinirlerl kırılmıı bir 

hllde kendlaiue ga.tırilen yola 
dilztıldll. 

Alaturka Kahveleri İçtikten Sonra 

ıanlmet mahıulU olan bir Yunan 
dilberi de me•cuttu. Bu arada, 
hadımataaı, Balear adalarının 

buiday baıaldarı kadar ıuıtın 
bir lıpanyol gUzelini de aaymayı 
unutmadı. Ahmet Reia, lıte bUtOn 

rinin lıaretlni a6ren cariyeler 
Markiz 'Jn etrafını aldılar. Anı 
Ue kızlarının aynbtı ıayet balit 

r 'l Resminizi Bize Gönderiniz 

.. * 
bunlan top yeknn bayatından Resminizi kupon ile gönderiniz. 
•İlmiye karar vermiıti. Ytıkaelen Kupon diğer sayfamııdadır. 

Size Tabiatinizi Söyliyelim 

feryatlar, alııtaklan bu yaıayııtan .. l _. --------------' 
aynlamıyan kadınların taıallOm 
•• merhamet dilenme 1eılerl ldL 

Hadımağaıı bu izahatı yer
dikteo ıonra uzaklaımca, Markiz 
dl K&1tro manalı, mınalı bllyOk 
kızmın ytb.Une baktı. 

3t M•eut B. Güler yüzlü ve se· 
ıimlidir. Ser
keşlik yapmaz, 
uysal olur. Ce
•ur değildir. 

ehlike, zarar 
ve mes'uliyet· 
ten ç~kinir, 

eğlen celerden 
hazzeder. Na-
diren neş'etıini 

( Arkall 't'a? ) 

GÜL 
Yapraklannın 
cazip ve göz 
kamafbncı 

rengini 
Simon Kremi puclr111 
Ye ••bununu muntazaman 
ia timalile temin edebillttl
nb. ki bu suretle cildin te
mb.lenmuinf yumuşatmaaı 
n bemlenmeal J'İbl Qç mak
sadın huaulnne yardım eder 

CBİME 
SIMON 

-8-

- Nedir? yapablleceğimiı. bir 
ıeyae reddetmemiz imklnı yokturl 

- l.'afı ıayet kolay ve eğ· 
lenceli bir rical Burada doıtlan
mızdan bir Ermeni alleıi Yar. 
Onlar dı 8mDrlerlnin belki yirmi 
Hneden fa.daamı gllzel latanl>u
lunuzda geçlrmlılerdir. Alaturkaya 
lııkbrlar. lıtanbula lfıkbr)ar. 
Pateye okudutunuı pllklarm 
hepıl eYlerlode Yardır. Her alqam 
onları çalarlar, latanbulun h..,. 
retile içleri yanarak, g&ılerinl 
kapayıp lnvranblı Boiaıın hadn 
akıamlarım, alııan gözlere ken
dilerini aratan hilAllerl göklere 
karıımıı minareleri, camileri 
tahayyOI ederek dinlerler, hatta 
ıamam z.aman ağlarlar. 

Helo Madam Surplk ılzln 
adeta Aııkmızdır, Siı.lerin burada 
olduğunuzu bilmiyorlar. Bu ak· 
ıam onlara çok gUz.ol bir •Drpriz 
yapmak arzuıundayım. Reddet-

( KRE~M SIMON) meısenlz onların glS11terecekleri 

AbmetReiıln bu hareketi gö1-
teriyordu ki hıklırmda buıuıl 
bir karar verilmiştir ve bu karar 
kolay, kolay değişmiyecektir. Bu 
bahis etrafında büyük kı:ıla an
ne&i, yavaş yavaı bir hayli ko
nuştular. Onf ar, başlanna gele
bilecek akıbet hakkında herhangi 
bir tahminde bulunabilmek için 
zihinlerini yorarlarken genç Mad· 
delana da etrafını alan güvercin· 
lere yem Yermekle meığ"ul olu· 

... ~!111~--------••• ıaşkmhğa bir hayJl güler, birçok zayi eder. Faz- • S d • a ıkzade Biraderler ta eğlenir iyi bir gece geçiririz 1 
la konuşmasını sever, tavra hare- Bu caz.ip teklifi memnuniyetle 

yordu. 
Ana ile kızın vardıklan bl1kllm 

ıu oldu: 
lık tahminleri yanlııtJ \'e Ah· 

met Reia, kendilerini para Ye 
menfaat temin etmek için buraya 
ı•tirmemlıti. Billkia, onları, Yak· 
tile kendiıine fena muamele ya
pan ••ki madamlarinı, harem 
dalrulnl al\ılemek için birer ltıkı 
eıya mahiyetinde olarak almlf, 
Cezaylre kadar retirmlttl Bu, 
onların kalbinde derla bir yela 
•• inkiaann dopamna Mbep 
oldu. 

ketleri sıkı cı değildir. Vapurları kabul ettik. 
KARADENiZ VAPURLARI M. Levi bize : 

32 H.M 
• 

Haean B. Sakın ve 
dil şünce lidir. 
Gelişi güzel 
atılmaz, ıöz 

söylemez, gü
rültücü ve mü· 
cadeleci oJ.. 
maktan ziyade 
İ§lerini ıullıen 

DUMLU PINAR 
2~a$:~t S A L J aaat 

16 da 'Sirkeci rıhtımından hare-
ketJe ( Zonguldak, f nebolu, 
Ayancık, Samıua, Ordu, Gire
aun, Trabzon, Sürmene, Ye 
Rize) y• azimet ve avdet ede
cektir. 

- Yalmı, dedi, ben ılıleri 
evvel& yUkHk ltalyan muıikiti
naaları diye tanıtacatım. Onun 
içbı kat'iyyen tftrkçe konuımak 

yok 1 
Piyano çalan bir arkada9, Sa

di, M. Levl ve ben o akıam Er
meni aileainin oturdutu bOyftk 
ve gUzel aparhmana gittik. Ar.ar· 
bman kapııından ayağım zı içeri 
atar atmaı g&ılerlmizin önUnde o 
aırada uzakta kalan tirin lıtanbul 
canlandı. Her taraf tamamen ıark 

Nihayet kıaa bir akorttan ıon
ra M. Levinin madam Surpiiin 
pek HYdiğinl Ye her akıam .,. 
tık yenllmiı olan pl&kanı llerlle
mlf ıaatlara kadar plmaktaD 
bıkmadıgını ı6yledltl ktırdill bt· 
cazklr makamandau "bir l>.hn p
ma"( 1) prkı11Da bqladılr. Madam 
Sorpikln ytbDade fırb.W.rla in
duran bir deaiıha bir denbire u
ldalefl•ermuinl la1npınldarla l>o
tuln bir inama birdenbire kala
kabalarla kınlmuam andıran Aai 
Te blJllk bir deiiflklik lfW e&rp
l1.. Onun, mieaflrleriD Te beplml-
lin neı'emW vı halet ruhiyemlal 
anlatabilmekllğim için mutlaka 
bir ruhiyat mtltehH111ı olmaldı
tım llıım. 

Bu neı' e içinde o ıece de gtt-
neı doğaııya kadar aDrenlerden 
biri oldu. Yalnıı madam Surpl
ğin adedini babrlıyamadığım pu
aelerinin yUıUmde bıraktığı bara
blyi erteai aabah aynada g&dnm 
Yerdiğimb. neı'enin tqekkUrllnU 
eda için madam Surpik 6pe öpo 
yanaklarımı ıoldurmutlu. 

Kıbrıata idik. Bir hafta aonra 
Kıbrıaın en bDyUk alnemaaında 
konıer •erecektik. Ga:ıetclerl~, 
el illnlarile, duyar afiılerile 8İn~ 
ma vuıtaaile 80kakta dola§tarılan 
le•halarla velha11l akla gelebile
cek hatta S"•lmJyecek yığın yığıa 
vaaıtalarla genİf bir reklAm , .. 
pılmııtı. Kıbrııta 'H en uzak 
köylerde idrak çağını balmut 
çocuklardan bunam111 yakJaımıı 
ihtiyarlara kadar Denia Kızı 
Ehalyanın Kıbrıı ıinemaunda 
konaer vereceiinl duymıyan kal
mamıfh. Nihayet tesiri g&rDlda. 

( Arkuı nr) 

O) Bır bahrt gama dllttO fikröbayı.lim 

Çıkmaı J'Orecimde o eenin mibrU hayalin 
Bir ara, gtlzel Lftkrezya tld· 

cletli bir hiddet buhranına kapıldı, 
hayıfyet Te mı•kil Ilı aykın dO
ıebilocek herhangi bir kllçOldOjtl 
kabul eaemlyeceğinl ı6yledL Göz· 
lerlnden ateıler fııkırıyordu. Fa
kat annulnln etraftaki duYarlara 
bakarak yerin kulaiı Yardır, de
mek lıtiyen bilini g&rerek ıll-

kalmasını ister. 

halletmek is
ter. Hususiyet· 
Jerinin gizli 

Fada tafaillt için Sirkeci 
Meymenet Hanı altmda acen· 
talığına mllracaal Tel. 22134 hlftbfle tefrit edilmiıti ve mtUe- ((~!!!!!!'!!!'!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~---~~~~~ 

madiyen tftrkçe konuıuluyordu. TA K V / M == 

kunet buldu. Anlaıılıyordu ld 
bfttttn mevcudiyetleri Ahmet re
lıin elinde idi ve onun keyif 'fe 
arzuıu neyi laterH ondan baıka 
bir ıey olamazdı. ÇOnkO blltnn 
bu ealr ye köleler onun emrinde 
idi Ye bopıl de efendilerioln bir 
l9aretlne bakıyorlardı. Şu bale 
naıaran kendileri için yepyeni 
bir bayat ıayfa11 açılıyor demek
ti. V aktile, ihtiıamh bir eda ile 
Ceneviz 1araylarının bahçelerinde 
dolafU gururlu u!l Madamalar
dan ~o ortada bir ... , kal-
mamak tbere idi. O Madamlar 
ki bakıtlanna l&yık 16rmediklerl 
canla, canaı• •tY• herine bile 
16yle bir göılerinl çe•İrmeyl 
dahi bir fedakArlık •ayarlardı. 
Onlar itte bu dUıUncelerle hatır, 
neıir olup dururlarken akıama 
doğru Ahmet reiı ilırllndO. Ar· 
kaamda bOyUk bir hizmetçi kala
balıiı vardı. Dl Ka1tro Markizi 
ile bllyllk kızı b6rmet makamında 
•e aayri ihtiyari ayağa kalktılar. 
Yalnız Maddalena bu harekete 
uymadı, kaçtı, bahçedeki baw-
•un arkMına Aklandı. 

Maamafila Ahmet reiaia do-

inhisarlar Umum Müdürlüğµnden: 
Nev'i Miktarı 

Siklop çelik çember Kilo 7000 
Çember raptiyHi " 300 
Çember raptiyeai için kaYalıe " 30 
Bileği taıı Adet ı ()() 
Yukarda ya.zıh dört kalem le•azım pasarblda •• '' 13502,. nu-

maralı kararname ahklmı daireainde •atın alınacaktır. 
Taliplerin prtname Ye nOmuneleri a-6rdOkten •onra pazarlığa 

ltürak etmek llzere 13-3-933 pazarteıl i'tınO aaat 14 te Galatada 
alım .. hm komlayonuna mllracaatlan. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

Emlak ve 
Meclisinden: 

' Eytam Bankası İdare 

1931 HnHI adiyen ln'lkat eden Umumi Heyet lçtlmaında tayin 
edDmit olan murakiplerlmi• lbaan ve MuYaffak Rıfat Beylerin bu 
defa 1932 Umumi Heyetinde, 1933 HDHI için dahi Bankamıı 
murakipliklerine intihap ve tayin edildikleri ticaret kanununun 

· 352 inci maddeal JQocibince illa olunur. 

--------------------------------------------------
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz mOıtahdemlnl için yerli kumaıından ~ 16,. adet palto 

yaptırılacaktır. 
Taliplerin kumaı nOmuneleri ve 0ıt 7,5 temi atlarlle birlikte 

27-2-933 paurteıl aano ııat 15 te Galata'da abm utım komiıyo
nuna mUracaatlan. 

M. Levl biıleri enelce karar• 
laşmıı ıe1dld• tanıtınca gayet 
ıen ve ıobbeti hoı bir kadın 
olan ban• aahibeıi Madam Surpik 
aı ~trefil bir tUrkçe ile : 

- itibarlı, itibarlı diye g6te 
çıkarttığ.n bu İtalyan goygo
ycuları mı idi. Aman Allahaı
kana bt\tOn keyfim kaçb. 

Ben de iyi bir gece geçirece
ğiz diye kabıma ııgamıyordum. 
Bilinin ben alafran2adan abla-
111am. Şimdi bu kan ile bu he
rifler banıar bangır bajıra bağı
ra kafamu n etiai ylyeceklerl 
dedi!. 

Gillm•mek için dillerimizi lll-

rıyoı, ~eudimld ıor tutuyorduk. 
Alaturka plşirilmiı kahYeler 

içildikten ıonra Sadi kutusundan 
kemanını çıkardı. Arkadıt piya
noya ieçti. Ben de kalktım, piya
noya yaklawbm. Madam Surpik 
ummadıiı bir felAkete uğramıı 
lnaanların ııhrabile kıvranıyor, 
aitemli bir dllımanlakla dolu ba· 
kıtlarını bqıııa bu bellyı aaran 
Levinin ve biılerin Oıerlerimiı
de diken fibi dolaıtınyordu, 
LeYlnin ve hepimi1in r6zlerimiz
de ıeytanl bir paralb, aı aonra 
atacağımd kabkahal•rın baılao-
11eı olan bir pırıltı 7aıııp ıl
Dlyordu. 

:!8 
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İSTANBDLDA: 

1 Bir ÖlünUn Hatıra Defterinde;-f 
- ' 
İNGİLİZ CASUSLARI 

.. ~ ~ ... ' ...... _.. ....... : -: ..... : "' ..... :;. ~; 

Casus Kadın, Sus! 
• 

Greta Fırsattan istifade Etmesini 
Bilen Tehlikeli Bir Casustu 
-17-

(Grota) nın Ankara seyahat 
baıırhaı hakikaten enfes idi. 
Basit fakat çok deterll bir ıiyl~ 
nif. Bir nazarda, inıl.\na refah 
ve debdebe içinde yafıyan cazip 
bir kadm hi11inl veriyordu. 

Evvelki proğramımız veçhil• 
(Greta) Ue trenin hareketinden 
yarım saat evvel Haydarpaf& 
btıfeılnde bulu,tuk, yambaıımıı· 
dı. dinç fakat sakallı bir adu . .l 
duruyordu. Kurnaz kadm anıııın 

yammııda beliren bu adamın 
bir taharri poliı olınasmdan en· 
dl1eye dtııtU, bir takibe utra· 
maktan korkarak ıakallı adamı 
ve her tarafı dJkkat Ye itina il• 
ıöıden geçiriyordu. Hafifçe •ti· 
lerek; 

- Yolumuz tehlikeli, çok 
dikkat )Azım. t dedi. 

Genç kadmm koluna girdim, 
ıeıer.k domiryoJunun tenha ta
raflarına aöturdUm. 

- Siı benim için evhamlı 
derken kendiniz evhamlı oldunuz 

ıaliba l 
Greta aöılerlmln içine baktı : 
- Bir in1an hayatı, tetbirsiı

lite kurban verlllr mi ? Daima 
tetbirli davranmak bize hiçbir 
ıey kaybettirmez. Muvaffakiyetl· 
mlı için, evveli hayat ve •mnl
yıt llznu. 

(Greta) nm bu aözlerine 
ehemmiyet 'Hrmemiı ıibl g6rUn· 
dtım. Bu kayıt11ıhğımı j'Örilnc• 
IJ he etti : · 

- Muıtafa Sağtr bu yolda 
kayboldu. Muıtafa Sağır ki teı· 
kUltJmııın profesörlerindendi. 

(Muıtafa Sağir) lıminl duyun
ca dona kalmııtam. 

- Muıtafa Saitrl tanır m111· 

1111? Dedim. 

- Elbette.. Garbi T rakyada 
onun •mrlnde birkaç Hne çahı'" 
tım. (Enteliccn• Serviı) in değerli 
ıeflerinden biridl. Bu yola çıkar• 
ken onu batarlıyorum da... Tren, 
ikinci hareket dlldUğllnll çalıyor
du. Greta kolumda arbk binmek 
ibare trene yanaşırken mUtema· 
diyen etrafta biıi taraaıut odın 
kimH olup olmadıtmı tetkik 
ediyordu. 

Doğruca (Vaifon H) kıımında· 
kl kompartimammıza gittik. Ba
vullarımız evveld•n yerlettirU· 
mitti. 

Filhakika bizi, allka ile takip 
eden gözler çoktu. Fakat bunun 
için tellıa lllıum yoktu. ÇUnkll 
Gretanın güzelliği hiç kimHnin 
ıöıiinden kaçmıyordu. Ca1uı ka
dın da bunu pek Ali farkediyor· 
du. Trenimizin hareketi, Grelaya 
earareniİZ bir faaliyet verdi. El· 
biseıini değiştirdi. TuYaletini ta
mamladı. Sonra, beklememi tea• 
bih ederek va2on rHtorana 
iitti. 

Bir müddet ıoura udet etti. 
Bu birkaç dakikalık fuda, onun 
tnnde bulunan •ıhaıın hlviyet
leriui 6ir•nmeıine klfi ı•lmiıH. 

---- -- --- - -~-
1 Yol arkadaşlarımızı birer, birer 
l ıöyll\yor, falan numarada filln 
· kinııe, falan numarada filin kim

Hler... Var diyordu. 
Bu malO.mall nereden aldığmı 

merak eltim, fakat ıormak ia
temedim. Yalnı~ yatakh vagon 
memurlarından birinin Gretaya 
karf ı fazla alAka Ye itina göıter
dijinl görüne• bu ıır anlatıldı. 

Seyahat komşularımıı araaıo
da (Greta)yı fazlaca telAta dU
ıUren biriıi vardı: 

(A. F) Bey.. ÇünkU Greta 
(A. F) Beyin Emniyeti Umumiye 
mildUrJUğU emrinde çalıtan, çok 
zeki ve luymetli bir memur ol
duj'unu biliyordu. 

(A. l Beyin Hyahati, haki
katen beni de dUşilndUrml\ıtii. 
Yoksa bir takip Ye tara11ut al· 
tanda mı idik? 

l,inin hakiki mahiyetini bil
mlyenler, beni, belki de ciddi 
ve k4fl bir fUphe altında, takip 
ettirebilirlerdi. ÇOnkl\ eararengiı 
bir hüviyet olan (Greta)nın ca· ' 
ıuıluj"u Emniyeti umumiyeco 
malüm olabilirdi. Bu takdirde: 
ayni yolda (Mustafa Sagirf 'n 
utradıjt haklı akibotet bizim de 
hakıı• olarak dütmemlı: muh
temeldi.,, Bunun ıçın yolda 
Hami bauaalyet •• teceaaUıl• 
harekete karar Yerdik. 

Tirenimlı birçok kOçttk iıtaı
yonlan ge,mİ.f, Marmara 1ahille· 
rine ••da ederek arbk vatanın 
derinlerine girmiıtik. Mevsim kıt 
ve ~ok şiddetli olduğu için. dağ
ları, ovaları bol bir kar tabakası 
HrtmUıtU. 

Vaıon r .. torauda, Ankaraya 
ıitmek üzere yola çıkan uf ak bir 
tiyatro heyeti de vardı. Kar biri
kintileri dolayııile lirenlmiı, kı· 
ıa ve ebemmiyetıiı arızalara 
uğruyordu. Buna rağmen tiyatro 
ıan'atkArlarımn neş' Hl kaybol· 

neı'• .,. alay mevzuu oluyor, 
keailmlyen kahkahalarla, etrafa 
ıetaret daitıyorlardı. 

Tiyatro aan'atklrlarımn bulun• 
maaı bizim için iyi bir tesadllf 
olmuıtu. Çtinkll endiıomiıi uyan
dıran ( A. F. ) beyin daima yanı
mııda bulunmaamı temin etmişti. 

( Greta ) en basit bir fırnttan 
bile iıtifade atmeıinl bilen tehli• 
keli bir caıuıtu. Şüphe ettiği a• 
damın, en uf ak bir bar ek etini, 
bir bakı,ım bile i~bUnden kaçır
mıyor, bunu yaparken de kimıe· 
nin dikkatini uyandırmıyordu: 

Bu yolculuğumuzun ikinci ve 
ınUhim bir hadiıesl de, Eıkiıehtr 
lıtasyonunda bizim mahut ( Flk· 
ri ) ye te1adflf editimizdir. 

Eıklşehrln uzun tevakkuf dev· 
resinden biliıtifade iıtaıyon btıfe· 
ıine çıkmııtı k büfenin bir köıe· 
ıindo Fikri'yi karıısmda kallD vı 
kara katlı bir adam ile hafif 
hafif konuıur ıörUnce hayret 
etmiftim. (Fikri ) de bizi gör
mUıttı, fakat kılına bile kımıl· 
datmaclı. Tammamazlıktan geldi. 
( Greta ) ya dikkat ettim, o da 
ayni auretle alakadar görDnmiyor• 
du. BUfe'nin ta obUr tarafında 
tenha bir maaaya oturduk. ( Gre
ta ) ya yavaıçacık; f U adam ( Fik· 
rl ) değllmi? dedim. 

Greta hiç birıey söylemeden 
auım.amı işaret etti. Anladım ki 
bunda da mDthiı bir ıır var. ( Gre 
ta ) DlD kat'I itaretine raamen 
iırer ettim: 

- Yanandaki adam, peıimlı

cen koıan bir tehlike olmaıın, 
- Merak etme dedi, O da 

emniyetli. bir meınurumuıdur. 
BuradamHhim bir vazifesi var dal 

(Greta) nm cevabı beni tat· 
min etm•mlt gibi görilndllm: 

- Emniyet ettiğlniı adamın, 
pefimizden koşan bir hafiye ol· 
ma.ından endiıe ediyorum ma· 
dam. 

mıyor, her arıza onlara yeni bir ( AkaH var ) 
e z ~---~~ı....~~~·--~.,_.....,..~...-......,!!ie!!~iiiiio!llii .. • 

Milli Müdafaa V eki
letinden: 

1 - 931 ?e 032 1enelorinde mneretlerioe binaen nktinde mtl
rftcaat ecerek ikraıniyelerir.i alamıyan malullerle ıehit ve 
)'etimlerinin iıtibkaklarına ait bordroları Maliye Veklletlne 
H cetvelleri de Askerlik şubelerine gönderllmiıtir. Buna 
aöra ~ı:ıhabı iatihkakın Askerlik ıubelerine ~üracaat etmeleri. 

2 - lıbu tevıiattan aora mOracaat edeceklerin paraları 933 
tevziatında YerUeceğinden beyhude yere M. M. ~eklletlne 
mliracaat edilmemesi. 

3 - 933 seneainde vaktinde müracaat etm•miı olanlar i~ıı 
aynca bir tevzi yapılamıyaca(ından malüJlerle t•hit yetim~ 
lerinin beh•mehal 1 Niıau 933 tarihine kadar :tubelerine 
müracaatla kayıtlarını yaptırmaları, bu tarihe kadar kayıtla· 
rını yaptırmıyanların mUracaatlarının billhar• kabul edil
miyeccği ilAn olunur. 

-------
inhisarlar Umuıp Müdürlüğünden: 
Şartnameleri mucibine• "1010" metre mik'abı ke'reıte He.,20t25 

ve 28,, ıantlm ıeniıliğinde "40,, adet ıhlamur tomruğu ıatan alana• 
caktır. Taliplerin ıartoameleri aör_dtlkten ıonra p11arhta ittir-ak 
etmek Uıer• oO yibde 7,5 teminat a_kçelerilli h·&milen ; 6-J...933 
paıarteai saat 14 te Galatada Alu• ıatım komiıyoouoa mftracaatluı. 
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Jr~anı Faydalı Adresl~r Tavsiye Mütuseseler 
, 
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DOKTORLAR 
Dr. 

Bevl~• Mtit•haı-
Re•lt Kadri ıı•ı lrkecf, traaı· 

vay durağı, No 8 herglin ııa.baht:\n 

akta.m:ı kadar. 

D I Bevliy• mUtehat· 
r. Mehmet A 1 •ıaı, Slrkeclcfe\d 

muayenehanesini Eminönil hanına 
\,ahul: (sabık Kar:ıka~) nakle1 ıni,tir. 

hergfhı öğ'ledeıı :;onr~. 

Dr. Muhip Zühre.vi ha•• 
Nurettin tahklar. Babı· 

ali cadde~inde Gayret kUtilplı:ı negi 
ittisalinde 9 dan ()ya karlar. 

Dr. G Dahili va 
alip Hakkı b .. ta ıkları. 

çocu'c 
Sabah 

akt•m evinde Tram. Cad. 6!'i ( Topkapı 
Cuma, pıı.zardan gn.yri 2 - G m ıı:ı.vene-
hanesinde (Aksaray, Etem Perte\· ec-
eczasi arht sok:Lk t 1 ) 

Dr. Muammer 
Oporatöt U-

Nurlrolog tena1U· .... Ji haııtahklan mu.elıcıssm. llarbiyede 
tramvay durağı kar,ısında No 55. Sa
lı ve Cumadan mada herğiln 14-20 ye 
kadar. 

Mu• yene ha· 
Dr. Ahmet Vicdani nHinl Ve:ıımecl 

lerde Letafet apartımanıuın 2 inci kat 
2 inci da.ireııine nakletmiştir. Cuma· 
dan maada hergan 8 - 12 ve 14 - 20 e 
kadar, pa.zarteı.i g 11n leri mecc.ın tdir. 

Or. Feyzi Ahmet ~!~t.i~kı:riihr.:; 
tabassııu. Hergün aa.bahtan akıama 

kadar Ankara . caddesi Feyzi Bey han 
No. 43. Tel. 23899. -------

idrar ,onan haa• 
Dr. CelAI T•vf lk talıldarı · birinci 

ıııaıf mut&basıııeı . Sirkeci Muradiye 
caddesi Viyana oteli kar91111nda No: 36 
,hergttn eaat 14 - 18. 

K Fnngl, Bel.o• 
Dr. Ha»rl umar ğlakluju ve Cilt 

haıtalıkJıuı mutahasem. Almanya 
emrazı otldiye ve zühreviye cemiyeti 
azasından. Beyoğlu İatikI!l caddeıi 
Ağa.camii karıMnda No. 133 Hergl1n 
öğleden sonra. Tel. Beyoğlu 43586. 

Zührevi hHtalıklar 
Dr. Arlatldl Köprllbaıı EminöaU. 

ha.n <sabık KarakB.9 han,, No. 8 ouma· 
dan maada hergiin 9 dan 18,IS a 
kadar. 

· Dr. Mehmet Halll ~:t.1° ~=tİİ 
haetalıı.rı muayene eder. Paı;ar günfl 
fa.kirlere parasızdır. Fatih parkı kar
ıı11nda No. 1 

DIŞ TABIBLERI -EmlnönU, Eminini 
Cemal Ziya han 2 lacl kat No 4 

Haatalannı cumadan maada hargUo 
9,5 dan 18,5 a kadar kabul Te tedavi 
eder. 

Dlf Tabibi Saffet Arlı Muh•1e· 
ne ••• 

Bahçeka.pıda. Ertuğrlll mağazası kar-
fIBında Kaaapyan hanı 1 inci kat. Sa· 
hdan maada hergün hastalarını kabul 
eder. 

H St her..Un haatıdanaı 
• •P•nyan kabul n tedavt eder 

Koron ve eaire fenni ve dayanıklı 
bir ıurette yapılır. Beyoğlu Taksim 
Zambak ıokak No. 41 

Slll•yman Faik Toklu Oifu 
Babçekapı, Selilmet Han, 1i nol kat 

No. 2 ye nakletmi9tir. Herg!ln 9 dan 
akııuna kadar hastalarını kabul eder. 

Hu U Beyeğlu, 
Muzaffer sn lmaın 10k. No. 
2 Nurl B, apartman kat 1. herglln ı:ıaa.t 
9 dan 20 ye kadar, ve fevkal~de ahval
de geceleri dahi lıaıtalarınt kabul ede 

M. SAIT -Yen:poıtane ~addeai -
Vlora Haa No. 11 

Pertoınbe ve etımart.esindeu maada 
bergün 10 dan 18 e kadar haııtala.rııı 
l{abul ve tedavi eder. -Bünyamin l•tepan (Sab,k Cajal· 

ojlu Şarlıı ec• 

zıı.hane.i sıLhibi) Ge<li 1- pafa :\Iils•llJm 
sokak numara 20. Kabul 1aat l arı 9- 12, 
2 den 20 ye kadar. 

Elektrik tedavl•I, kron 
Sadettin plltln, altın damak ..... 

re. Arzuya mııv;ı,fık yapılır. Sirkeci 
Muradiye caddui oumara 26 birinci 
kat. 

Sahibi ı Ali · Eitrea . . .. ..... --

NetriJat Mü<!ilrn ı . HaJU ·Lttff 

TERZi va TUc. TERZiLER 
Hanımlar terzlh•· Terzi Şekibe ••• ı DlYanyohı, 

be~lekar sokak No 2. -- --
Ömer LllHU Yavuz Terzi ha ne ıl 

Son moda il-
ıerine tık ve zarif ka.dın ve erkelı: 

elbiseleri ebveu fü.tla yapılıyor. Yerıf 
postaha:ıe kırıı!'Htıda Erzurum h11orı 
numara: :I 

MUHTELiF 
Halk1n Nazarı Dikkatine -

Asri ve hnni te~:d iMia Biga iıoalAt-
h.a.ıı emfarte yaptığ·ı mız sucuk ve ea-
ı,ı.nıLuı ınız, temizlik ve nefasot itiba-
rile flmsalai:tdir. Bu iddiamız s ·~a 
hHk lımAt ve belediye doktorluğu va 
b:\yta.rlığınrn muııaddak rRpotlaril e 
ıabittir. Topta.rı VI perakende 11atı9 

mahalli Bııı.lıkpaz:m l\Iıınrç1ır9ıaı k.&pıeı 
kartısıııda 18 numaralı «Sucukçu ve 
ealaıncı Mehmet AH• 

PJyenıa itimat aı,aıerı :~°k~: 
kar birçok klmıeleri zengin etmlıtir. 
Merkezi Fatihte tramvay caddesi nıı· 
mara: 14. Şubeat Beyaz.ıttı Okçular
batı numara: 89 

Unlkum Şapka fabrJkaaı ~1::: 
zerine ehven fiatla yeni foter, kadın 
IJ&pkala.rı n bilumum ıapk:.a tamiri 
için mUeaaeııemlıi ziyaretiniz tasar
rufun uzu temin ve iddiamızı Jebat 
eder. Bahçekapı t•kerci Haeı Bekir 
karıııında numara. 84. 

T Ş Hakllcl Ttlrll una •k•rl•m• evi ıekar le m•· 
!eri ve her nevi mutena ve mllstesna 
lttkl mal!lul!tı. Emlnönil numara: 66 
Tunalı Haydar 
·-----------------

Kardefler MaıKaza•r Temlnatlı 
111 relı:llm. 

iakarpinlerinden mutlaka alınız. IO 
Divanyolu mubterlk ıultıı.n saray- r-
lım ittls:ı.lin de 65 - S ~ 

Satllık Hane. Sirkecide Karald 
hti!eyinçelebi mahallesi Kargılı ıokak 
15 numaralı beı oda bahçe ve mııtfak 
bir bap k:lgir el' ııatılıktır aynı hane
ye müracaat. 

Bono - M uba.dil, deyin ıene~l 
ıuuamelAtı. 

İstanbul Balıkp~ıa.r No 6 urraf 
Vaail 

S•ttlık ••rvl •11•cı - 9 U& 18 
metre tulUnde iskele ve rıhtım tnıa· 
ıına mUıait '5S adet aeni ağacı ıatı

hktır, talip ol&nların Gala.ta Yafk&p&· 
nın da Mustafa klhya hanında Hictpza· 
de ve tilrekhı tirketine mUracaatlan. 

• Klr•lık h•n•; Akııarayda Yuıuf. 
paıada Arapm1ınu• ıokağında No. 8 
7 oda bir ıofa, bir mutfak, bahçe, ııu. 

Çok ucuz olarak acele kiralıktır. lcı n -
dekiler• müracaat. 

MUr•bbly•; Uılln mUc.ldet Loıı
dra yükaek 11nıf aileleri nezdinde 
milrebblyelik. eden Vlyana'lı blr mat
mazel, burl\da kibar bir aile nezdinde 
mürebbiyellk etmek arzıııundadır. 

Adresi Son Posb. E.M.B. rumuzuna 
tahriren müracaat. , ........................ :····· .. ··----........ ........ , 

1 Küçük ilan Ş11.rtl«r1. 

İ 1 - ~KüçUlı. illıılar) haftada ild defa 

1 neıradilir. 

2 - Bir il!n bef sı.ı.ttrda.n ibarettir. 5 i Kalın ya.ıı Hd sattr sayıltr. 

E 3 - Her satir en ıı.ııı.ğı 4 lleliıuedtr. 
: 
• 4 - Ilıl.ıılımıı bet sa.tmbn faıla 

İ her ısa.tlrıod:ı.u ayrıca ata.ğıtlaki 
İ fiatler a.lııur: ! 

5 •atıcdaa lb•· ~ •atıtdAn fa•la S 
ret illoın her .. tır lç1a i 
Aylıiı 30() Kr. tiO Kr, i 

;i .. 80~ .. 180 " : 
ô " 1500 " 300 " i 

12 • :ısoo ~ 560 • : 
ii ....... _ ............ .-............... --! 

· Dr. Hafız Cemal 
· Dahiliye mütehassısı 

Cumadan maada herğiht {2.JO
' 5 • . lıtanliul Di.vanyohmda No. 118 

"J~ ı "* 
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~ ·~· KIFmı·o·E·s 
Beyoğlu: istiklal caddesi Post• ıokağı No. t. Tel. 4t429 

1 -t< 1 fatanbal Belediyesi hlnluı r * i 
Fatih Garajı için alınacak bir adet Torna •• bir adet Polunya 

teııAbı kapalı zarfla mllnakaaaya konmllflur. Talip olanlar prtna• 
me almak Uz•• her ıtın Leyaz.ım MtıdlrlBtGne mtlracaat etmeli 
mDnakauya sinaek içiD de 135 liralık temiaat makbuzu Y-'Y• 
mektaba ile teklif mektuplaruıı 27·2·9.13 puartul ,Ona uat on 
b._. kadar Daimi eaclmeoe ftll'Dlelidirler. 

• • tJ..~9.13 perymbe gtlatl ihale edileceji ilAn edilen itfaiye 
hortumu mlnakasası 23-2-933 perıembe alnlae tehir edildiii ilAn 
olunur. 

--------------------------------·------

Her c n bel ..ırl ~llket lull,. 
MATBAA Ye F ABRlKASI 

'l\•lefon - 23969 

SON POSTA Şubat 20 

Bir Doktorun Düşüncesi Istırapları 
Dindirmektir 

( Baıtarab 1 bal •Jfa4a ) 
Bu ıebeplerle mealetf mis 

lalt bir mealekle •ub
J••• edilemez. Memleketimiıia 
•• maruf ft ylk..k Alimleri .. 
den aYUkat Ha,ct. Rlat Beyle 
s6rD1DlOrae1 damadtnın tanınmıı 
bir doktor olmaaına mebni; 
doktorlarla aYukatlar ••J• Mir 
meaalik nıenıup1an araaındald 
farklan aiıe 1elia bir Jiaanla ta ... 
Tir edebilir. 

Aldığımız tlcret bahsine ge· 
lince; bizim de herkea gibi ya
ıamamız, aile geçindirmemi:ıs 

llıım. Rahipler bile aldıkları 
aidatla geçinirler. Halbuki bizim 
doktorlann forefiye8İ, bitti• A.,_ 

rupa Ye Balkan milletlerinin kinden 
kat kat azdır. Bu ıene F ranaada 
tanınmıt bir doktora kalbimi 
muayene ettirdim. Doktor old~ 
ğumu aöyl•nıedim. Viz.ite ncreti 
olan 400 frangı memnuniyetle 
yerdim. ismi de Laabry' dtr. Re
fikam Viyana'da boğazından 
baatalanmııtı. En aziz Avuıtuı ... 
yalı dostlarını Aarafından tavaiye 
edilen doktorlar, beher viziteyl 
yirmi l.viçro frans1ndan · hesap 
ettiler. 

Hunlara mukabil bmm aldı· 
ğımız lkret nedir. Kırk yq na 
kadar ancak borçlarnmzdan kur
tulmıya hizmet eder " ancak 
bu ıioden ıonra muteyazı bir 
refaha friıebUiriL Hele mahal
le doktorlarına geline:• bun
ların hayatları daha elm, daha 
acıdır, hatta feci olanlan az delil
dir Ynkıek bir tahail, Hnelerce 

._•a1yet korkma, rubt Hduapl.., 
netice atlrOnmek J 

iti lltihJ• dikmek ilam plı-. 

dikleri: .. Keieerli-r" Jn det19 
gibi; Şoflr anada yqamak ~n 
yanlıı yol takip ettiiimizi bizlere 
ihtarda bu cihetten ı.aldarı var: 
Uj'rq, didin, oku, JU. çabala, 
h.. tl1ırll ihtiuzlara g&jla ger, 
netice hemen he mu biç! 

Geçenlerde baalardan biri, 
bir reçeteye gilyait yualdığuulao 
dolayı eczacıya 1edi lira •erdip 
den tiki1et etmiıti. O zabD 
reçetesine ıülyajı yazılmasının 

basit Hbebini burada söylemede• 
geçemiyeceğim. O doıtuın her 
fıraatta, ayda iki bin lira kuan
dığmı aöyliyordu. Eh, otuz gllnde 
kesesine bukadar para ıiren bir 
zatın ilAçmdaki pis kokuy• ıidert-
mek için başka bir vaaıtaya 
ll\zum yoktu aanırım. 

lıte doktorlardan fikiyetlerla 
bir inamı da bu tarz ve kabi~ 
dendir. 

ValhAııl tababetin derece n 
ıeklini lAyıkile anlamak, etıbba
n•n •niyetlerini laalckile idrak 

edebilmek için akademisyen "Mau
rice de Flemy • ııin" Le mede
cio. isimli kitabı okunmahdar. 
.. de Fleary" nin, içtim at faaliyet 
Y• YaziyeUeri hakkında derin, 
ince, n6fuzla mGtalealarlle dolu 
olan bu .._ h... H ... a terdıme 
edilmit ve batllo dllnyaya bbbın 
kadin kı7metinl anlatmıfbr. 

I •• •ealek brlkatlbize edileb~ 
lir, hatta bu lAzımchr daf Fakat 
JUlf mnh•tten ç.kınca. tof6r 

1 

aarma mabMJı edebiyat aalilderl 
gelid• •• ee•aplu mOetar-
nidirl•. 

Bunlar nazarımızda acınmaya 
layık, t•fkat, muhabbet Ye aami
miy.te •ullbı~ fertlerdir. Umu• 
miyetfe doktorlara tecayQz eden
ler, hiç tllpbe etmealnler ki, 

yakıo Yeya as uıak bir •tide 
yine tabiplerin ulYiyet, inaani,et 
ve tesellilerile hayaUanaı ancak 
idame edebileceklerdir. 

T obabeti me•zulanna benim
aemiı nice müellif, muharrir, 
edip gelmiftir. Fakat biç biri, 
bidmkilerin yaptıkları ıibi, bir 
ilci kiti f11le ohaat diyerek 
umum etibbayı ne tehcile ne tes· 
ille ne de tahkire yeltenmiıler
dir. Molier de 1.tta oJduj'u 
la.ide 16Emil Zola" , "Pol Burje11 

Balzak, Şekıplr ve daha birçok 
edipler, romancıllır Te ı•irler 
hattı .. Klod Bernar" ft, 16 Jilber 

Bale" gibi alimlerin noktal naza ... 
lanna tekabOl etmeyen hiklyele
rinde bile ıoflır a111 edebiyatı 
hiç bir ..... ıWermemiılerdlr. 

Muhterem dokter cenpJarına 
allk6ttaa bir nokta koymuıtu. 
Keadislne ptvdiji nenketten 
dolayı teıeklıGr ftdfemi 1apa-

rak ayn)dim. Bilmem kıymet 
Yercllfi• iarmal.r, ...... aokta
larcla mulatwem dektorlula hem-

.... o&er" ha • Malad. lm.p 
mire " i O)'llaadatı •amaa, en &I 
Mflarda ot .... nlar yine doktor
lardı. Nezih, temiz bir Ual6pla 

~,...---========================-=====:=1111:==------======::ıı::m------=---------=-=---====================-================-

fUdr olcl-tu- ..... .,. 11k11br
mamda mahzur ılreeekler mi? 

MUHTA OLMAMAK iN 

• 
BiR KUMBARA 

ALiNiZ 

istikbalinizi Emniyetle Hazırlarsınız! 
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Taklitlerden sakınınız. 

844. Numaralı kanunla müteşekkil 

20,000,000 Lira Sermayeli 

Emlak ve Eytam Bankası 
T. A. Ş. 

2,000,000 Türk Lirası 
Kıymetinde Beheri 50 Liraltk 

110,000 adet 
"B" ~ertibi hisse senedi ihraç ediyor 

Kaydın başladığı tarih : L ŞUBAT 1933' 
Kaydın kapanacağı tarih: 28. ŞUBAT 1933 

.i. 

~isse senetlerinin ödeme şekilferi : 
DEFA TEN : Kayıt esasında % 100 

ve ya TAKSİTLE : Kayıt esnasında % 10 - 1/ 5 / 1933 tarihinde • % 80 
1/ 7/1933 tarihinde. % 30 - 1/ 9 / 1933 tairhinde. % 30 

Tevzi edilecek temettü hisseleri : 
% 100 • 6denecek hisse senetlerine sermayenin tamamı üzerinden 

-o/o 6. (yüzde altı) 
Mukassatan ödenecek hisse senetlerine tediye tarihlerine göre 

/o 6. (yüzde altı) 
H~r hisse senedine senevi % 6 hissei temettü tevzi edildikten sonra 

"1'nettüat bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddesi ahkamına tevfikan 

{kinci hissei temettü olarak y ine hissedarana verilir . 
Headlnd• kayıt ft'luamele•I yapılacak mQessesat. : 

T. e. Merkez Bankası 
Türkiye Ziraat Bankası 

fürklye İş Bankası 
EMnlyet Sandıöı 

Osmanh Bankası 
Banka Comerciate ltaliyana 

Ooyce Orient Bank 

Felemenk Bahrisefit Bankası 

EmlAk ve Eytam Bankası· 

l ÇAPA MARKA 

' 

Yemeklerinizin 
NEF ASETINI 

ve 

LEZZETiNi 

Müstahzarat. 

Yalnız ÇAPA MARKA Baharabnı 
kullanmakla temin edebilirsiniz. 

Zafiyeti umumiye, iıtibaaıdık •e kuvvetaizllk balltında ltlyllk 
bide ve tealri ı&rDlen: 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede aatılır. 

iş BANKASI KUMBARALARI 
Kumbara Sahipleri 

933 Birinci Kur'ası 
·l Nisanda Çekilecek! 

• 
iŞ Bankası, memlekette tafa"ruf hareketini 

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

Bar'aya girmek için: 
"1 MART 933 tarihine 
kadar tasarruf mevduatınız 

asgari 5 lira olmalıdır,, 

• 

Şubat sonuna kadar siz de bir KUM BABA alarak Para biriktiriniz 1 


