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Tay- l._ __ B_u_g_ü_·n_iı_·n_M._e_s_e_le_le_r_in_d_e_n~_I, 
Tanınmış Doktorların Günleri Nasıl Geçer ? 

Bir Milyonerin Kızı 
• 

yare ile Kaçtı 
Matmazel Tina'yı Bir Yunan Aktörü 

lstanbuldan Atinaya Götürdü 
S.yotlundaki Baıar dtı Leyan 

mağazasının aablbl, ıebrlmlıln 
maruf zenginlerinden M. Şor'un 
18 yaıındaki kııı Matmazel Tlna 
dl\n sabahtanberl ortada yoktur, 
birdenbire kaybolmuıtur. En kuY
'Yetli tahmin, bu ıenç •• ı:enrln 
kızın kaçmlmıı olma11dır. 

Beyoğlu muhitini bllyOk •• 
emaalıiı bir heyecana dOıtıren 
bu bidiaenin en ince teferruatını 
Son Poıta mubarrlrlerinln tabkl· 
icat raporlarında okuyacakıınıı. 

DUn Sabah 
Dlln 1&bah 1aat yedi buçukta 

)'ataktan kalkan Matmazel TIAa 
ıile baımıı, hlımetçlyl çatırmır 
tar. Fakat hizmetçi El eni bu sil 
aeıl karş11ında hayret etmlıtlr. 
Çtınkll Matmazel Tina yataktan 
daima uat onda kalkar. Hizmetçi 
kadın, genç matmazelin haata· 
fındığını zannederek derhal 
1Ukarıya koşmuı "Ye içeriye ,trlnce 
heyecanla aeslenmiıtir: 

- Ne var Matmazel?. Rahat• 

••• mısınız? 
- Hayır ElenL Bana kah• 

•albmı getir. 

1 
hizmetçi kadın, 
Tina'nın arkaaıa
dan bakmıı, o· 
nun merdiHnlerl 
çok ya••I indiil• 
nl rarerek tuhaf.. 
lqmııtır. Ancak 
ortada ıDpheJI 
dayet edecek bl9 
bir 1ebep olma• 
dıtı için hiımet• 
çl kadın buna 
fazla bir ehem• 

mlyet Yermemiıtir. 
Kapıdan 
Çıkınca 

Matmazel Tlna 
merdiven ba• 
tında karıılaıtı• 
ğı bu hizmetçiyi 
de savdıktan ıoa
ra merdivenden 
aıağı lnmiı ve kapıdan aokata 
çıkmııtar. Fakat çok gariptir kl 
genç ye ıeng(n matmaıel dııan 
çıktıktan ıonra hiç arkaıına bak
mamıt ye hattı kapıyı bile ka• 
pamıya IOzum görmemiştir. 

ilk Sual 
Aradaa bir buçuk nat ıeç

tlkton 10nra ıenç kıılD babaaı 
M. Şor •• aımeıl kalkmıılar, 
ıankl kalplerine doim!lf gibi ilk 

C Dnamı 9 uneua a1fada) 

KörlüktenKurtarılanHas-
taların Yanı başında •• 
Doktor Niyazi ismet Bey Anlatıyor 

Niyazi lımet Bey, Gnlbane 
haıtaneainin kapııında 1&at 8,30 
da verdi~ randevnde beni çok 

~ as bekletti. Birlikte hocalar oda· 
ııaa aittik. Ben, orada kendlıile 
bir az konuıabileceğiml tahmin 
ediyor ve hazırlanıyordum, fakat 
doktor paltoıunu ve ıapkaaını 
aaar aama& it• baılamak Uzer• 
kapıya dotru yllrDyllp: 

- Buyurun ,ıdellm 1 
Deyince yanıldıtımı anladım. 
T ertemi• bir koiuıta lkl da-

sllneye yakın haata yar. Haıta-
lardan bazılarının kanHr neticeal 
ıöı kapakları çıkarılmıı yerlerine 
ıun'I göı kapaklan yapılmıt. ba
ınlarına da perde ameliyata ya
pılmıf. 

Y edl yaıında çocuğlle yan 
yana yataklarda yatan bir baba 
Yar. lkialnln de beyin haatalıtı 
neticeıi gözleri kör olmuf. 

Bir köıode beyin haatalıtın
dan gözlerinin ılnirlerl bozulmut 
bir genç jandarma neferi var. 

Muhterem doktor diğer me1-
l•kda1lan gibi her haatanın ya• 
nanda duruyor, panaımanlarına 
Dtzıret ediyor, yanımızdaki d&rt 
aılıtana izahat veriyordu. 

Oradan yeni yapılan haıtane 

Anket Muharriri ı Naci Sadrıll•le 

Dolctor Niyazi /•met B. 
binasının lklnd kabndald kadınlar 
kotuıuna Kfttlk. D&rt kadının 
huta ı&zlerlne yapılan panaıman
lar da bittikten ıonra Poliklinlke 
ılrmiıtlk. 

Bir yandan eTvelce mllracaat 
etmiı haataların ılrinıaları, panaı• 
manları, bir yandan da muhtelif 

( Dnamı 8 inci aayfada) 
- Fakat, niçin 'bu kadar 

erken? •• 
Matmazel Tlna çok ıtotuk 

kınlı bir eda ile hizmetçiye ,u 
Uzak Şark'ta Müthiş Bir 

Verdi 

Bir Hırsızlık 
Devlet Matbaasından Bir 
Yığın Kitap Çalınmış COYabı Yermittir: 

- lngilizco daral almak için 
erkenden gitmem lbım. 

- Peki ama şoföre haber 
•erdiniz mi? 

- Evet.. Dlln akıamdan ton· 
~lb etmiıtim. 

Kahvaltıdan Sonra 
Hizmetçi kadın, genç matrna• 

••Un emrini yerine getirmiı, knh· 
•altıaını hazırlamıı 'H götUrmUr 
tUr. Matmazel Tina çok aakin bir 
tekilde kahvaltısını yemi,, ıonra 
2ardiroptan ufak bir seyahat 
Çantaaı almıı ve merdivenleri 
lnn1iye başlamıtbr. Bu 11rada 
•vin öteki hizmetçiıl ile kartılat
lhııtar. 

ikinci hizmetçi do hayret için
dedir Ye matmazelin karıuıında 

1 

Muharebe_ Patlak 

y .... 

Dlln Oçllncll Ceza Mahkeme
ılnde, Devlet Matbaaaında elek· 
trlkçl iken matbaanın bazı elek· 
trik malzemealle beraber ralva• 
nometrHini çaldıtı iddia edilen 
Ahmet Orhan Beyin muhakeme-
ıine devam edllmlıtlr. Mubakenı• 
Ahmet Orhan Beyin giyabında 

devam ediyordu. Dun mahkemede 
Matbaa Mndnru Hamdi Emin B. 
de ıahit aıfaüle dinlenmiıHr. 

Haber aldığımıza ıısro matba· 
ada mllhim miktarda bir kitap 
hırtızlıtı daha yapıldığı anlaşıl
mııhr. Bu ıuliıtimali derhal Mat
baa MlldOrO Hamdi Emin Bey 
teabit etmiı ve mllfettiıler de 
tahkikata başlamıılardır. 

bu hayretini giılememiıtir: 1 
- Cici Matmuel.. Böyle er- Şafi le GUzel 

4 ..... , ... ... 

';"'~,. ~ . . 

"' '; .._ ~·' 
kendon nereye? ... ~ Haakayde kahveci Şafi ve 

Matmazel Tina yine çok ıakln kayıkçı GOı.el •v•eliıi ıece blr 
' ~o hatta gUlUmılyen bir eda lleı Uzak Şark't• Horp C•plaeıind• A.dc•rl Ha,..k4t nndalla 0 clYarda bir köraUr 

- Fotoğrafçıya randeyum Yar. Berlln 21 ( Huaull) - Şu 1 takYlye kıtaatı ıGnderlldiii mu- Dan 6tJC• goruın• luular .-ıen ille depoıuna ılrerek kömllr çalar· 
Y eui bir reıim çıkaracağım. ya• dakikada' Uzak Şark'ta çok kanlı bakkaktar. Şimdiki halde Japon luı6er/er' 6eıinci •gfamızdadır.) luken vakalanmı~lardır. 
nama bir do balo elbinıl aldim. •• mUthiı bir muharebenin bat- cephealnd• muharebe •azlyetl • • Z A B ı T 

1
-

F akat derhal haber Yerelim ki lamak llzere oldutuaa dair b.. almıt olaa aıkerlerla miktarı J H T J YAT 
r ·------------- yecanlı haberler alınmaktadır. 85 bin kadardır. Çin cephealnde 

.Güzellik 
Münakaşası 

MUnakaşa artık son saf
haya girmiş bulunuyor 

Anketi1niz bugün 
10 uncu say/adadır 

On birinci sayfada da 
Feriha Hanımın yeni be· 
Yanatını okuyacaksınız 

' Çin ye Japon ku•ayı kOlllyelerl, IH 150 bin Çin aıkerl ıoa emri 

karııhklı cepheler halinde mevzle beklemekted~;· ( H 
firmiılerdir. Londra, uıuıl ) - En 

108 ıelen haberlere 1ı6re Uzak 
Londra, 21 ( Huıuıl ) - Si· Şark'takl harp c:opheıiade Çin 

yaal mabafilde, Uzak Şark'ta ve Japon ileri karakollan ara• 
lnfilAk etmek üzere bulunan yeni ıında kanlı mOıademeler baıla• 

muharebenin bu Hfer çok ıld· mııtar. Yeni haberlere bUyllk bir 
detli olacatı hakkındaki tahmin· endiıe ye heyecan içinde intizar 
ler açıkça beyan edilmektedir. edilmektedir. Yirmi beı tayyare-
Şan2hay' dan ıu dakikada ıelen den mllrekkep bir Japon haYa 

] f b b 
mUfreıe1I hiç beldenmiyen bir 

en ıon te gra a erle.rina ıöre dakikada harekete ıeçmlı •• 
Çin •• Japon cephelerınde mllt• Ub' l t b b. t m ım ıay a a H e ıye Yeren 
hlt bir ıinlr ıerıinlitl hllkDm bombalar atmııtır. 
atlrmektedir. Japoa cepbeelae (Burada son lıo6erl•ri okudunuz. 

BugUn kalbur UstUnd• kalan harp nesll 
içinde hayatının bu acı ve tath gUnlerinl 
hatırlamayan kaç kiti vard1r? Hepimizin o 
gUnlere alt ne mUhim maceralarımız vardır. 

tHTIY AT ZABİTİ 
Cihan harbinin en kahraman ve en lra
rakterlstlk tipidir. Onun hayatı bUt&.e • bir 
neslin hayatı ve bUtUn bir harbin macerr.ısıd1r. 

İHTIY AT ZABİTi 
Gazetemizdeki cephe gerisi romanı mUelll· 
flnln son eseridir. Birkaç gUne kadar 
gazetemizde tefrika edllecektlr. 
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İ-Ialkın _Sesi): 
~uhtarlar Be~edi- '~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 
yeye Geçiyorlar 

lhtıy&r heyetlerinin 1Ağ'1edll
meai ve bu heyetlerin vaıi
felerlı.ıin Belediyeye devredil· 
meal için blrl teıebbOı var. 
Ba hueaeta halkımız diyor kil 

Fatk Bey- ( Beykos Yalıköy 71 ) 
lıatıyar heyetleriala lltHdllerelı 

itlerinin Belediyelere Ycrllece21 he· 
•erini okudum. yeni rejime rö:-c 
bugOnkU muhtar tetkllibmıa 11laha 
muhtaçtır. Fertlcırla ticari Ye ailevi 
•• daba birçok ltlcırinfn aıklet mer
kulul ılmdlye kadar muhtarların 
elinde bulunuyordu. Mu'uliyetlerl 
mahdut, tahıil ıeviyeleri ekıeriyetlo 

••zarı ltlbare alınmayarak latihap 
edilen muhtarların bu kadar mGbfm 
lılerl baıarımıyacakları tab:I idi. Bu 
itlerin Belediyelere Yerilmul çok 
dotru olacak. 

* lrfan Bey - ( Karagilınrük 11 ) 
Birçok itlerla muhtarlardan alına· 

nk Belediyeye Yerilmealno tarafta• 
nm. Fakat muhtar teıkillta ipka edil· 
melidir. Çnnkll muhtarlanmıa maaı· 
•ız birer dnJet memuru gibidirler. 
Belediye memurlan ber mahalleyi 
bOlOn incetitile bilemu, bllnıHin• 
lmkln yoktur. 

Belediyeler bu~D muhtarların 
aldıkları p.1 rayı almalı ye bunların 

7arıaını da ~erbalde muhtarlara da· 
fllmalıdır. fbtiy r heyetleri dnJetle 
laalk ar.uında mulaya .. ıthk rolO 
e7oıyan faydala birer teıekkilldOr. 

* ' Salih Bey - ( Beyaı:1t Koıka 18 ) 
ihtiyar heyetleri belediyelerJn 

Ye de•lel mneueselerinln az para 
ile çok · tı g6ren birer aletidir. 
Bunların blıbUHba lağl'ı doğru 
detiJdir. Hatta benim fikrimce 
muhtarlar deyJet memuru 11raı na 
girmelidirler. Naaıl olsa Belediye
lu muhtarların iılerini g6rmek 
için yeni memurlar alacaklardır. 
Bunlara verilecek para ile muh· 
tarlar da pek 111 yerlerinde ipka 
edilebilirler. 

~ 
Şerif ~Bey - ( Sirkeci 8an cakfar 

IOkak 8 ) 

Dahiliye V ekllethıin muhtar 
heyetlerini lağvedeceği hakkındald 
llyihayı bilmediğim için leh ve 
aleyhinde ılmdiden bir ıey ı6y· 
llyecek meTkide değilim. -

Kaçakçıhk Muhakemesi 
Dün adliyedeki ( 9 ) numaralı 

lhtı1&1 mabkemeainde gUmrUk 
kaçakçılığından ıuçlu limon tüc
carlarından Diyamandi Efendinin 
muhakemesine devam edilmiıtlr. 

GnmrUk vekili Fevzi B. mah· 
kemeye Diyamandi Efendinin daha 
bir çok kaçakçıhklar yapbğanı 
tı6ıteren mOteaddit beyannameler 
•ermiştir. Fakat mahkemenin 
m8ddei umum{Ki değiıtiği için 
muhakeme bqka bir ailne talik 
edil111iıtir. 

Polis Degilmif 
Hasırcı batı ude Arif Galip 

isminde bir zat Kurtuluşta tram• 
Yaya binmiı ve bilet almamak 
lçlıı kendine poliı ıllıD verdiiin· 
dıo yakalanmııtır. 

Yankesici Bir Kadın 
Hastanede 
Kaçarken 

Para Çarptı, Fakat 
Yakayı Ele Verdi 

Don bir kadın yankesici tam it Uz.erinde yaka
lanmıı ve ıorguya çekilmek Ozere Adliyeye veril
miştir. Y aphğımuc tahkikata göre hAdi1e ıu şekilde 
cereyan etmiıtir: Evvelki gllo Saliha iıminde bir 
kadın hastalıktan bitmiı, beti benzi sararmıı bir 
halde Haseki hastanesine müracaat etmiı, muayene 
edilmesini lstemfıtir. Bu ıırada birkaç kadın daha 
muayene için hastaneye gelmişlerdir. Saliha Hanım 
bir aralık inliye inliye ayağa kalkmış, öteki kadm· 
larm yanına sokularak doktorun ne zaman gele

ceğini aormuştur. Muayeneye gelen kadınların ara• 
aında bulunan Ayşe isminde bir kadın Salibanın 

Kuduz 
Tedavi Edilenlerin Adedi 

Artıyor 
Geçen ıene ıehrlmiz.deki ku· 

duz tedavihnnesine tedavi için 
müracaat edcnl"rio adedi evvelki 
ıenekilcre nazaran bayii yüksek· 
tir. Bu vaziyet kuduza yakala· 
nanlnrın arttığı teklin de bir ka· 
naatin doğmasına aebep olmak· 
tadır. lstandul Sıhhiye MOdOriyetl 
köpekleri mlltemadiyen itlif ettir
diği iPıa bir muharririmiz Sıhhiye 
Müdürll AJI Riıa Beyi görmüş 
ve kendiai ile kuduı vaziyeti 
hakkında görllf1Düıtür. Ali Riza 
Bey mubarririmize ıunları llSyle
miıür: 

- Mntemadiyen k3pek öldnr
tnyoruı. Şimdiye kadar öldl\rl\len 
köpeklerin adedi yedi bini bul
muıtur. Bu mtlcadeleyl yalmı 
lıtanbulda değil, köylerde de 
yapıyoruz. Fakat bazı köylerde 
memurlarımız. olmadığından bir 
yandan da bu köylerden lstan· 
bula köpek gelmektedir. Kuduı 
sari bir butalık değildir ki art· 
blı a6ylenıln. Eıkiden kedi, kıs. 
pek •• diğer bazı hayvanlar ta
rafından ııırılan klmaeler aldır· 
mazlar ve butaneye müracaat 
etmeılerdl. Son senelerde hallan 
ı ıhhl terbiyesi ve bilgial artmlf
br. Biz, bize m6racaat edınlerl 
kuduı tedaYihanesine gönderdi· 
ğimiz gibi, birçok kimıeler de 
ınpbell bir bay•an tarafından 111• 

nlmıı olan dostlarına kuduz te· 
daY:ibaneaine gitmeyi ta1'1iye et
mektedirler. TedaYihanede bakı· 
lan haatalann adedi bundan do· 
layı artmaktadır. Ba:a "imıeler 
kendilerini 11ıran hayYanlat1 ya· 
kalayıp teda•ihaneye glStUrUyorlar. 

Esham Ve Tahvilat 
Dlln para boraaaında dGyunu mu

vahhide 62, MGmuıll 'Anadolu 57,20 
Anadolu lliHe ıeoedl 47,20 Anado'u 
tabYllltı 26,20, Aralan çimento 12,20 
RumelJ timendiferl 7,6S ten muamele 
görmilttür. 

~olundan tutmuş, onu teselli etmiyo baş!amııtır. 
Snliha H. Ayşe Hanımla ahbaplığı bayii iierletmİf 
ve adamakılh yanına ıokulmuftur. Saliha H. bu 
ı ·rada yerinden kalkarak dııarı çıkmak lıtemiı Ye 
bitik bir vaziyette odadan çıkmıştır. Fakat beti 
benıi aararmıı olan bu kadın odadan çıkar çık· 
maz tabanları kaldırarak kaçmıya baolamııtır. Fil-
haldha mükemmel bir hasta rolli oynıyan Saliha 
kndm ayni zamanda eski bir yankesicidir. Odada 
bulunduiu ıırada hiç kimseye sezdirmeden Ane 
Hanımın çantasını açmıı, içinde bulunan on lirayı 
çalmııbr. Fak at polisler biraz aonra bu ıabıkah 
yankesiciyi yakalamıılardır. 

Çiçek 
Ve Tavuk 
Sergisi 
Ziraat Odası Şimdiden 

Hazırlığa Başladı 

Bu ıene l.panyan·n Barıllon 
ıehrinde beynelmilel bir S! O) ıer· 
gİ.li açılack ve sergide on dart 
bin çeıit glU teılıir edilecektir. 
Ziraat VekAleti ziraat mUdüriye
tine bir tez.kere ıöndererek bizim 
gülcülerin de ıergiye İftirakinl 
bildirmiştir. 

Ôğrendijimize g8re bizde 
beynelmilel mahiyeti haiı yeni 
glll nevileri olmadığı için ıcırgiye 
lıtirak edilemiyecektir. Bu mesele 
hakkında ziraat odası umumi kl
tibi Lfitfi Arif Bey bir muharriri
mize ıu malfımall vermittir: 

- "liarsilon ıergiıinden mak· 
sat on dört bin ktııur nevi olan 
gUIUo bulunmuı yeni bir neYİnin 
tqbir ve takdiridir. Memleketi
mizde fenol gtllcOUlkle uğraşan 
hemen hiç kimıe yok gibidir. 
Bizde tam gUl koleksiyonu 400-500 
ciaı kadardır. Türkiyenin kendi 
iklim 'H topraklarında yetiıen 
ınllerimiz Yardır. Fakat bunlar 
bu on dört bin kllıur çeşide 
dahildir. Binaenaleyh Barailon 
aergiıine iıtirak edilemiyecektir. 

Bu sene mayııta l.tanbul'da 
bahçıvanlığa ait bir sergi açaca~z.. 
Sergide aiil ve her nevi çiçek, 
tavuk, ta•ıan ve ıair hayvanlar 
teşhir edilecektir. Sergi geçen 
senekinden daha mOkemmel ola· 
cakbr. Bu mak.atla bir çok mas
raflar yapacağız. Serginin Oıtn 
&rtnlecek ve kazananlara yartık· 
ları . masraftan karşılamak ve 
onları msmnun etmek için para 
ml'tkifatı •erilecektir • ., 

Bir Milyon 
Piyango Davası Henüz 

Hitam Bulmadı 
Dün ÜçUncti Ceza Mahkeme

ıinde nıilyonluk bir davanın na
yetine devam edilmiştir. DaYamn 
ıuçluları Mesrup • ., · Bedroı i~ 
minde iki kişidir. Davacılar lıe 
tamam 17 kişidir. Hldiıe i1e 
ıudur: 932 ıeneal yılbaıı tayyare 
piyangoıunun bir milyon liralık 
bUyük ikramiyeai bir tUtUn depO'" 
ıunda çal ıan 27 ameleye çık· 
mışh. Amelelerin ortaklama al
dıklara bilet uatabaııları Mesrap 
Efendide bulunuyormuf. Meırap 
Efendi bankadan ikramiyenin on-
da bir hl11esl olan 100 bin lira• 
yı alınca dojTu Bedroı Ef. ala 
yazıhanesine götllrmOı ve oraya 
noteri ve diğer hissedarları çağı-
rarak hepıinin ellerinden birer 
ibraname almıf, fakat kendilerine 
aı para yermiıtir. Hiaaedarlar iH 
bu iddia ile mahkemeye mOra• 
caat ederek dolandmcılık da•aıı 
açmıılardır. 

Maznunlar mahkemeye bir 
liste vermiılerdir. Bu listenin 
tetkik edilmesi için muhakeme 
başka bir güne bırakılmııbr. 

Ayağım Mı Kırmış? 
Binbirdirekte oturan Fatma 

Hanım kendi evinde kiracı olarak 
oturan Tahsin B.in altı yaşındaki 
çocuğunun ayağını demirle kır
mııtır. 

Çocuk yazın bahçede dat 
toplıyormu1- Hanım demiri ka
pınca: 

.. Senin ayaklarını kırayım da 
bir daha buraya girme11 d•mlf. 

Diln ağır cezada bu hAditenin 
muhakemesine batlanmıı bazı 
ıahitler dinlenmiıtir. Fatma H. 
çocuğun dlitlllğOnll Ye tahitlerin 
yalancı olduğuou aöylemiftir. 
Muhakeme bqka ıahltlerio din· 
lenmeıi için talik edilmiıtir. 

Şubat 21 
~ 

,,... --------.. 
Günün Tarihi 

Bir Senelik Ticaıet 
Plançomuz 

ihracat Fazlalığı Mühim 
Bir Yek un Tutuyor 

O...acal Oflıi reçen 932 HDHI 

aarfındakl ticari vaziyeti t11bit el• 
11alftlr. 

ihracatımız: 101,301,355, ithal&tl• 
mıı: 85,983,723 hadır. 932 nneal 
ihracat Eazlahğı 931 ııene•lnin 612,914 
lirHın;a mukabil 15,317,632 J" radır. 
931 eeneılnde ihracatımız. 127,274,807 
1 ra olduA'u hllde 1932 senesinde 
101,301,355 liraya dütmütür. 1931 
lenHine naz.aran 932 Hneainde AI· 
manya ve Avuaturya'ya olan lhra• 
catıaııa arttığı hilde diğer meınlo• 
ketlere olan ihracatımız. azalmıthr. 

Yine Şeker fı1essf esi 
lktıaat Vekilctl ittihaz ettiğ i yeni 

bir karar ile 15 kAnunuevvel tari
hinden evvel ısmarlanmıı ol"" n ı•• 
kerlerln Türkiyeye ithaline müs;ıade 
etmlıt:. Londra ile f•taobul arasında 
çahıan mnrtandiı: vapurları yirnıl 
beı i'ilnde Türklyeye gel dikleri 
halde yirmi bet ngonluk bir parti 
ıeker 12 şubatta lsta ·ıbula gelmiıtir. 
Aradaki .zaman farkı iki ay olduğa 
için ,ekerlerin 15 kinunuevvalden 
ıonra yilklenmif olmaaı 1'8 yahut ta 
dolambaçlı bir yoldnn l'idilerek i•· 
kerin IS kAnunuevvelden eYvel yGk· 
lenmlı olduğuna dair bir konşimento 
alınmıı olmıuı ihtimali dütünülmek
ted ir. Mesele ehemmiyetle tetkik 
edilmektedlr. 

Komiteler Toplandı 
5aa Derleme Heyetinin VUAyet 

Komitelerinden Gçil din Maarifte 
toplanmıı •• ıhadiyo kadar alınan 
netlceJer Gıerinde ~6rG1111ü1tDr. Der• 
leaen kelimeler Maarif ldaroalne l'•l• 
mi7e baılamıştır. Bu kelimeler ea 
kı1a bir ı:amanda Tilrk Dill Tetkik 
Cemiyeti Umumi Merknine 18nde• 
r ilecektlr. 

Se:giler Ve Biz 
Bu aene içinde Uyon, Milho 

Viyana n Budapeıtede dart Hr,t 
açılacakbr. Geçen Hne Milino ..,.. 
ıtıine reımen lttirak ettitlmia halde 
bu HDe bu ıerıllerden biç birine 
reımen iıtirak edilmiyecektir. Ancak 
k•ndl huaplarına ltUrak edecek 
buıaıt fırmalara mUmlciJn mertebe 
kolaylık göıtullmHI için teıebbOı• 
lerde balunulacakbr. 

Mütehassıs 
Meselesi 

Ş.hrimiı:d•ld fabrikalara mite• 
ba111• olarak yetiımek Oı:ere yer• 
leıtirilen TUrk ıençlerinin ecnebi 
mllteba11ılar tarafından yotiıtirll• 
medilderl anlatılmaktadır. Bunun için 
7enl teıkillta lüzum hiued ldiki aliy• 
lea•ektedir. Türk gençlerinin en 
lllla bir samanda muhtelif ıubelerde 
miltebaa1ıa olabilmelerl için bunlana 
yakından murakabe edilmeleri ve 
her iç ayda bir imtihana tlbi ta• 
tulmaları 107.umu mevzubahı o!makl 
tadll'. lktıaat VeS. iletinin bu iti 
halle deceti ıöylenmektedlr. 
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Huan Boy - Artık muhtar- J 
lar da tarihe karıfıyor ••• 

MeH11 ukl 
urakh cObbeli ••• 

ı.emannı o ... . Belinde kocaman divitli... . . 

' ' 

--
.•. E!inde nal gibi mlihllr!G 

heyeti · ihtiyarlyelerinden eaer 
kalmı.y t ı ak ? 

- Peki mahallenin ifleri 111 

olauk Hasan Bey ? .11 
Hasan B. -Maballell duayı ~~· 

et ... dikçe her it dnı.elir ası 
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r ' r' ________________ ,, 

ergun I __ R_e_s_i_m_l_i_Mı_a_k_a_le __________ a_s_a_a_de_t_a _ _.I Sözün Kısası 
Yunanistan 
Gümrükleri 
Nasıl Islah Etmiş? .. 

Bizim 11laha muhtaç idareleri• 
ıı:ıbden biri de, 1Uphe yok, ınm
rllk idareıidir. 

Bunu hUkumet te kabul ve 
taıdik etmit olmalı ki, ıon zaman· 
larda aUmrUklerln ıılabı için bir 
Arnerikalı mutaha1111 ıetlrtmiye 
lOıum 1ıörmU1tUr. 

Bu münasebetle doıtlarımıı.· 

dao biri bize ıu kUçtlk hlklyeyl 
aıılatmıttır: 

" Vaktile Yunaniıtanın gUmrük 
ldareai, dünyanın en bozuk ida-
relerinden biri idi. Hıraır.lık atikAr 
bir şekil almııtı. HUkllmet bir 
tllrla bu hırsudığm önüne aeçe
o:ılyordu. 

11 O vakit BatYekil bulunan 
V enizelos gllmrllklerl 11lah için 
bu idarenin baıına bir ecnebi 
ınutaha1111 getlrmlye karar verdi. 
Ve ngiltereden bir mutahauıa 
l•tlrtildt. Bu mutaha1111 on bet 
IÜn gümrük muameleleri üzerinde 
tetkikat yaptı. Sonra tetkikatı· 
llın neticesini btlkO.mete bir ra
porla bildirdi. 

lngiliz mutaha111ıı bllba11a iki 
noktada ısrar ediyordu: 

1 - GUmrlllder tam ıalAhi· 
Y•tle ve billkaydı ıart benim 
•rnrirue verilecektir. 

2 - MeYcut gllmrllk memur• 
l•rından IUzum gördüklerimi azli, 
Yerlerine istediklerimi getirmek 
•alAbiyetlm d.ahllinde olacaktır 

Venizeloı lngili.1 mutaba11ısın 
bu teklifini kabul etti. lngill• 
derhal gUmrUklere vaz'ı yet etti. 
Mıaeaıına oturur oturma1 ıu emri 
'terdi: 

" Btıtün gUmrUk memurlarana 
Yol verilmittir. ,, 

Bunun arkasından ikinci bir 
•mir verdi : 

" GumrUkte çalııacak olan· 
ltrın maaıları dört misline çıka· 
rılrnııtır. " 

* \» lnglliı mutaha11ııın bu teıblıl 
UtUn ıark memleketleri gllmrllk· 

leri için doğrudur. Haatabğın 
~n bnyUğtl memur maatlarımn 
l(lfayetıizliğindedir. 

Bizim gUmrllklerimfıio ıılahfle 
"'•tgul Amerikah mutahasaı11D 
rbaporunda neler tavsiye ettiğini 
Unıiyoruz. Fakat onun da er, f eç yapmıya mecbur olaca§'ı ıey 

le Udur. Elinden milyonlarca lira 
'Ynıetinde mal geçen bir me-

kura, kendiıiıd tatmin edecek 
•dar bol maq Yermemiz ll

tırndır. 

Huriye Geldi 
l<adıköylinde Oıman Ala 

~•halleslnde Viıne ıokajında 
~ Uran Halit Beyin )'anında ça• 
~t•rken mütareke aenelerinde 
b!rnenidir diye alınarak Torlno'ya 
~utnrıUen •e orada bir katollk 
~e~t.ebine kapatılan Huriye diln b hı~ırnize getirilmit ve Halit 

'Y•n evine teslim edilmlıtlr. 

Kooperatif Ve Memurlar 
~il B•lediye Kooperatif Mndlrly•tf, 
et tan r .. mr dairelere bir tamim gön• 
):~erek Belediyo Kooperatifinden 
ta naı Bdedlye H Dnlet memurla
tı ._ıı, latifade edeblleceğinl blldirmif• 
c:kıMernurlar Kooperatife ortak ola· 
et, 

1 
•rdır. Olmadıklara takdirde onlar 
•tifade edemlyeceklerdir. 

. Bir Becayiş 
tl Adhye V ekAletinin emri llze· 
t~: ;hu~rUkte çalııan (8) numa· 
.. tıaaı mahkeme1J müddei 
"'llıu · i 
(Q) tnıı Muzaffer B.le adliyedeki 

(:kı 

HerkH bu dOnyada mea'ut olmak 
lıter. 80.tQn hayatımı• aaadet arka· 
81nda ~ofarak ıeçer. 

Fakat uadet Öyle bir ıeydlr ki 
utan ahnamaz, yeri kazıp çıkarıla• 

ınu, yahut ke;fodl'eme:z. Nekadar 
.1rkaııındıın kof.ıraanu; o kadar kaçar. 

Saadet, ken diliğlnden gelir. Y alnıı 
mu'ut olanlar 8'•l•n ıaadetln kıyme· 
tin[ bilip onu tutabllenlerdlr. 
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SON TELGRAF 'HABERLERİ 

Yeni Kazanç Vergisi 
-- - ----

yeni Liyihada Serbest Meslek Erbabı-
nın Vergisi Maktu Olarak Kabul Edildi 

ANKARA, 21 (Huımıl) - BUtç• Encümenince •ınıf JOO, üçüncü sınıf 50, dördllncO ıınıf 
tetkik Ye müzakeresi ikmal edilmlt olan yeni 25 lira maktu vergi vereceklerdir. NOfuıu elll 
kazanç IAyihası nisana kadar Mecliı heyeti umu- binden fazla ve 200,000 aıağı olan ıebirlerde 
mlyeainde müzakere edilerek kanuniyet lceıbedecelc böyle meslek sahipleri 4 sınıfa ayrılacaktır. Bu 
ve haziranda tatbikine baılanacaktar. tehirlerde birinci ıınıf 100, ikinci 50, üçüncü 25, 

LAyibada doktorların kazanç veriİ•İ dAh• mu- dördOncD 10 lira maktu vergi verecektJr. 
tedil bir şekle bağlanmııtır. Nufuıu 30,000 ile 50,000 arasında olan tehirler 

Avukatların, mUbendiılerin, mimarlarm ve alelu- de iae birinci aımf ıerbest meslek erbabı 50, ikinci 
mum serbeıt müşavir ve müteba111ılarm verecekleri 25, ilçUncU 15, dördUncU 7 lira verecektJr. 
vergi miktarı da föyle bir formül ile teıbit olun- .. Nufuıu 10,000 ile 30,000 arasmda bulunan yer· 
muıtur. lerde Birinci ıınıf30, ikinci t 5, UçUncO 1 O, d&rdUncD 

Serb11t meılek erbabı lıtanbul, lzmir gibi nU- beş lira verecektir. 
fuıu 200,000 den faıla olan tehirlerde dört ıınıfa NUfuıu on binden aıağı olan yerlerde birinci 
ayrılacaklard1r. sınıf 20, ikinci ıınıf 10, UçUncO ıınd 5 lira vergi vere-

F evkalAde amıf 2.000, birinci ıınıf 250, ikinci cektir. Bu gibi yerlerde dördllnctı ıınıf yoktur. 
------

Boı-çlar 
Beşine 

Mukavelesi Martın On 
Kadar imzalanacaktır 
-------------- ---

Oımanh borçları hlmillerlle murahhaııanıı. Sa· 
racotlu ŞUkrU Bey araıında, eYvelce kararlaştırılıan 
esaslar dahilinde, Parlıte mllzakerelore de•am edil
mektedir, HAmillerle prenıip itibarile anlatılmıftı. 

Yapılan bu anlaımaum eıaaları, araımda kat'f 
mukaYelenln martın on beılno kadar imzalanması 
da bulunmaktadır. Akıl takdirde tarafeyn ilk 
anlatmayı hUk11mıU• addetmekte aerbest kalacak-

1 
lar~~r. Bu itibarla borçlar meaeleai bakkmdak/ 
kat ı muka velenln martın on beıine kadar imza• 
lanması beklenilmektedir. 

Mukftvele imzalandıktan ıonra murahha11mıa 
Saraç oğlu ŞUkrn Bey avdet ederek mukaveleyi 
hllkômete takdim edecektir. Bir müddet sonra 
tekrar Pırise dönecek olan mumaileyh bu 11fer de 
Oımanla Bankaıınm imtiyaz müddetinin temdidi 
mllzakerealni neticelendirecektir. 

Ahmet Han 
Nadir Şahın Kardeşi 

tanbula Geliyor 
Is- 1 Gazi Hz. 1 , Varidat Bütçesi 

V~killer Heyeti Tarafından 
T es bit Edildi İatanbul, 20 (A.A.) - RelalcOmhur 

H.. bugUn de bir tarafa çıkma• - - - .. 
Berut 20 (A.A.) - Afgan E- mıılar, dairelerinde me,gul olmu,. Ankara, 21 ( Huıuıt) - Ve-

mlrl Nadir Şahın kardeti Emir lardır. ldUer heyeti dün toplanmıı, 
Ahmet Han refakatinde hariciye L----~--:=--:~----'J muhtelif mHeleler llzerlnde 
Nazm ve miralay Sadık Han ve Halk Evle rı· mtızakereler yapmııtır. içti· 

mada yeni varidat blltçeal 
Emir Aziz Han ve daha bazı - - - yekfinu teıbit edilmiı. maıraf 
zeyat olduğu halde yaran akıam Yıldönümünde Gazi Hz. bütçelerinin de varidat yekOnuna 
Halebe gelecek ve merasimle Bir Nutuk İrat Edecekler göre hazırlaması kararlatmııtar. 
karşılanacaktır. Emir Hazret- Ankara, 21 (Hususi) - Halk Bundan baıka memleketin d6viz 
Jerinl Afgan hükumeti umuru· Evlerinin açılma11 yıldönUmUoUn vaziyeti de tetkik edilmlı ve 
na da bakan Suriyede Türkiye tes'it edileceği cuma günü Gazi 6 ayhk kontenjan listesinin de 

Hı. nin bir nutuk irat etmeleri tetkikine başlaomıttır. 
hllkômeti ve Halep konsoloıları burada muhtemel addedilmekte· Yeni kararname ve liste 6 
Şamda karıılamışlardır. Emir Hı. dir. Bu nutuk aynı günde radyo aylak olduğuna göre tetkikat 
aalı Yeya çarıamba günU TDrki· ile butnn H.ılk Evlerinde dinle- birkaç gün ıürecek ve liıleler 
yeye hareket etmek llıere Halep- nebllecektlr. Buouo için }Azım Uç dört gUn ıonra ilin edile-
ten ayrılacaklardır. gelen tertibat alanmıştır. cektir. 

/STER İNAN İSTER İNANMA! 
Gazetelerde zaman zaman ıörüraünüz. Muhtelit hnı okuduktan •onra mübadele itlerinin daha çok 

mObadele konıiıyonunun çok k11& bir mllddet ıonra ıu kaldıncatını aanneder ııibi olduk. Şu halde ıue· 
itlerini bitirerek faaUyetinl tatil edeceğini okuruz. teJerde, komlıyon muaiıinln çok kısa bir müddet 
Fakat dOnkO Son Postada Komlıyon Reiılntn beyan•· içinde biteceğin• dair olan haberlerin dntrulutuna, 

'-lld nuanarala lbtiıaa mahkemeıl 
~"· dei umumiıi Reıit Beyin be
'-' 

1tleri ı 
"""l~ff yapı mıttır. Re,it ve I c.- r R iN N I TB 
l'rfn ebr 0.yler dUn yeni vazife- ~ 

e •tlamıılard1r. L----------------------
iNAN A 

Münderecatımızın çoklu
tıından dercedilememiş-, 
tir. ~..._. 

•;7'' 

Ezan Hadisesi 
Muhakemenin Çorun1'da 

Y apılacağt Söyleniyor 

Bursa, 21 ( Huıull ) - Ezan 
hAdiHıl mamunlarina ait evrakın 
mUıtantiklik tarafından tetkiki 
ikmal edilmiftir. 

Öğrendiğime gÖH m11nunlarıu 
muhakemeleri Çorumda sıörUle
cekUı;; 

lzmrideki Mevkuflar 
iz mir 21 ( Husuıt ) - Türkçe 

e.ıan aleyhinde vaaz ettiğinden 
dolayı mevkuf Tunuslu Habip 

, 

boca ile Ev.Kaf MUdUrDae 
' mektup yollamak ıuçundan me•ku f 

Salepçloğlu camii imamı llyaa 
Efendinin Çorumda muhakeme 
edilecekleri haber alınmıttır. 

Dostluk 
Efganistan - Brezilya Mua
hedesi Ankarada imzalandı 

Ankara, 20 (A. A.) - Efga· 
niıtan ile Brezilya hnknmetl ara· 
ıındakl dostluk muabedenameal 
bugUn ıehrimizde Efgan hUkfi
metl namına Anlcara Hfiri Ahmet 
Han ve Brezilya namına da An· 
kara aefirl Marlo Brendao tara
fından imza edilmiştir. 

Rovelver İnhisarı 
Ankara, 21 (Huıuı1) - lnhi

ıarlar V ek Aleti Rovelver 1 nbl1&rı 
lAyibaaını ikmal etmiftir. Dahiliye 
V ekAletl llyibanın bazı madd .. 
lerine itira.z etmekte Ye eski 
ahkAmın lbkaamı istemektedir. 
Keyfiyet iki VekAlet aruında 
müzakere edilmektedir. 

Reklam imtiyazı 
Ankara 21 ( HuauıJ) - Tu

tun paketleri İle rekllm hakkı 
Tayyare cemiyetine verllmiıtlr. 
T a1arruf cemiyeti bu hakkın Tay• 
yare cemiyetinden alınarak ken· 
disine verilmesi için teıebbUıatta 
bulunmuıtur. 

Tevkif 
Babçekapıda yanan maoif .... 

turacı dllkkAnmın 29500 liraya 
ıigortah olduğu, yangının kaıten 
ve gaı döklllmDı talaılar Uz:erine 
yanar bir lıpermeçPt mumu 
dikilmek ıuretUe çıkarıldığı anla· 
ıumıı, manun Sallhattin Vehbi 
Bey Beılncl lıtintak Hlklml 
tarafından tevkif edilmlptr. 

Gayrimübadiller 
Gayrlmllbadiller konpeıl dtın 

toplanmıf, Ankaraya gidecek 
heyet azahklarına Htı.nn, Ha1an 
Vassaf Beylerle Halil Pa,ayı aeç· 

, mittir. 

,-
Birkaç Gün 
Sonra 

--ft--
Son Posta'nın, çok eğ
lenceli ve çok gUzel bir 
teşebbüsünden haber
dar olacaksınız. 

- - -
Acaba Nedir? 
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Memleket Manzaraları 

alkara'nın 
Şahin Nahiyesi 

Malkara, (Hu&uıt) - Şahin 
nahiyesi Malkaranın cm bUyOk 
nahiye merkezlerinden birialdir. 
24 köyU ihtiva eden bu nahiye
nin halkı cıvar nahiye ahalisine 
nisbetle daha bahtiyardır. Gerek 
nahiyede, gerek köylerinde güb
relik ve bataklık yoktur. Sokak· 
lar ve meydanlar temizdir. Her 
kjiyde bir misafir odaın vardır. 
Halkın kullandığı çeşme ye kuyu 
ıuları t miz ve sııhhidir. Gerek 
nahiyenin ıerek köyler.o sıhhi 
Taziyeti çok iyidir. Köy ihtiyar 
meclisleri sıhhat iılerl ile çok 
yakından alAkadar olmııktadırlar. 
Sıhhat memurları geçenlerde kör 
leri teftiı etmiş, tektllk firengili 
kadın ve erkeklere birkaç sıtma 
mlla bı olm k Uzer ııhhl aotai 
nazard umumi Yaziyetinl gayet 
iyi bulmuılardır. 

Nahiyenin blltUn köylerinde 
(225) çocuğa çiçek aıısı tatbik 
dilmiş, köylllye (150) gram kinin 

dağıtılmış, aıhbi konferanıılar 
eril mittir. . 

Bu nahiyenin köylerinden Bat· 
kın köyUnde bir az bataklık v r
dır. Bu bataklık .tma yaptığı için 
kurutulması !takarrür etmiş ve sıh· 
hat mlldllrlüğll tarafından tetkikat 
yapılmıştır. Nahiye Mudurn Ha· 
Um Bey de yaptığı tetkikat ne
tice inde bu bataklıklarda alçı 
madeni bulunduğunu tesbit et• 
mit e alAkadarlara malQmat 
vermiıtir. Bir dönllm bUyUklll· 
ğUndeki diğer bir bataklıkta do 
aıcak ıu fı şkırmaktadır. 

Buranın bir kaplıca olması 
ihtimali düşllnUlmUş •o tetkikata 
başlaoılmııbr. Alçı madeni ile 
kaplıca k bili lıtifade bir hale 

konuluraa kay bnynk bir ehem· 
miyet kazan caktır. 

On bet gllndeberi havalar 
çok gllz.el gitmektedir. Bntllo 
köyler ahali11i tarlalarda çalış· 
makta, bilhassa kut yemi ek· 
mektedirler. · Birçok köylerde 
kendi idareleri için soğan, aar
mııak, ıspanak. bakla, faıulya 
ekmektedirler. Köyllller bu sen 
mahsulün pek bereketli olacağı

nı, 15 ıenedenberl idrak edilen 
mahıulların Lbu ıenenin mahsulü 

Ue mukayeıe edilemiyeceiinl 
söylemektedirler.- A. Hilmi 

Bayburt'ta 
Fırka intihabatı Bitti 

Azalar Seçildi 
Bayburt, ( Hususi ) - Halk 

fırkası intihabatı ikmal edilmiş, 
riyasete Ali zade Mehmet, aza· 
lıklara da Hoca zade Mehmet, 
Pülilryeı.ni zad Bekir Sıtkı, 

Kondolotlu zade F az.I, Develi 
zade Hüsamettin, Çolak zade 
Ziya Beyler seçifmiılcrdir. 

Adana'da 
Eütün Halka Menenjit 

Aşısı Yapıldı 

}\dana ( Hususi ) - Umumi 
Meclis içtimnlarına başlamış, 

enclimenler intihabı yapılmış, 
N ıf a, Maarif bütçeleri tetkik ve 
ta .dik olunmuştur. 

Buraca nıcnenjitle mUcadeleye 
d evam edilmektedir. Memur, 
amele, ta lebe ve halka UçUncU 
menenjit aşısı tatbik edil
miştir. - R A. T. 

e sa 
lzmir (Huıuıt)

Son zamanlarda 
h ilk Q m ti miz.leı 
Amerika hUkU
metl raıında 

bir gllmrUk an• 
laşması yapıl· 

mıştır. TUrkiye· 
nin Amerikaya 
lthalatt n ziyade 
ihracat yapıldığı 
için, Amerika· 
dan memleketi· 
mi:r:e gelecek 
mallar kontenja• 
na idhll dilme• 
miştir. Buglln 

Amerikadan mem• 
leketimize girecek emtianın Ilı· 
tesl gUmrllğe gelmiş ve 1Rnayi
ciler arasında birçok dedikoduyu 
mucip olmuştur. 

Sanayiciler bu husustaki şik4-
yetlerini lktıııat VekAletineı arzet• 
miye karar vermişlerdir. Sanayi• 
ciler bu hususta diyorlarki: 

- Pamuklu mensucat ıanayii 
bizde henüz inkişaf halindedir. 
Bir taraftan pamuklu mensucat 
111anayiimizin himayesi için tetbir· 
ler iltihıız edilirk o, diğer taraf· 
.tan anaynmız d rbe indiril· 
mektedir. 

GllmrUğe gelen listaya göre; 
pamuklu men ucatm kont njana 
tAbi tutulmayarak memleketimize 
girebileceği anlaşılmaktadır. Bu
haberi al o manifatura tüccarları 
derhal Amerika ile milnHebata 
girişmiye teşebbüs etmişlerdir. 
Eğer pamuklu mensucatın mem• 

Bursa' da 
Hararetli Bir Spor 

Faaliyeti Var 
Bursa ( Hususi ) - Burada 

ıon günlerde kıı şiddetini art
tırmıştır. Devamlı bir urette kar 
yağıyor. Kıı gecelerinin en boş 
eğlencesini Meddah SUrurl Ef.nin 
hikAyeleri vo taklitleri teşkil 
etmektedir. 

Burada lik maçlarına bUyUk 
bir alaka ile devam edilmektedir. 
Son maçlar, inkişaf, Demirtaı 
takımları ile ldmanyurdu •o 
Sebat takımhnı arasında yapıldı. 
Çok heyecanlı olan bu maçlarda 
lokiıaf ııfır lrarıı iki ıayı ile 
Demirtaıı, ldmanyurdu da ııfıra 
karşı iki sayı ile Sebatı mağl\lp 

etti. 

Malatya'da 
Sar'alı Bir Adam Tren 

Altında Ezildi 
Malatya ( Husuıl ) - Fırat 

istasyonu ile Malatya araaınd 
taıçı Mustafa lıminde bir adam 
tren altında ezilmiştir. Tahminlere 
naı:aran Mustafa sar' a illetine 
müptelAdır. Adamcağız ıehlr 
haricinde ve tren yolu üzerinde 
dolıtşırken snr'ası tutmuş, bat 
üzerine dUşmUş ve o esnad 
geçen tren tarafından ezilmiıtir. 

Bolu Vilayet Meclisi 
Bolu (Hususi)- Vilayet Umu· 

m1 Meclisi içtinıalarına baılamıt
tır. İJk içtimada encümenler luti· 
babı yapılmııhr. 

!ON POSTA 

maş ithal· 
er est ı 

lzmlr'da bir iplik bUkma f brlkaaı 

l 

leketimize gelmesi birkaç ay için 1 
serbest bırakılırsa henllz inkişaf 
halinde bulunan pamuklu m osu· 
c t faaliyeti sekteye uğrar. 

Esasen biz birçok fcdakArlık 
yaparak, yeniden fabrikalar kur
maya çalışarak faaliyet sahamızı 

geni9letmiye çalıııyoruz. Bu hu· 
ıusta lktısat vekaletind n seri ic
raat beklemekteyiz. 

ıanisa TUccarlarmm Dikkate 
Şayan Bir Talebi 

Manisa mllstahsilinin çok ıa· 
yanı dikkat bir iddiası, Ziraat ve 
lktıSlit vekaletine bildirilmi tir. 
lktısadl mıntakada çok ehemmi· 
yet verilen bu iddianın tahkiki 
için bugUn Manisaya gelerek 
mil11tabsille temas ettim. 

Edindiğim malümata göre; 
Manisa borıası mllıtahsilin mai
l rının ıatıı yek\lnu Uz.erinde bin-

Eskişehir' de 
Bir Saat Dikildi 

, 

.. 
Saat dikilirken bırlken halk 
Eskiıebir (Husuı1) - Adapa• 

zan Türk Ticaret Bankan tara• 
fından köprll başındaki meydan
lığa kumbara teklinde bir ıaat 
dikilmiıtlr. Saatin üzerinde ta• 
aarı ufa alt vecizeler Yardır. Ba 
saat, yalnız halka tasarruf pro
pagaodaaı yapmıı olmıy cak, 
yni zamanda doğru ıaat ay n 

olarak kullanılmak uretil de 
halka bllyük bir fayda temin 
edecektir. Saat çok zarif bir kai· 
de üzerine konulmuştur. - Eoref 

~enemende Bedava Tiyatro 
Menemen ( Hususi ) - Kaza• 

mızda bulunan bir tiyatro heyeti 
halkı tiyatroya teovik mnksadile 
iki akşamdanberi meccani tem• 
ıiller vermektedir. 

• 

d. 
a~ Ay İçi 
amal d r 

de bir buçok bir 
borsa hakkı al· 
maktadır. Borsa 
idaresi, fıon za• 
manlarda bu (bin· 
de bir buçuk ) 
hakkın binde iki· 
ye iblagı için 
lktııat vekaleti 
nezdinde teşeb
bUst bulunmur 
tur. 

Halbuki Ma· 
nlsa borınsında 
muamele görerek 
•atılan mallar, 
ihraç edilmek 
için lı:mlre gelir, 

İzmlrde'de Boraaya arzedilerek 
ıahhr. Manisa mUıtahııiline ait 
olan mallar lkincl defa olarak 
lzmir Borsasında binde bir b~ 
çok bir temettü vermektedir. Bu 
ikinci temettll malın nıerino bin· 
dikten sonra Maniıaada yetiıen 

mahsuller mUıtahsilin menf ati 
aleyhine olarak fiyatça yilkael· 
m ktedir. 

Manisa gibi, lktııadl f aliyetl 
geniş bir mıntnkadn lir borsa bu· 
lunması hiç ıüphesiz faydasız 
değildir. Fakat İzmir limanı, Ma· 
nisanın ihraç iskelesi olduğuna 
göre; mUstahsil bor a hakkı mo
ıelcsinde zararla çıkmaktadır. 

İkbsnt ve Ziraat Vekaletleri· 
ne aksettirilen bu mesele, Ma· 
nisa Ticaret Odası tarafından tet• 
kik dilm ktedir. Bu husust 
odanın haıırbyacağı rapor yakın
da alAkadar vekAletlere gönde-
rilecektir. Adnan 

Dörtyol' da 
Bir Miras Yüzünden Kar
deşler Biribirini Yaraladılar 

Dörtyol ( Husuıal ) - Burada 
arazi paylaşam mak yUzUoden iki 
kardeı arasında mUessef bir 
hAdiae olmuştur. Hasan ve Emin 
ismindeki bu iki knrdeı kendile
rine miras kalan araziyi paylaşa· 
mamıtlar, biribirlerile kavga 
etmişlerdir. Bu kavga komşuların 
tevassutu ile yatııbrılmış, fakat 
aradan birkaç gün geçinco Emin, 
Hasanıo yolunu beklemiı, onu 
bir dere kenarına ııkıştırmış. 
taşla ve sopa ile blrkııç yerinden 
yaralamış, kafa tasma da patlat• 
mıştar. Hasan llmitsiz bir halde 
ha aneye kaldırılmıı, Emin de 
köylll tarafından yakalanarak 
hllkOmete teslim edllmiştir. 

Mengen'de , 
Bütün Köylerde Birer 

Bahçe Yapılıyor 
Mengen ( Huıuıt ) - Nahiye 

MlldUrO V cfik Bey, köy muhtar-

larını nahiye merkezine davet 
ederek her köyde birer millot 

bahçeal teslainl t•vslye etmiıttr. 
Bu tavıiyeden haberdar olan 

köylUlar dorhal bahçe ittihaz 
edecekleri araziyi ayırınışl r, 

ağaç dikme mevılmin Jntizaren 
tarhları tanzim etmiy baıiamıı· 
lardır. Şimdi Mengenin bntUn 
köylerlode birer millet bahçeıi 
Yardır. 

o 1 
Ev Dokturu 

Yılancık 
Hastalığı 

r: 
Yılancıl' umumiyeti• Jaralarıa 

klrU ıuretto panaamaa yapalma
ıından, cilltte mevcut k8çllk 11y
nklardan veya ergenlik ye ekıema 
gibi cilt haııtalıklan yolile ir 
treptokok aenilen tehlikeli bir 
mikrobun vilcude girmeaile hud 
olan sirayet edici bir butalıkbr. 
Bu hastalık vücudaa her yerinde 
haııl olmakla b raber daha ıiy .. 
d yüzde Ye burun delikleri 
civanodan ba~lar. Yalancığa 
tutulmuş bir haıtada parlak ve 
trafı ıağlam olan ciltten aynl
mıı bir kırmızılık g3r01Dr. BU&ll 
bu kırmızılığın llzerlnde ıa kabar
cıkları ardır. Hastanın harareti 
birdenbire 39-40 dereceyi bulur. 
Sabah ve akıam dereceleri 
arasında bir derece fark Yare 
dır. Hararet hastahlr geçİDcİJ• 
kadar devam dip 80Dl'll bir-
deobir dil er. Hatada bet 
ağr'lıı, dalğınlak, titreme .,. 
kay mevcuttur. Boğazda " buraa 
deliklerinin ~iç tarafında lf&rtllea 
ıekline iseı dahili ydancık deni
lir ki daha tehlikelidir. Şeker, 
karaclger, böbrek, U.tabklarile. 
Alkolik olanlarda yılancığ111 
•ehameti daha ziyadedir. Hutr 
lık eyrl e nasında ydancık mik
robu kana kanşarak uttlrree, 
kalp, periton iltihabı gibi ihtilll-
1 r huaulc getirebilir. Yılancak 
vücudun kıllı olan mahallerinde 
çıkbğı takdirde muvakkaten kıllat 
döklllllr. Ha talığın m&ddetl 5-10 
gün iae de daha uzunda ıflr• 
bilir. Baıı vak'al rda lao haatall& 
geçtikten 111onra tekrar ntıkaeder. 

TEDA vısı - Huaml qalar, 
muzadı taaffün llAçlarla birlikte 
hastanın umumi baliae s•• ,.,. 
dımcı ilAçlar verilir. 

Halk ara111ıoda bu hutalıj'a 
yılancıktan maada ( Ada bata11 ) 
da derler. Bazı lrimMler tiryak 
ıllrınflk, iryal yaplfbrmalr .. 
okutmak gibi manuıa .. ylerl• 
•akit geçirerek baatalıfıa ihtilat 
yaparak tedavisi mlmfdha olam .. 
yacak bir hale plmemeslae 
ıebep olmaktadırlar. Banan içla 
yılarıcık ınphe edilen ber baata 
ıllratle mütebassı• bir bekimill 
ted vlsine bırakılmahdar. Jf-

Edirne' de 
Bir Koca, Kansını Ağıt 

Surette Yaraladı 
Edirne ( Husual ) - Burad• 

bir cinayet olmuş, dopa yoldd 
ayrıldığı haber alınan c •• rı,. 
isminde bir kadın, kocuı tar_. 
fından yedi yerinden ağar aurell' 
yaralanm.ştır. CtsYriye bastan•,. 
nakledilmiş, kocasa yakalaDIDlftl'-

1zmir'de Verem tf.Ucadelı 
Cemiyeti Kongresi 

lzmir, 19 - Şehrimis "~ 
mOcadele cemiyetialn ~ 
kongresi yapılmııbr. Maralrıp fi 
idare heyeti raporlan okuaİlıl'I! 
idare h•yetinin bir Hile •arft~ 
yaptığı işler takdirle ka~ 
mıştır. Bu raporda eem~ 
veremle mllcadele lflerlnde ';.Jr 
telif aabalard ne auretle çaı.tl'f 
izah edilmiıtir. .;..,_ __ _ 

Edirnode Şefkat Yurd~"* 
Edirne, (Huau•I) - V.ti~ 

ÔLdemir Beyin teıvlkl " ~ 
Evinin yerdımi e Halk EYİ İf ..,,. 
muavonct fUbesl taraf,sadan ~ 
rimi&dc bir Şef.ıat Yuado_...~ 
mııtır. Yurdun vasiF••i ı•~ 
dc~i fekir İ§çil•re ft ·---.. 

çocuL.lara yardı.adlı. 
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(Siyaset Alemi l 
Romanya 

~------------------------------------~ı~~------------
BABİCl TBLOBArLA Gönül işleri 

Ahvali Gittikçe 
Karışıyor 

Romanya ahvalinde btr rahat.ır.• 

Jık nr. Deyll Meyi, Deyll HP.rald 
gibi büyilk Jngiliz gazeteleri. Romen 
Kıralı Karolun çekilmesi ihtimalin• 
den bile bahsediyorlar. Maamafih bu 
rabahızhk yeni detildir. Bir taraf· 
tan kıral ailesi ara11ndakl geçimsiz. 
ilk, öbür taraftan f na ldare H 

ıuiiathnal aynı zamanda parti kavga• 
lan, Romanyanın dahili vaxlyetinl bir 
hayll aramıştır. Eter Franaanın 
para yardımlan olmasa ldt, a7akta 
ıağlam durur gibi görünen ba cep
henin, daha çok enel çatladıtım 
fark etmek mümldbı olurdu. Bu hal, 
hilbaua Biikrq ve havallalne miln
lıuır olmak Qzore ıeçan~e blr örfi 
idare ltAnını icap ettirdiı Blltün 
•mele tcıckkOllerl IAğvolundu. Çün• 
ita fevkallde ted!:ılrler, daha ziyade, 
komünizm faaliyetini hedef tutu
Jordu. Son gelen haberler, ba y<l%
d n Bnıarabyanm Kluj kasabasında 
nıühlm bu hidiae çıktıtıdı bildiriyor· 
lar. lld bin kadar timendifer ameleal, 
alınan tedblrlerl protedo etmek için 
lcaaabada Sovyet lllnına teıebbOı et
ibişler, Üzerlerine aaker •eYkedllmit 
•e lıtaayon ~lnaaı, 1rl1ç.lllkle amele
nin elinden •lınmıttır. B bldise, 
bittabi, fevkalade t dblrlerln ,ıd
detlenmeıioi intaç ettiği gibi elyevm 
A rupa'd l.tlra at etmekte olan 
•abık Baıvekll M. ManylSye Kıralın 
hlgr fla müracaat ederek yardımını 
lıtemesl (()zumunu doturmaıtur. 

lngıliz 1ra:ı.etelcri, bu telgrafa 
S. O. S. imdat itaretl diyorlar. 
S. O. S. Beynelmilel telais lisanında 
tehlikenin ıon haddini bild ren bir 
l'eınz oldu~una g8re, fngiliz mat• 
buatının bu mfiracaatını bu suretle 
•aaıflandırmnlan ıayanı diklcattir. 
Diter ter ftan, Romen hanedanına 
in nıup baxı kimaelerin, Belgratta, 
Sırp Kıralının nezdinde toplanıp 
lcabınd Romanya'ya askeri bir yar• 
daın esasını konuımUf olduklan dA, 
~crllen baberl•r cümluindendlr.Harp 
•onunda, kcndilerıni mea'uliyebiz gö
renlerin bir eseri olmak (bere aöa• 
tcrflcbllecek olan bug6nk0 Roman
Ja'nın vaziyeti, kolaylıkla ulab kabul 
•der 4ey değildir Ye içten içe duyu
lagelen sarsıntılar, demok,aıi ida• 
re) rinln bir ilave Ue yeni bu arka• 
daı kaxanacaklnrı ihtimallerini çok 
ku•vetlend r:yor. - S lreyyr. 

M. Huver lst rahata Çekiliyor 
Vaşington 20 - ReiıicUmhur M. 

~.U•er, 4 martta Raiıicumhurluk ma• 
•ınınd n çekilccı:k ve y !r.nl yeni 

Rciaicümhur M. Ruxvelt'e terkede· 
tektir. M. Huv r Kal forni a c'akl 
bıd •UkAnuine çekilecek Ye iatirabat 

' eccktir. 

J 

o 

Ulatler CamlyaUnden 
Çıkıyor 

Cenewe, 20 - Japon heyeti 19 far 
komile&l:ıio tanz.im ttiğl vcıayay& 

kat'i surette reddetmiye karar ver· 
miştir. J ıpooya, Cenevrt:deki heyet nl 
geri çağırmıya karar vermiştir. Ja· 
ponyanrn Minet'er Cemiyetini hangi 
tarihte terkedecefi ma'üm d A'ildir. 

it al yan Kıra/ 
Ve Kıra/içesi 

ls enderiye 20 İtalyan 
kır e kır liçw bu sabah Savoia 
yatile İskend riye'ye gelmişler, 
bilhassa bık Hidi•in oğlu 
Abdel .. Moueim e kırat Fuad'ın 
mllme ·u t raf ·odan karşılanmış· 
lardır. 

Kral •e kıraliçe, hususi bir 
trenle Kahire'ye gitmiflerdir. 

Fransa 
Bütçesi 

Paris, 20 - Ayan maliy en-
cüm ni raf ndan memurların 

maq!arınd tennlAt yapılması 
düşünülmekte olmasından dolayı 
bao; gösteren tehlikelere karfl 

sker arşı 

betle bir Fransız 

gazetesi yukarıda 

gOrdOğUn Uz ka.rika· 
türü yapınıttır. Ka-
rikatardo Sabık 
Kayzer Vilhelm, oğ-

11l Komprinz'e di
yor ki: Sabık Kayzer Vllhelm ve otlu 

- Hoy ov: a.aım, biraz ıııbret, sıra bizimdlrl 
Hohmzolorn ailesinin tekrar iktidar mevkiine gelmesi 5 artta. y•pılac.ak 

olan Rantag tntih:ıb3tından sonra anlatılac:ık.tır. Eğer HiUer yine iktidar 
m vtdi " f! Lceet: oloru bo vaziyet "lla tabak uk etmiyN~ektir. 

A man T alepl~ri F ran
sa da Hayret Uyandırdı 

Parla 20 - A man ııiya ıetinin 
harici gayeleri hnkkıoda bir makale 
yaxrın Lö Jurn ıl gazetesi d yorkf: 

Şi'lldi Almany yı idare etmekte 
olan kabinen'n, baricl siyaset proğ
ramı gün geçtikçe tavazzuh tmekte
dir. Başvekil H tlerın ve m ani nn.t· 

rmın u,anbnda l sonra şfipheye 
mnlınl kalmıyacak bir surette Almnn• 

yanın talepleri an aşılmıştır. Almanya 
yalrırz uıceri ve iktisadi serbest ini 

iıtemiyor. franııadan Alaaa Loren'i. 
Belçikadan Ôj:n ve almedi'yi, 

Leh'stondan Dançlg'i, Pozman'ı ve 
Şark! yukarı Sileıya'yı, Lltv.anyadan 
Memel'i Çekoslavakyadan Bohemya• 
nın geri ohnmasını, aym zamanda 
Avusturyanın s"yas ten Almanyaya 
bağlanmasını ve nihayet s i mOs
temlekel rln de iadulni istiyor. Bu 
ölçülmez proğramı ne k dar mana
ınz olduğunu söyl miye lüzum yok
tur. Bilhaua Veraay muahede• n"n 
imzası üzerinden henQz 14 sene bi!e 
geçmed.ği halde b kabil bayaHerin 
Alman dimağlarında yer bulmaıu işin 
en vahim noktasıdır. 

~~~------------·••·'4ml---------~~~ 
Timurtaş Han Hapsedildi 
Tahran 20 - Ş'rndiye kadar 

evinde gBs hapsi albnda bulundu
rulmakta olan aabık lran saray na• 
xı ı Timurtaf Han bapaed.lıııittir. 
Timurtaş t-'iin cinayet mahkeme.ine 
ıevkedileccktir. .......................................................... 
proteıto mahiy~tinde olmak llze• 
re umumi servıslerde çal şmoğn 
buglln muvakkaten fasıla veri· 

lecektir. 

Yunanıstanda intihap 
Atina 20 - Meb'usan intihabı 

için, intihap mücadelesine batlnn
mııbr. 

Hitlercilerfe KomDnistlerio 

Mücadelesi 
Berlin 20 - Hitlercilerle komQ• 

nlstler arasında yenidel'l çarpışmalar 
olmuş, 3 kiti ölmüş ve 16 klıl ağır 
surette yaralanm:şbr.· 

-------L. 

btanbulda A• B. M. Beye ı 
Verdiğiniz izahata nuarao 

kadın eski iOnabların tövb 
etmlı, hlllnden memnun ve aiz 
aadıktır. lçindeld korkmu ıızın 
ona kAfl dercede bağlılık gös
termemenizden ileri geliyor. Eıki 
günahım habrlatan bir kabahat 
yapmadıkça aynlmanıZJ doğru 
bulmuyorum. Bence bilakis bu 
kadın çok daha vefalı ve tecrO
beaiz kızlara nazaran çok daha 
dnrn.t bir aile kadınıdır. .. 

hmlrde Kmk Kalp imzalı Hanıma: 
Kızım, kendi benliğioize gö

mOlmftf olmanm ıstırabını çeki· 
yorsunuz. lnıan fıaiz ""' boı ka· 
lırsa mOtemadiyen hayalini işlet. 
miye mecbur olur. Bu zaruret 
insanı .inirli ve bedbin yapar. 
Şllpheaiz ae-.mek ~ aevil ek bir 
ihtiyaçtır Ye bu ihtiyacınzın tat• 
mini llumdır. Fakat mOtemadiyen 
bunu düşllnUr, his v dilşünce
lerlnlzi bu nokta llzerinde temer
küz ettirirıeniz, betbaht olma· 
nıza imkAn yoktur. 

Sizi kurtaracak iı Ye eğlen• 
cedir. Kendinizi el işi ile, ev fıi 
ile, bahçe ile, hayvanlarla meş· 
gul ediniz. Bedeni hareketi r 
yaparak vücudUoOzll biraz yoru
nuz. Evinizde ve arkadnılnrmızın 
evinde eğlentiler tertip ederek 
kendinizi onutmıya çahşınıL Akıl 
takdirde sinirli bir kız olursunuz, 
ize yazık olur. 

~ 
Oobze Nahiycsiude O. A. Efendiye: 

Karınızla barışıp evleniniz. 
Neye kavgalı durup kcndhıizl 
Aleme maskara ediyoraıunuL Ma
damki kadın da barışmaya ra· 
sıdır, durduğunuz kabahat. 

lf 
amısunda. S.. Beye: 
Sevmiyen bir kimseye zorla 

11e-.da telkin edilemaz.. Belki za
man ile o da tize karp kalbi 
bir temaylll duyar. Fakat aı
kaıma fazla düşerseniz mütema· 
diyen kaçmrıını:ı. Bu evdadan 
vazgeç it görliııllnüz. Lakayıt 
hareket edi iz, bir mOddet aonra 
Onun ıize haber göndereceğini 
göreceksiniL 

HANIMTEYZE 

-=========================:==============================================================-~ 
UZUN HlKAYE 

YAZAN: 

-4-
Hepsl de .. hava bizi doyurdu!., 

Diyorlardı, yemekten istiğna 
iöateriyorlardı. Ukio nar gibi 
k!zarmış piliçleri, kar birer muz 
i•bi kayık biçimi tubak1arda lez• 
tetterioi teşhir eden dolma!arr, 
•alkıınlaşmış buseleri and ran 
Uılimleri garunce dayanamadılar, 
•cccadelere gelip güzel aıralnn
dılar, her lokmada biı kahkaha 
~lyneyerek karınlarını doyurmıya 

oyuldular. 
En çok gOlen Nazıme, biç 

~?lrniyen de Orhnn idi. Şa kadar· 
b~ kız.n bu UIOşlerindo düşünen 
ır kafanın dal~mlıaı dolaııyor· 

~u. Or?ımın d lgınhğmda da yüre
•1ndekı ağırl ğ o birazını atm ş 
0

•
1an bir adamın ıevincl ~lüm· 

li}'ordu. 

Onlar, yem k yenirken •• bi· 

a 1 • 
M. T. 

ra içifükcn tek bir kelime ko
Dllimadılar, bir kere bile göz 
göze gelmediler, tanışmıyor gibi 
göründü!er. Halbuki kartılaşmı· 
yan i ı:er, biri birini tama.fa 
ediyordu. Bu tamaşadan kızm hU
se i uzun bir "acaba .. da ib 
retti, erkeğin intibaı sürekli bir 
heyecandL 

* Saz ncş'di ol akla beraber 
uzu ıilrmcdi. dansa da faı.l rağ
bet gösterilmedi, hazım içi uza
nan vücut r ne k Trak beste
lerle, ne de c:! es bav l ril 
l ar ket geç edi. Heme bfitnn 
luzlar başlar .m hirle,tirerelı saç
lar m iki renkli İpek küme r 
gibi birbirine karıştır rak d.Jğ 
oyunu ayıklıyorlardı. N zım du, 
başını fehriyenin omuzun day • 
mıştı. Up uzu yahyord , zı 

dinlenmeye tercih eden bir iki 
arkadaşın ahenğini dinliyor gibi 
~ örünerek Orhan Beyi düşün il· 
yordu. 

Evli ve yaşlı bir erkek!.. Na
zımenin dGşllncesi bu noktada 
başlıyor ve bu noktada duruyor
du. Ukin onu, o yaşlı ve evli 
adamı, şu yeşil o.rman n hududu 
haricine atamıyordu_ o huduttan 
değil, kendi göz b beklerinden 
de d tarı çıkaramıyordu. B 8 

çalıştıkça onun yanan, kanaya 
kanaya yanan tözleri karşıımd 
canlanıyordu ve bOtnn didinmesi 
neticesiz kalıyordu. 

Nazıme, zeki bir kızdı. Orh o 
Beyle birdenb"re llkal nmaaını 
sebebini de .eziyordu: ar lL 
Evet, içine bir mer k dli mllıttl, 
kadınlara musa.lat ol n o b 

1 yi nlam k derdi imdi onun 
d yüreğini kemiriyordu. Orhan 
Bey. caba kendisini eviyor 
muydu ? Seviyona ne hakla •e 

cür'etle ıevi ordu? Sevmiyorsa 
n'çin gözl rinde o yangın ve 
ğzmdn o e rarlı kelimeler vnrd ?. 

So ra bu ad m, bu vli ve 
y ~lı d m, c b a kını p ç k 

söyıiyebilirmiydi ? O ce areto 
malik ise nasıl kelimeler kulla
nacaktı, nas l tavırlar alacaktı ? 

lıte bu merak Na:zımenin ka• 
fas na renksiz göli, eler dolduru
yordu. Orhanın o yanık bakışın
dan hcşlanmıyordu, LAkln o 

bakııların hem sebebini öğrenmek, 
hem mabadını anlamak istiyordu. 

Beri tarafta Orhan, gözlerinin 
bOlOn nuruna sevgilisinin topuk• 
Janna dökDyorda. Kabil olaa o 
nurun yerine yüreğindeki coşkun 
emelleri ak1dacaktı. Fakat me '
uttu, Nazımenin güzel iğile can
dan alAkadar olduğunu kendisine 
ima edebildiği için seviniyordu. 

* Dolgun mideler bir nebze 
dinlendirilir dinlendirilmez g nç 
kızlar, yerlerinden hrladılar, yine 
ağaçlar rasma daldılar. Kimi 
köşe kapmaca oynuyor, kimi 
yüksek atlama yarışına giritiyor, 
kimi koşa yap yordu. Erkekler, 
ne emrolunur a o işi yükleniyor-
lardı. Kör ebe, iıkele, bekleme 
tllşı olmak onlarm va:ı"fesi idi. 

Dü4Uyorlar, yumruklanıyorla~. teh· 
zil olunuyorlar 1 becerikıizlild 

itham diliyorlar ve fakat kadro 
harici bırakılmıyorlardı. 

Oraya şiir okutulmak llzere da
vet edilmiı olan Orhan Beyin bu 
ihtiıasından istifade etmek kim
senin habnna gelmiyordu. Or
mandaki yllkaek ve yetil ıi'riyet, 
herkese yetiyordu. Dallann çiz
diği knrak mısral rı, yapraklarda 
teres üm eden ince nükteleri 
bırakıp ta fU vey bu manzumeyi 
inııınlar ağz:ın~an einlemek lıti
yen yoktu. O da zaten böyle 
bir teklif beklemiyordu, kendi 
ruhunun ti'rini bütün belAgatilo 
seyretmekten aldığı zevkin bo· 
sulmamm istemiyordu. GözU hep 
naı.ımenin gölguinde, dolaşıyordu. 

Bir aralık tesadüf, iki.ini yao
yaoa getirdi. Bu, uzakta bulUD
mak istiyen avcıya bizzat avro 
yaklaşma ı gibi bir şeydi ve 
avcıyı titretiyordu. N:ızıme, ıoh 
bir ciddiyetle elini Orhanın omu
zun kordu: 

- Ne istiyorum, biliyor mu-
ıunuz? 

- Hayır l 
Sallanmak! 

( Arkuı var) 
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PAZAROLA HASAN BEY 
1 --··- 1 
1 Trenden indirilen 1 
1 ··-- 1 

Ha1an Bey trenle Ankaraya 
ridiyordu, ayni komparbmacda 
oturanlardan biri Hasan Beye 
rica etti: 

- Affedf"rain Haaan Bey ben 
uyuyacağım. Eskişebirde sen beni 
uyandırıp trenden indir. 

Hasan Bey yol arkada,m·n 
arzusunu yerine getireceğini va· 
detti. 

Tren Eskişehiri çoktan geç
mişti kompartımanda uyanan bir 
yolcu Hasan• Beye çıkıştı. 

- Hani beni Eıkitehirde 
uyandırıp indireceğini vadetmiştin 

Hasan Bey Eskitehiri toktan ieç• 
mifiz .• 

: '. - )''" ;; ..! .. . ( • 

Deliliğe Doğru t 
' 1 ' Henri Gay uminde bir dok· 

tor bir konferans Hrmiş ve in-
1anların deliliğe doğru gittikferinl 

. iddia etmiı.. Bunun sebebi zihin
lerini fazla yormalan yüzünden
miş.. Haaan B. bunun için diyor 
ld: 

- Doktor bu lddiasile insan
lara bOyük bir fenalık etmiştir. 
Çünkll delilerin faılalaşınasına 
ıebep zihnin yorulma11 aiyor. o 
konferansım dllnyanın öbllr ucun
da veair vermeı, bUtUn dUnyadakJ 
insanlar konferansın mcvzuile 
ıihinlerini bir kat fazla yormaya 
baıladılar, deliliğe doğru Kiditl 
daha ıiyado ılirat keıpctti. 

Talisiz 
- Ben seni azizim zorla ıtı

rtıkliye ılirl\kliye trenden Eski· 
tehirde indirip bıraktım. Hatta, 
aen uyku sersemliğile el;nde bile
tin ben Ankaraya gideceğim diye 
avazm çıktığı kadar bağırıyordun 1 - Hasan Be_g çocuk mu oldun da kedlgl _qakalumıı lcagf'ulana teneks bağlıyorsun .. 

- Ne yapaqım ba kara kedi gazetelerin arasına girdi gireli rahatımız kaçtı. Kugruğuna te-

Ha1an B. uz.un ıamandır g&r
mediği bir dostuna te1adüf edince 
ıordu: 

.. Meğer Hasan Bey yanlışlakla 
baıka bir yolcuyu trenden iJıdir
miıti. • 

neke bağlıgagım da d11folsan gitsirı biz dt1 rahat edelim. 

Binlerce 
Hasan 8. bir kitapçı dtıkkl

aında oturuyordu. Bir hanım 
gelip bir kitap alda. Tam çıkacağı 
ıırada aklına bir ıey gelmiı gibi 
ıerl dlSndil, kitapçıya: 

- Affedersinu, dedi, ıize bir 
ıey ıoracağım, baıbğınız kitap
lardan kendinize de birer tanı 
ayırıp taklar mısınız ? •. 

Hasan B. kitapçıdan enel 
cevap Yerdi: "\ 

- Hiç marak etmeyin Hanım 
efendi. Bir değil, binlereo bile 
aakladıkları vakıdir. 

Baskül 
Ha11a Bey koıa koıa aidl-

rordu: 
- Nereye Ha1an Bey? •• 
dedim •• 
- Bir baskOI satın alacağım.. 
- Baskülü ne yapacaksın Ha-

un Bey?. 
- Haberin yokmu? Çarııda 

bir dilenci ölmUı; parasını tart• 
anılar; 36 okka etmiı. Bizim 
mahallede Uç tane var. Eğer 
ınnnn birinde ölecek olurlarsa 
paralarını belki teraziyle tartama
)'11 diye bir basktU alacağım. 

KLARA 
Şöbretşiar ıan'atkAr Madam 

Klara Bov cenaplarına: 
Akıl baıta değil yaıtadır 

derler.. Fakat yaşlandıkça başa 
ırelirmiı. Seninki do daralma ko
kona ha:ıretleri yaşlandıkça ba· 
tındaki kızıl saçların arasından 
kendine bir yol bulup gidiyor 

Karnaval 

Cazbant, neş'e, danı, kahkaha; 
Coşmuş gine bu karnaoal. 
Saksa/on, daoal bir daha ; 
Haydi durma bir daha çal .. 

Kadınlar hep cana gakın, 
Şu pı.mbeli ne de kıorak, 
Dansedigor çapkın çapkın, 
Mavilinin haline bak .. 

Giyinmişler başka başka •• 
Her maskede ayrı bir renk.. 
Anlaşıyor baka baka, 
Kadın erkek, kadın erkek .. 

Kumral kadın, sarışın kız .. 
Narin oücut incecik bel .. 
Yaklaşınız anlarsınız; 

Hepsi pzel, hepsi güzel! .. 

PAZAR OLA 

- Yolculuk ner11g11 Hasan Bt!g? 
- Gönenegidigoram. Ôrada 6eledig• 

lerını menetmiş .. 
•lmitçileri• 6afırma-

BOV'A AÇIK 
galiba ••• 

Sinema perdesinde görllndn
ğlln gUndenbori nen eksildL Pa
ra mı?... Eğer ıimdiye kadar 
kazaııdığını ıakladınsa birkaç 
kUp dolusu olmuıtur. 

GörUp, lıidip Aşık olanlar, 
resimlerin anUnde rUkiia yaranlar 
hatta aecde edenler de topladı· 
ğın milyonlar kadardır. 

Para ve t6hret ıenin ayağınıa 
altında benim ayağım altını 
eskiten kaldmm taılarından kat 
kat f aıla iken hangi akla hiz
metle bu lıten 'tazg eçip ıiir yaz• 
mal<, ıalr olmak heveıino kapı• 
lıraın. 

Gazetecilere beyanatta bulun· 
musıun.. Acaba bu İfto de mu
Yaffak olabilir miyim?.. Demit
ıin.. GUzel fak at aen gel de f U 

bi:rim araunzda bu işte muvaf· 
fak olmuşların bir halini &ör •• 
Hiç tllphem yok ki en iyisi se
ninle yerini değiştirmeyi rDy• 
ıında görse bile, bu mes'ut rO.· 
yanın bir gUn hakikat olabilece
ğine bir tDrlO inanamaz.. 

Yalnız aıiı ve sevgili mada· 
me, bir ıair tanının; ıen nasıl 
sinema Aleminin bir k1raliçesl ol· 
duğuna kaniıen, o da tiir dtln· 
yasının bir kıraliçeıi olduğuna 
emindir. Aranızda kUçUk bir 
farkla: Onunki "ıeyhin kerameti 
kendinden D1enkul" hesabınca• 
dır, Bu kıraluı lımini söyleyeyim 
Florfnah Nazım.. O •eninle ye• 
rını değiıtirmiye razı olmıyacak 
yeğine ıairdir. 

Bugtıo nasıl tenin heykelini 
yapıyorlRrlB onun da yapıyorlar •• 
Nası l ıeoin resimlerin gazetelere 
basıhyoraa onun da basılıyor. 
Naııl sen yeni bir filim yapaca• 
ğın ıamaa senden bahsediliyorsa 
yeni bir eser yazacaiJ zaman da 
ondan bahsediyorlar. 

Yalnız şu Yarkl ıenden bu 
itleri lıteyebilmek için birçok 
para nrfediliyor. Fak at ıu kıral 
aksine olarak kendisi earfedip 
bu işleri yaptırıyor. 

Şimdi diyeceksin ki benim tlfr 
yazmak arzumu iıidince ne se
beple bana fU kıraldan bahıedi
yorsun? 

Şu sebeple Madaı!l cenapları. 
Aranııda birl•t•D bir cibot buJ. 

MEKTUP 
dum da. Onun da senin ıf bl 
yaşlandıkça aklı çoğalıyor. ı 

Her ne ise, kızıl saçlı gOzel 
madama sinema perdesinde gör· 
düğllm hayalini bua ile hatmi 
kelim eyleyeyim. 

Ben deleri 
Pazar Ola 

Mahalle Karısı 

Çıldırttın beni bile, 
Ah malıalle karuı

Yüzünden diiştüm dile; 
Ah mahalle karısı .. 

Yeter sakız çiğneme .. 
Sözüme aah, deme •• 
Kor düştü cıgerıme; 

Ah mahalle karısı .. 

ister kız ol, ister dal .. 
Kolların tombııl tombııl .. 
Ne güzelsin $fln ayol, 
Alı mahalle karısı .. 

Başına tak bir çiçek.. 
Gören güzel diyecek; 
Komşun seni seoecek, 
Alı mahalle karısı.. 

HASAN BEY 

- Yahu nerelerdesin? •• Ka,.. 
boldun.. 

- Hiç ıorma H~B. ha1ta 
yatıyordum 1.. 

- Kann n&1ıl ? .• 
- O da hasta idi Huan B .• 
- Çocukl .. rın? •• 

Onlar da lSyle.. 
- Peki kaynanan? .. 
- Her zamandaki gibi eapa-

ıağlain .• 
Hasan B. bir u dOşnodllktıa 

ıonra: 

- Hakikaten, dedi, ben dı 
senin talisiz bir adam olduğuna · 
ıimdi inandım .• 

Tavsiye 

T erıi Hasan Beyin kanıınm 
entarisini çok fena dikmiıti. 
Hasan Beyin kansı buna nedense 
pek kızmıı rGrtınmedi, yalnıı 
terziye: 

- S.nl bnton dostlarıma ılSy
llyecoğim.. Dedi, terzi meraklı 
ıordu: 

- Bana mnıterl olmasınlu 
diye mi? •• 

Hasan Bey atılda. 

- Merak etme terzi hanam, 
bilAkia onların giydikleri de fena 
olsun diye hepsine ıana mnıterl 

olmalarını tavsiye eder. 

- Bir lıaftadır hasta gatıgorsun da dalı.a bir kere 
doktor çağırmadın mı? .• 

olsu11 

- Çafırsam da nlge yorar azizim. Şimdi ecza fiatları oka
dar pahalı /ci 11erdikl•rl reç.legl nasıl ol•a gaptıro11uıa~akıı11-
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İTTIBAT VE TERAKKİ 
Her lıakkı mahfuzdur. - Nasıl tloJda ? .. 

•..........................•.... Nasıl Yaşadı? .• 
T t.frika N o. 71 Nasıl Öldü? .. 

Doktor Nazım Bey, Tütüncü Y akup 
Ağa lsmile Tütüncülü~ Yapıyordu 
Yoksa, buglln istibdat idare- ı 

ıini yıkmak çok kolaylqmııtar. 
Arllk bu idare, bir çDrük dala 
dönmllıtUr. Biraz kuvvetll bir 
1aramtı, onu koparmıya klfidir. 

Muammer Beyin de, teklifi 
kabulll, artık İzmir şubesinin te
ıekklllllnll temin etmişti. Bu ıu· 
retle, ( Osmanlı Terakki ve itti· 
hat Cemiyeti· İzmir Heyeti Mer· 
keziyul ) bu beı ı.attan mürek
kep olarak teessüs eyledi : 

Doktor NAıım Bey, bu auale 
ıu cevabı verdi ı 

- Haaa.. BakanıL. Bb, yal
n•z inkıllbı yapacağız. Ondan 
acnraki vazifemiz, yalnıs mqru
tiyete ııigehban olmaktan ibaret 
kalacak. lçimi:ıden hiçbir fert 
memuriyet ve makam talebinde 
bulunmayacak. Millet. kendi ken
dini rneb'uaları vasıtaıiJe idare 
edecek. içimizde, birçok mGneY
•erler var. Bunlar, milletin birer 
ferdi &ıfatile, dedijinia itleri 
11Srebllirler. 

Daha, a6ylenildiğl ann, Afi 

bir not defterine kaydedilmit 
olan NAzım Beyin bu aözlerinde 
garip bir tezat vardı. Biz, bunun 
muhakemesini karilerimize bıra· 
karak sadede devam ediyorm. 

HUıaeyin Uitfi Bey cemiyetin 
te,kilAb için, tntilncll Yakup hoca 
( NAzım B. ) ile ç.alıtmıya baıladı. 
( Hadikai Maarif ) mektebi cemi· 
yetin merkezi idi. Evrak we def· 
terler, orada aaklanılacakb. Ge
celeri, ( Damlacık mahallHinde, 
Köprllbaı nda) Hilseyin UUfi 
Beyin oturduğu harap (ve l:.ir ta· 
rafa iğrilmit evde içtima oluna· 
cak.. T ah lifler yapılacaktı. 

Hüseyin Lutfl Bey, Bursalı 
Tahir Beyin Dr. Nbım Beye •er
diği cevaptan Dmitaizliğe dnıme
miıti. O gece, • Henliz lzmirden 
hareket etmemiı olan • Cambolat 
Beyi de beraber alddar. Üç al"" 
kadaş, Tabir B•yin evine aittiler. 
Teıkillta muavenet ricuam tekrar 
ettiler. Tahir Bey: lzmirdeki •a
ıiyeti icabı olarak filen çalqmak· 
tan fay da yerine zarar ~ eleceiioi 
ıöyledi: 

- Ben, yine çaltfmaktan, pro· 
paganha yapmaktan geri dul"" 
mam. lcap ederse, ayaklarıma 
demir çarık giyer, diyar diyar 
aeıcrinı.. Şimdilik kendi askeri 
muhilimden birkaç Mürit tedarik 
edeceğimi zannediyorum. 

Dedi. Ve cemiyetin muvaffa· 
kiye~ine dua etti. ( Dr. Nlzım B. 
bu bOylilt adamı llyıkile tanıya· 
mamış ve dediklerini anlayama• 
mııtı. Zaten Nhım Bey, birçok 
ıeyleri de pek iyi anlıyamazdL 

llk glSrli4te, Dr. Nlzım Beyin an
lıyamadığı Buraah Tahir Bey, 
Aydın vilAyeti tqkilltının g enif" 
lemesinde bllyOk bir lmil olmuf, 
&umelide •• S.Jlaikte olduğu 
fibi, Anadolada da cemiyetin ilk 
Alemdarlan araa nda bulunmUf" 
tur. ) 

Metrutlyett• ft"ftl (O.manh Terakki Te 

ittihat Cemiyeti) ala lataabul tıabeahü 
te,kll edenelerdea 

( Hamdi Beybaba ) 

Liitff Bey, ( Uıakl zade Muam
mer Bey ) e gitti. Muammer Bey, 
es11en zeki, miinevver bir gençti. 
Ayni zamanda Hadikai Maarif 
Mektebi binaaının da aahibi idi. 
Muammer Bey: 

- Teklifinizi derhal kabul 
ediyorum. Ancak, babam beni 
çok ıever ve bir tehlikeye maruz 
kalmamdan da korkar. Onun için 
böyle tehlikeli bir ite girdiğimi 
duyarsa mani olur, ona duyur
mamıya gayret ediniz. Ben gerek 
fikren •e gerek naktea mua•e
nete hazırım. 

Cevabını verdi 

Hayatınızda glllmediğiniz kadar 
gülmek. .. Eğlenmediğiniz kadar 

eğlenmek... Kahkahalarla 
eğlenmek isterıeniz 

Yarın akşam 

ELHAMRA 
Sinemasında 

Dünyanın en meşhur komi~i 

HAROLD LLOYD 
tarafından tem~il edıJ ·n 

LUİ 
SİNEMACI 

filmıni görmelisiniz. 
Bu Fransızca sözlU bir 

--- kahkaha tufanıdır • .-.-

Co~kun belde filminin unutulmaz 
yaratıcısı, büyük tenor 

JEAN KIEPURA 
sesli sinemanın bir 

harikası olan 

BİR GECENİN 
ŞARKiSi 

1 - TlltUncil Yakup Ağa 
( Doktor Nazım Bey ). 

2 - Hüseyin Lutfi Bey 
3 - Veli Bey 
4 - Cemil Bey 
5 - Muammer Bey 
Maamafib, Cemil •e Muam-

mer Beylerin içtimai vaziyetleri, 
Lutfl Beyin ayinde yapılan jçtima 
ve tahliflerde bulunmıya müsait 
değildi. Onlar, yalnız Lutfi Beyle 
mektepte temaa edecekler, cemi· 
yete ait iıleri orada görüşecek· 

lerdl. 
Doktor Nazım Bey, ( iki çeı· 

melik caddesi ) nde ( Asmalı 
Mescit ) in kartııındaki köıeba· 
tında küçük bir dükkan tutmuş, 
kapanın üstüne de çarpık bir yazı 
ile ( Tütüncü Yakup } yazılı kmk 
bir levha kondurmuştu. Hem 
aktarlık, hem de tlitnncUlilk edi· 
yordu. (Alh sigara) yı bir ( Mete
lik ) e verdiği için, epeyce de 
müşterisi vardı. DükkAnıu üstün· 
deki harap tavanlı küçücük 
odada, yatıp kalkıyor.. sefil ve 
perişan bir hayat yaşıyor.. ara 
ı ra da, komşularına gösteriş yap
mak için aptest alarak Aımah 
meçitte namaz da kılıyordu. 

( Akaeı var ) 

Her şeyden evvel menfaat 
Akıllı olanlar fırs1ttan istifadeyi bilir· 
ler. Galatad.& Lazaro ft'ranko tic.ıretha• 
neslndeki likidasyon lan bi.letifa.de ha· 
ııunlara çauıa•ır ve cibu takıınları, 

·ıtriyat, tuhafiye Jevazımatınııı tayanı 
hayret dun fiatlarından mOstent olına· 
ğa çalıt•ııalııl r. ·-········-·········· ..... ···-··-·---·· .. --. .... Bu akıam 

21,30 da 

RENKLİ 
FENER 

!\aklo•ıeıı: 

Ertajrul Muhain B. 
Pıyes 3 ı erce 

ls~nbul BtltdJunt 
~ehir 1i"yatrosu 

111111111111111 

lllJI 
Muallim ve llf llllJ 1 

' Talebe gecesi 
ı , ............ :y:;;~d=~·;;ii:·;;:~· ..... -....... 

ALKAZAR 
Sinemasında 

T "rk ı<'r.nayeai ye Türk 1an'at• 
Ar.ari'e Türk ıiudyo arıncfa ya· 

palan •• men'leketteki •• tarihteki 
mil i kurtu.utumuzun kıH fakat 

al•v.i bir destanı olan 

BiB MiLLET 
U'f ANIYOB 
TGr ... çe ıözlD, n ıarkıb film. 

Hııveti temıiliyeıl bqında ı 

ERCÜMENT BEHZAT, 
EMiN BELIG, NA' iT, 
FERDi TAYFUR Beyler Ye 

Hüseyin Lfttfi Bey, bu mOll
kat n eıteal g DııO. ite baılamııh.. 
En evvel, mektebinin iktıaat mu
allimi Veli Bey (1) 1 bir tarafa 
çekti. icap eden a&zlerl a6yledL &. bediası ile tekrar geliyor. ' 

Zaten ihtilllci bir ruba malik olan -
bu e ci ve ateı!l genç, tek ili 
derh l kabul etti... Lütfi Bey, 

EMEL RIZA Hanım. 
Her Tiridin strm .. ı lhı• bir t•h• ..... 

U D · olnrak belediye mühendis
ler ııd n Cemil Beye teklifte bu
lundu. O da, bili tereddüt ce-
uıiy le dahil oldu, Ondan ıonra 

( ) 8oııra arı, 

müt\vırı olm flur. 
H"rieiye hukuk 

Yarm akşam O P E R A Sinemasında 
Franaızca aözlü •• f&rkılı 

KAHRAMANLARI DENİZ 
filmi baılıyor. Bat rol!erdeı 

TOMY BOURDELLE, GRAZIA DEL RIOveJEANNE HELBLlNG 
Bu tılmın bir ço'~ 1ah u:ler deniz: a bnda 50 kulaç ~f'rnlit"nde alınmıthr. 

Şaltat 2t 

KörlüktenKurtanlanHas· 
taların Yanı başında •• 

( Baştarafı 1 lnct aayfada ) 

dairelerden heyeti sıhhiye muaye
nesine gönderilenlerin göz mua
yeneleri yapılıyordu. 

Biltnn bunlardan aonra ameli· 
yathaneye girdiğimiz zaman saat 
on birdi. Bublin üç ameliyat 
vardı: İkisi perde, birisi trahuın. 

Ameliyatlardan biri~ini kıymetli 
hoca bizzat yaptı. Diğerlerini dört 
aıiıtandan birisine yapt.rdı ve 
kendisi yarc!ımcı vaziyetinde kaldı. 
l;locanm ameliyat ett:ği bir Ana
dollu idi. Mısırda esarette iken 
trahuın ka. mış, tirndiye kadar 
yapılan teda\'iye taannüt ettiğin
den bu ıefer göıU üzerindeki 
dumanı 11yırn:Jk için göz karası
nın etrafı dairenmadar kesilmek 
ıureti!e kanlı bir ameliyat yap·ldı. 

Bunun adı Peridek Domi 
imiı. Hoca amt:liyab yaparken 
asistanlara bu hastalığın mutat• 
tan fazla taannüt ettiğini, bina· 
enaleyh bu ameliyeyi kitapların 
tavsiye ettiğinden ba9ka bir , ... 
kilde yapt ğına anlatıyordu. 

Ameliyatlar bittikten aonra 
yine Poliklinik• dönmUıtü1'. O 
zamana kadar toplanınıı yirmi 
otuz hastan.o muayeneleri bittiği 
zaman saat bir buçuk olmuttu. 

* Doktor muayenesinde altı 
yedi hastanın muayenesini bitil"" 
diği zaman ortal k kararmıştı. 

Sonuncu ha1tadan ıonra ıualle-
rimi ııraladım. 

Muhterem Doktur: 
- Evet, dedi, birkaç aene

denberi tıp hakkında bilgileri kıt 
baza muharrirlerin garip ne,. 
riyatına aık a1k rast geliyoruz. 

Bu zevat o ıabrlarile hedef 
edindikleri birkaç refah sahibi 
doktorumuzun kaıançlarma belki 
bir nebzo ıekte ve:rmit olabi
lirler. Fakat unutmaıınlar ki, 
yine aynı satırlarla memlekete 
yaptıldan bilyUk zararlar yilzlerini 
at•ı gibi kızartacak, kalplerini 
elemle sızlatacak derecededir. 

Beyenilmiyea Tilrk doktorları 
ıon aenelerde geçirdikleri d6rt 
büyftk muharebede, harplerde 
görülmesi mutat aalgınlardan 
zuhur edenlerini ellerinde çok az 
vesait bulunma11na rağmen çok 
aı zamanda, çok az zararla ber
taraf elmitlerdir. Şunu da iatlt· 
rat kabilinden söylemeyi bir Ya

ıife bilirim. BugOn apartmanları 
ve kazançlan bazı muharrirlerin 
ağızlarmın aularını akıtan Oç bet 
doktorumuz bu mücadelelerde 
uğratmıılar, vazifelerini yapmıtlar 
ve bugOnkft töhretlerini o za• 
manki gayretleri aayesinde ka
zanmıılardır. 

Bizde yanlat anlqılan bir nok• 
ta vardır ki tashihe mfthtaçhr. 
Doktorlar bastahklan mutlaka 
ıilababı eden peygamberler d .. 
ğildirler. Hastalan ellerinden gel
ditl kadar hutatıklarile mıc,de
le edebilecek bir hale koymıya 
çalııan fertlerdir. Bu itibarla bir 
noktaya temaa etmek iatiyorum. 

Farua tabip kurtaramıyaca• 
tına 1Dzde y6• kanaat getirdiği 
aayri kabili ıifa bir haıtaya: 

- Azizim, aenin haatalığın 
iyi olmaz. Sen 6lecekain, git Ya

aiyetini yaz, mez~rıoı, kefenini 
6lçt0r biçtir hazırla! mı deain! 

Buna imkln yoktur. Tıp ki
tapları ona: 

iyi edemiyeceğin hastanın 
mllmklln olduğu l<ada1' faıla ya• 
ıamasını temine ve onu teselliye 
çalıtl diye emretmektedir. 

Peyaml Safa Bey doktorlann 

l bu hareketlerini bir menfaat 
maksadına hamletmİf. Ben yarım 
asırlık hayatımda, en cahil köy• 
lilden en bayağı knlhanbeyine 
kadar bu hareketi bu maksada 
hamleden bir tek kiıi daha gör
medim. 

Bunu yalnaz b~yle dOıDnmekle 
kaim yacak ve bunları Aleme 
bildirecek kadar fena ruhlulara 
insanl.k tarihinde tesadUf edildi
ğini zannetmem. 

Bazı nankörlerin iddiaları hi
lafına ben iddia ederim ki Tftrk 
doktorluğu TnrkDn ulôv•Ucenap 
ve 1amaliatine yakııacak bir ıe
kilde, hasis ve maddt menfaat
lerden uzak bırakılmııtır. 

Lilettayin etibbanan huıua1 
muayeuehanelerinde Ucretsiz te
davi ettikleri ahbaplarının, kom
şularının, hocalarının, talebeleri
nin ve ahbaplarımn dllımUt ah
baplarının adetlerinin Dcretle bak· 
takları baıtalar yekiinundan çok 
defa fazla olman da bunu iapat 
eder. Eğer bu iddiamı teyit ed• 
cek bir istatistik arzu edilirı• 
doktor arkadaılardan toplayıp 
verebil~ceğimi ıimdiden vade
derim. 

Fakat korkarım ki bu cebelde 
birçok nankörlerin isimlerine de 
tesadüf edilecektir. Fakat hemen 
ilave edeyim ki doktorlar bundan 
müşteki değil memnundurlar. 

Tllrk tabiplerinin yeglııe ka
babatlan, aanınm kiı 

Türk tababetinin bu uliln+ 
bını kendilerinin haaiı menfaat •• 
hırslarına alet ittihaz etmek iste
yen bazı hali Takti yerinde ha.
talara arasıra iayan etmeleridir. 

Şimdiye kadar; bakaazlığım 

lıpata çalııtığım bu nqriyabn 
memleket ve milletimize yapbp 
fenalıklan da bullsa edeyim: 

1 - Bu, eneli baJkm Tllrk 
tababetin• kartf olan ltbnacbm 
aaramıı ye bunun neticeıl olarak 
her yllzlerce insanın yllzbinlerce 
liraa Umımıua yere barice ait
mittir. 

2 - Yine bu aepiyaba teY
lit ettiği ademi itimat y6zDnden, 
gayri kabili tedavi bir maraza 
mllptell olan çok kimaeler Yar
larını yoklarım aatıp aavıp git
mektedirler. Tabii kendileri 616-
yorlar, fakat geriye yokaul 
bir ailaileyl bırakıyorlar. Bunlara 
lnanmıyanlara da iaim vere
bilirim. 

3 - En fenaaa da bu neıri
yatm bizzat doktorlarda husule 
getirdiği Orkeklik ve çekingen
liktir. Bunu iki üç kelime ile 
anlatayım: 

Doktor birçok vak'alara pek 
aı ıifa llmidile müdahale eder. 
Neticede pek az mevcut olaa 
lmit tahakkuk etmeyince bunua 
fl1nlerce gazetelere aermaye te.
kil edeceğini dliflhlmek doktorua 
ceaaretini ıaramaı mı? Bu terddot 
yDztınden mnclahale ile kurtulabi
lec•k bir bastanan kendi haline 
birakılma11 bir memleket içia 
sarar teıkll etmeı mi? Hullaa 
tababet çok ince bir 1a11'attır. 
86yle 6nllne gelenin kendiall• 
opamaaından rencide olur, ur• 
fet ve rikkatı kaybolur. Herkesill 
bir gDD ona muhtaç olacağl. 
ondan tif a Ye laıit dileneceil 
muhakkak oldupna 16r• on~ 
tezlil ve terzili hiç kimH lça. 
faydalı olmaz ıanırım. 

Bu neıriyabn yalnız bir far 
duı oldu: Etibbayı zengin ga.teı
mek kaygusile yapılan bu netriyal 

( Denmı 9 uncu ıayfada ) 
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,_-___ ıı _A_~_M_E_T_ v!.~~~e~ 
Markiz Di Kastro Kızdı 

• 
Ve istediğin Fidyei Necatı Vereyim De-
di, Ahmet Anlamamış Gibi Duruyordu 

Markiz di Kastro, 6nde yftrU
yen ve kendisine yol gösteren 
kılavuzu takip ederken vaziyet 
icabı naaıl vekarlı bir tavır ve 
hareket almak IAzım geldiğini 
kendi ke~dine ıoruyordu. Fikri 
bu diltllncelerle meşgul olduğu 
bir hllde Ahmet rei.sin huzuru• 
na çıkarıldı. Evvelce, kendisine 
bir parçacık çekidOıen ver
mit olduğu için vaziyetinde aUk· 
IUm püklüm bir bil yoktu. Ah
met reis, genlt bir odanın kır
mızı deriden yapılmıı geoit ıe· 
dirine uıanmıf, uzun bir çubuk 
içiyordu, gözleri kapalı idi. Arka 
arkaya çektiği nefesler arasında 
dudaklarından bitmez tükenmez 
mırıltılar dökUIUyordu. Bundan 
da, Ahmet reisin dua ile meıgul 
olduğu anlaşılıyordu. 

Bu bal, bir müddet, böylece 
devam etti. Markiz di Kastro 
Abmedin bu ıükfıt ve sUkünetini 
hll ve mevkii ite mntenasip bul· 
madı, ayakta durmaktansa Oze
rine oturacak bir iskemle araş· 
tırmak f~in gözlerini etrafa gez
dirdi. Fakat oda boştu ve Ah
met relıin llzerine ya1landığı dl
•andan başka oturulacak bir fey 
:roktu. Bu hal, biraz daha böyle 
devam etti ve nihayet, iki çocuk 
analıtına rapen hAIA genç kal
mıı olan Markiz di Kaatro'nun 
kanma dokundu. Dedi ki ı 

- Beni iatemiıain Ahmet. 
itte 2eldim. Ümit ederim ki ıon 
gtlnlerhı hldiHleri hakkında 
izahat Yerecek.ain. Zannetme ki 
bize yaptığın hakareti, arkada 
bıraktığımız akrabalarımız, vatan· 
daılarımıı ve doıtlarımız unuta· 
caklardar. Onun için aenden hem 
izahat, hem de tarziye istiyoum. 
Sen Ceneviılorl bilirsin ve onun 
için yine ıOphe etmeısinkl, bu 
bldi•eyi kolay kolay hazmetmiye· 
ceklerdir. 

Bu ı6zleri iıiten Ahmet refı 
birdenbire gözlerini açtı. Bakı,. 
larında derin bir llihza vardı. Fa
kat hiç birşey ıöylemedi. Dudak· 
ları, anlaıılmaı bir takım kelim .... 
leri tekrarlamakta devam edi
:rordu. 

Markiz di ka1tro, bu alAkaaız
bğı görUnce bOsbUtUn asabileıtı. 
ayağını yere vurdu. Fakat haki· 
katta bu, bir gösterişten ibaretti. 
Çünkn korkuyordu. Bu korkusu• 
Du belli etmemek için bu nüma· 
yişi yapıyordu. ilk ı6zlerini, baı· 
ka kelimelerle ifade ederek tek· 
rar bağırdı: 

- lıitiyormuıun Ahmetl bizi 
burada alakoyabileceğinl ı.annet
ıne. Hemen timdideo iatediğin 
fidyel necatan miktarını tayin et. 
Zira aradaki m•Hfe uıundur Ye 
parayı tedarik etmek zamana 
muhtaçtır. Onun için kocama 
damadıma, Yahut Andre Dorya'• 
ya haber gönderip cevap almak 
•pey sürebilir. 

Bu ıözler de, ilk defa s~yle
Denltır gibi Ahmet Reiıfn Uzerinde 
hiçbir tesir yapmadı. Sadece, 
uzandığı ıedlr üzerinde bir ta• 
raftan diğer tarafa dönmesini 
intaç ettL Sonra çubujunua 

killilnll önündeki tablaya •ilkti 
ve hiçbir ıey ıöylemedi. Yalnız, 
bir kolunun üzerine yaslanarak 
ve gillllmsiyerek Markiz di Kas· 
troya bakıyordu. Kadın bir daha 
sesini ylikseltti : 

- Son defa ıöylOyorum, 
Ahmet! Cevap yersene, ltalyan-

cayı pekAIA anlıyorsun. Ôyleyıe 
neden öyle bön, bön ve bir şey 
anlamıyormuş gibi bakıyorsun. 
Aramızda, mevzuubaha olabilecek 
~esele, sadece bir para lıinden 
~bare.~. bulunabilir. Onun için 
ıstedıgın miktan ıöyle, fak at 
makul ol. 

( Arkası var ) 

Körlükten Kurtarılan Has
taların Yanı başında .. 
( Baştarafı 8 incı sayfada ) 

yllzllnden bu ıene faKUlteye Uç 
yüze yakın talebe müracaat etti. 

Doktorların zenginliğine g~ 
lince: 

İddia ederim ki tababet men
supları aras.ndaki refah ve. ıervet 
her hangi diğer bir meslek er
babı arasında bir refah ve servet 
nispetinden mutlak surette aşağı· 
dır. Apartman sahibi yedi sekiz 
doktor var. Bu zevat n hayatlarını 
tetkik ederseniz görllrsilnüz ki 

. bepsinİI\ tıbbi kazançlau haricinde 
aile servetleri vardır. Yahut sıh
hatin kıymetini takdir etmiı bir 
cömert zengine doktor olmak 
gibi fevkalAdo bir talie mazhar 
olmuşlardır. 

Yapılan bu neşriyatta izzeti 
nefsimize en dokunan nokta d& 
bazı malfim adamların bizlere 
hamiyet dorıleri ver,uiye kalk.
malar.dır. 

Onlar unutmasınlar ki meıru· 
tiyete kadar, milleti iıtibdattan, 
meırutiyette TUrkocaklar.nda koz
mopoltiıikten kurtarmıya çalııan 
insanlıum elebaşıları arasında 
çok ·ı ürk doktorlan vardı. 

Bu sözlerimle etibba 11mfın n 

- RADY0=--
21 Şubat Sah 

lıt11nJ.ıu) - ( 1200 metre ) 18 Mak• 
bulo Jl., 18.45 Orkestrl4, 19.35 Fr. 
ders (llerlcıııit olaııl ıra), 20 Hikmot 
Hıza H., 20.4:> .'ttıdyo saz bey ti, 
:..ı.30 Nimet Vahit JI., ~l.30 gramofon 
ajaııa ,.e hor a haberi, salt uyarı. 

Ankara - ( 1588 me•re ı 12,30 
Orlceatr.ı, t '1 kezi (Akad om k fest u· 
HrtUrll Şoıwıı~ nrıa slıit , Su it bal), 19 
ajnııs lıal erlorl, 1!).15 Jluzzaıu f"slı, 
20 hava raporu, 20.J3 dans mıısıkisi. 

V arş ova - (1ııt1 metro) 18.15 
pl~k, 16.5\) k<za, 18 senfonik konser, 
rn.2.> t.af,f musiki, m!ls ıhaboler, il 
taganuıli orkestra takııı.ı tarafından 
operetler, mflııahııbo, 28.15 c.ız, 24 
keu. 

Pette - (550 metre) 18 p"yano 
koman koustıri, , .irler. 19.20 S;g,rn 
ınuslk si, ıııfls,ıh:ıLe, 20.35 Po,te ope
raıundan naklen Lo Cbeınlrıoau isimli 
opPra teııısilı, m Uteakı llen caz, 24.~0 
tagaııııili ~ig ıı ttııaiqsl. 

Münib - (532 m .. tre) 18 Kuator 
oda musikbi, 20.SJ Koro tagarırıl he
yeti, mUsalıalıe. 22.30 taganıııli opera 
musikisi. 

Viyana - (517 metre) 18 çay 
mus.klsi {Olıarly Gaudri takııııı,) 20.85 
Orkestra musikisi (H. Strausa'ı n e er· 
leriııden ), 22 (Tuna cenubunda) ile 
(Der Oospan von Semlıeria) isimli 
birer perdelik temsiller, 28. ı 5 Bar 
musikisi ( keman, Saksofon, tagarırıi). 

Prai - (487 metre) 18.50 pUl.k 
almanca netrlyat, tO 55 radyo orku: 
trası, 22.3& kon.an konseri Ye piyano, 
keman pıı.rç.~ları. 

Bilkret - <894 metre) 18 plAk, 
18 karııık konser, 19.2.> mabadı. 20.40 
Jı l\k, 21.05 eonfonlk konser, ruUaaba· 
lıo, 22.ôO kon erin dO'l;aını. 

Brealau - (325 metre) 20 parazit 
ile mUcadole (konferans), 20.60 plllk, 
21 karıtık ne9rlyat, 24.05 konıer. 

feykalbeşer bir ıınıf olduğunu 
iddia ediyorum zannedilmesin. 
Yalnız bunların da memlekette 
cari haklardan her meılek erbabı 
gibi istifadeye hakları olduğunu, 
hiçbir ıan'attao yükseklik iddia
sında olmadıklarını, fakat alçak-
1 ğ da kabul e. emiyeceklerinl 
anlatmak istiyorum. 

Sözleıini bitiren doktora te
tı kkilr ettim. Gördüklerimi ve 
duyduklarımı yazdım. 

Gülhanenin ıömcıtr tatilinde 
bile hiç mecburiyeti yo~ken vazi· 
fedar olduğu günler k'adar gay
retJe çalışan kıymetli mütehasıı11· 
mııdan kalbim derin bir takdir 
hissile dolu ayr !dım. 

Lo.,dr• 72),00 Prafl 16,0325 

Nu • 1ork G,4750 Viyana 4,1850 

Parlı 
12,06 Madrlt 5,7375 

Mllano 9,2950 Berll:a 1,9850 
BrUkıel 

3,3918 Var,ova C,2375 
Atin• n,33 P<'tte !,8750 

Cenevre 2,4475 Badre, 80,9450 
Sofya 87,11 Belırı-at ~1450 

Amal"lrdaın ı,1793 Moakova l()SZ75 
Hls•a ••netlerJ 

J.lrn 

lı Bank.(Nanıa)•lO, l5 

(Hlıntle) • 11,-
: (Müea1 ı)l\6,-

J)rıa 

Anado'u,. ıoov. 37,50 
Şark D. "i. • 46,~ 
lat. Tramvay 51,50 
OıkUdar ııa 
Terko. 

11,00 
39,!IO 

0ımanlı Bank. 35,
Se lnlk • 5,9; 
Ş'rketl Ha1rl1• l5,00 
Haılç 0,91) Hayagaıd 
Anadolu1660V0 ~fi() Telefon 

27.-
13,80 

• 'ı\ı60 P. 23,75 Bomontl 
E•h•m ve Tahvflll 

L ra 

• ~2~ 

t.ttkrua Dıhlll •9 ,75 
DOyur.u Mu. 62.75 
GOmrUk 8,50 
Saydl maht 6,60 
Baf dat tertip l 9~ 

• n 11.1s • 

ReJ1 
Tranıvay 
Rılıtı n 
OakDdar IU 

Terkoı 
Elektrik • 

Llrll 
4,40 
4,':17 

18,70 
170,-
41,50 -.-

BORSA HARiCi 
Tahvilat· MeakOkal 

Lira 

T&rk Altı.. 9,24 
lnıı. • 10,40 
fr. • 8,32 
R.ıı • 1(),80 
Mecidiye SJ.00 
Bank ot (Oı. 8.) '30 
Kalın betlblr ik altın 

( <.iOmhurlyet} 46,25 
(Aslı) 46,25 
lHamlt) 46,25 

J lra 

(Reıat) 47,50 
(Vahit) 46,25 

ince betlblrllk altın 
( COmhurlyet » "'9i)() 
(Hamit J armalı ~,ill 
(Retat) • 46,5J 
( vahit ) • 48, t) 

Mmr Kr.Fo. ıssn 156. 
• • • ı90J 95,50 
ti .. ti ı9ıı 95,0J 

<ı Yaldaı. lpretııı.r bvflla •uamele 
ıömıemlftir. 

Sayfa 9 
=-1 

Bir Milyonerin Kızı 
Tayyare İle Kaçtı 

( Battarafı 1 inci aayfada ) 

ıual olarak hizmetçiye Matmazel 
Tioa'yı ıormuılardır. Hizmetçi 
Eleni Matmazelin erkenden lngi· 
lizco dersi almıya gittiğini, ora
dao da fotoğrafçıya uğrıyacafını 
haber Yermiıtir. Baba ve anne 
bo cevap ile tatmin edilmiş Ye 
merak eseri göstermemif lerdir. 
Öğle zamanı 14. Şor yemek için 
eve gelmiş, kızını yine ıormuı 
•e gelmediği cevabını almıştı. M. 
Şor bu cevabı da tabii bulmuı 
ve: .. Bel ki bir iti çıkm ıtır. " 
demiştir. Fakat annesi merak 
etıniye başlamıştır. 

Polise MUrecaat 
M. Şor öğleden aonra iki 

defa evine telefon ederek kızının 
eve dönüp dönmediğini ıormuş, 
fakat ikiıine de menfi cevap 
alınca akrabalarına telefon et· 
miştir. Hayret.... kız akrabaları· 
nın evinde de yoktur Ye nerede 
olduğuna hiçbir kimae ıarih bir 
ce•ap Yer"memektedir. itte bu 
menfi ceYaplar nıerlne M. Şor 
kızının akıbetinden ciddi ıurette 
endiıeye dOşmllf ve fazla yakit 
kaybetmeden derhal polise m6-
racaat ederek kızının kayboldu
ğunu haber vermiştir. 

Bu haberi alan polis derhal 
faaliyete geçmif, kızın kaçınlmıt 
olmaıı ihtimalini de göı önllne 
getirerek dlln hareket etmeai 
ll:ıımgelen bUtlln vapurları ara
mışt r. Fakat, yok... Genç kıı 
ortada yoktur. 

Tiyatro Marakı 
Zannediyoruz ki buraya kadar 

verdiğimiz izahat •İze zengin ve 
_genç bir kızın bir IAbıa içinde 
ortadan nasıl kaybolduğunu an· 
lahmşt r. Fakat bunun çok m .. 
raklı ve çok heyecanlı ilk 1afha· 
lan vardır. 

Şebrimil.İD milyoner Mu.eft. 
lerinden olan M. Şorun 18 yaıın
daki k11.1 Matmazel Tina tiyatroya 
çok marakhdır ve buraya gelen 
ecnebi kumpanyalarının oyunlarını 
hiç kaçırmamaktadır. Hatırlar1ınıı 
kl bir mllddet evYel ıehrimize 
Kivelli • Gabriyelidiı fırma1ile bir 
Yunan tiyatro kumpanya11 gelmit. 
Beyoğlundaki Fransız. tiyatroıunda 
temailler vermiıti. MatmHel Tina 
bu kumpanyanın temsillerine her 
akıam gitmiıtir. Kumpany•nın 
erkek artiıtleri araa nda M. PapH 
iıminde gllzel ve yakıııkh bir genç 
yardır ve Jön prömiye rollerini 
oynamaktadır. 

Bu Adam Kimdir? 
Matmazel Tina arkadaşlarile 

görOıtnğn zaman daima bu kum
panyanın temsillerinden bahset• 
mekte Te bilhassa M. Papaı'ıo 
çok gllzel rol yaptığım ıöylemek· 
tedir. M. Papas' a gelince; bu genç 
adam Kivelli kumpanyası Atina'ya 
gittikten sonra burada kalmıı 
ve İpek film ıtüdyoıunda çalış
mıya baılamışt r. Şunu da ıöyli
yelim ki genç adam yıl baıından 
evvel arkadaşlarile görütUrken 
ıöyle bir cümle aarfetmiştir: 

.. -Ben tayyare bileti alm.
dım. Fakat lıtanbul'dan bllytık 
ikramiyeyi kazanarak gideceğim. .. 

Tabii tahmin ederainiı ki bu 
ıöz kimsenin naıı:arı dikkatini 
celbetmemiştir. 

Allahaısmarladık 
M. Papaa pazar gUnU 

Fran11ı tiyatrosuna gelmiı, 

tiyatronun sahiplerinden Arditi'yi 
görmüş ve : .. Ben artık romao
yaya gidiyorum. Allahasmarladık" 
demiş ve ayrılmıştır. M. ArditJ 
Romanya ile bir iş yapmak iste
mektedir ve M. Papas'ın yardı
mından iıtifede etmeyi aklına 
getirmiıtir. M. Arditi dlln sabah 
Romanya'ya gidecek olan vapura 
kitibini göndermiş, M. Papas'a 
teslim edilmek üzere bir mektup 
yermiıtir. Fak~t lcitip •apur ha-

reket edinceye kadar bekledltf 
hal~e M. Papae'ın gelmediğini 
görünce geriye dönmUştOr. Kitip 
efendi bu vaziyet karıııında M. 
Pap&1'm oturduğu pansiyona gi· 
derek mektup vermek istiyor. 
Fakat aldığı cevap kendisini §a• 
ıırhyor. ÇünkU pansiyonun ma• 
damı, M. Papaı'ın dun aabab 
tayyare ile Atina'ya gittiğini söy. 
lem iştir. 

Tayyare istasyonunda 
BUyUkderedeki tayyare ista .. 

yonundan dün aabab onda Atina 
Ye Brendiziya hareket eden ta1· 
yareye beş yolcu binmiştir. 
Bunlar: Ekrem RtışUl Bey, bir 
Yunan miralayı, bir mtibendiB, 
M. Papaı Ye bir de Matmutl 
Smiryoti isminde genç bir kızdır. 

Fakat derhal haber verelim ld 
M. Papaı Yunan konsoloıhane
IİDdea aabte bir pasaport almıya 
muvaffak olmuftur. Ancak bu 
pHaport kendime ait değildir 
ve bunda Matmazel Smiryotiı 
lımi yazılıdır. Fakat 9unu da ıö,. 
liyelim lci Matmazel Smiryoth 
Balkan Ticaret oda11nın Yumuı 
mUmeısilinio kızıdır ve bundaa 
on glln evvel pederi ile birlikte 
deniz tarikile Atinaya gitmiıtir. 
fU halde ... 

Bir Macera Meftunu 
M. Papae'ı •İze bir az daha 

tanıtalım. 
Bu adam $Ok macera prest. 

tir n daima macera hayata y ... "' 

famııhr. Yunanistan'da iyi bir 
aile kızım ltfal ederek onunla 
evlenmit. bir mnddet beraber 
yaıamıf, fakat terketmfştir. Baa 
genç kadın elyevm Pariı'to ya• 
ıamaktadır. M. Papaa Yunanistan 
da aer1eri olarak tamom şhr •• 
bundan aonra ilk kaçıracağı kıu 
tayyare ile kaçaracağını birkaı 
defa 16ylemittir. 

Şu Halde ... 
Biru enel 14§'1 halde .. " d .. 

mit •e cDmlenin aJtını getirm .. 
miıtik. Şimdi 116yliyelim ki dtın 
nbab tayyare7e Smiryotis isml-
Je binen genç matmazel M. 
Şor'un kızı Matmazel Tina 
olduğundan kimsenin fftpbesi yok
tur. Temin edildiğine g~re Mat
mazel Tina M. PapH ile ıevir
mİf ve dün Hbab tayyare 
ile kaçmışlardır. 

M. Şor'un Evinde •• 
.. Matmazel Tina M. Şor'un , .. 
gine kızıdır Te baba11 tarafından 

kendisine tamam iki yilz bin lira 
dirahoma ayrılmııtır. M. Şor •• 
kansı, biricik kızlannın birden-

bire kaybolmasından çok mlltc11ir 
ve hayli perişan olmuşlardır. Ne 
yapacaklarana bilcmiyecek bir v .. 
ziyettcdirler. Dlin zabıta genç kıe 
zm ingilizce mualliminden •e fo
toğraf çıdau tahkikat yapmıt, Mat .. 
mazelin buralara uğramadıtı ti.. 
bit edilmiştir. 

Netice ••• 
Bu kadar iı.ahattan eonra 

neticeyi keıtirınek müşkül olma• 
18 gerektir. Geç kız ıev~ ifüıile 
birlikte kaçmış ~c fU dakikada 
Yunanistana muvaaalat etmiı 
bulunmaktadır. 

İşin bundan aonraaa, k JJD 

maceracı erkeğin elinden kurta
rılarak tekrar evine getiri?meıi 

ıçın yapılacak teşebbüsattan 
ibarettir. En son olarak ilAve 
edelim ki bu hadise Beyoğ unda 
bllyUk bir heyecana sebep oımuı
tur. 
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Fariha H. a Rey Verenlerin 
50

" .Y•k•H· Adedi Gün Geç-
zıre 

Son Yekin 

Feriha H. 

M tikçe Artıyor 314 

Ankette İzmir 
Neden Yok 

Anketimize ıelea ce•aplar 
araaında birçoklan: 

- Sualinizin neden Naire 
•e Feriha Hanımlara huredllcll
iinl doğruıu anbyamadık. Haklan 
ve hakikatin daha l,t anl8flllDUI 
için bu iki hanım lmaa lllmlerl 
yanında lzmlr ,aıellnla ele lud 
bulunmak llamch. Zira ladr 
tozeli Nazire •• Ferlu Mum
larla ıallbaae bOJ ll'8fecell 
mewkide •• sbellikte bahm• 
1ordu.,. deollmektecllr. 

• Biı ltu ıekllde lracl ._ ıaal-
lerln fadalıfına bakarak laakmecll
yoruz ki, filhakika ankete bmlr 
gOzell de ithal edilHycll belld 
neticeyi değiftlrecek derececi• 
fazla rey alacakb, •• belld TIP 
kir• ıtııeWiba• en ll1ade layık 
o ı&rDlecektt. 

Fakat ankete bmlr ıDzeliala 
ithal edilmeyifİDID Hbebl: 

Ew•ell Nazire •• Feriha Ha
aımlardan biriDia l.tanbal sGzell 
.. Jmeai ururetl idi, ondan__.,,. 
ra r ki, 1eçilen hamm imla ta
mir •• Burıa ,Ozellerl brfdat
tarılacak •• içlerinden biri Ta.
kiye ıllzell intihap edilecekti. 
Binaenaleyh anketin ancak lataa
bul gllzellerine haarı nrarl ldL 

Feriha Hanımı 
Beienenler 

Anketfmizia clla Yerdlll ... 
ticeye ıellnce! Feriha Hana• 
ekHrİJ•tl kazanmakta berdeYa .. 
dır ve bu eberlyet ıittlkçe 
artmaktadır. Sıra Ue okuyunuz: 

Feriha Hanım ıllıeldir. 
Dinnyolu lfılt ıoltatı numara 18 
Kemal, Vedat, lfukad.der, Kerim, O.. 

fur, O.man, lamet 
(Bu mektupta Nazire Hanıma veri• 

ltn tek rey Nasire Ranıa llıttllH 

ıeçirllmittir ) 

• F atotraflarına bakarak llyll-
Jorum: Feriha Hanım Jb ,azel. 
liji. endam ıOzelliif •• bakıfla
nnın tathlıiı Ue mlreccabbr. • 

BeJ kos kundura fabrikuı: Aval .. 
GOzeWk mD•bakua etrafm. 

clald mtınakqalan 1almaclu takip 
ediyorum: ilk intihabın kabul 
eclilmiyerek lkinclıinde Nulre 
Hamaun laraliçe ıeçllmeal ba,ak 
bir bakuzhkbr. Feriha Hamm 
diteri ile kıyu edilmiyecek d .. 
recede ıtızeldir. BaaOnkll ıvalt 
dmilinde Avrupaya T•k ,azeU 
ı~dermek mutlaka ika• ... 
Feriha Hanım ılnderllmelidlr. 
Ekteriyetin arıu ettiği ıekllde 
mlHbakanın tekrarını rica ed .. 
rlm. .. 

Doğantay lıtaayon tefi: Oımaa 

* iki baaam kızı da .. haen ta-
aı onam. Fakat muhtelif pozlarda 
reaimlerinl tetkik ettim. F eriba 
Hanım daha tDzeldlr. 

r ophant aıktri ftnaı• tımail .. 
K raliçahğa aQ.eak Feriha H. 

llyıktır. Fakat bu mOauebetle 
llyliyelim: Kndanaua AYrupaya 
tethir• ıladermemeliyiz. Olu 
.ı.a m .... lca aMlimiai dalaa 

Nazire H. 

F•rlluı H. 
aaz.ıtmlye t .. Ylk için memleke
timiz dahlllade yapılabUlr. 
Kemalpaıa maballeıl numara !00 ( ou 
lmsa matbaamızda mahfuıdur) .. \ 

F erlha Hanım daha ,azeldlr, 
Ondaki ,az, endam •• bacak 
fGıeWfl Nazire Hanımda 1oktur. 

Kapatıçarıı ö9 T.ıvfi lt ve Niyazi 

* Ferlba H. Nazire Hanımdan 

ıtızeldir. 
T&Ttanlı: (imza mahfuzdur) .. 
Feriha H. Nazire Hanımdan 

gDzeldlr. Fakat juri heyetinin 
Nazire· Hammı ecnebi memleket• 
lerde Tllrk ,OzeUijiai temaiJ için 
aeçerkn de hata etmediiin• 
kaniim. 
Kadıköy Ceviıllk ıokak numara 11 

Mahmut Cemal .. 
Feriha Hanımı yakından tanı· 

ram, Nazire Hanımı da ıoa ıt•· 
lerde t ... dnfea ılrd&a Kuaa-
tlme ...... Ferih• Haatm ,_.11 

J1a •e ıenlı endam ıl••llill 
ltiltarlle raklbealne faiktir. 
Xıııltoprak Bağdat eaddeal 111 

MflHyyen Hamdi .. 
Gluller •h•ll derler ... a Feri .. 

Sıma ~irkin deyealere ben dtrim yuha 
Laleli, Ayvalık panrı aablbl Ctvdtt .. 

F erlba hanım Halin hanımla 
makayeH edilemeL 
Elkftt bir Aırihamam ıokatı Kaya .. 

R•lmlerlne nazaran F erilaa 
huam ,az.Wk laraHçealne rald
bladen dalaa layıkb. 
:Karaman pal'kmeydaaı numara 9 Ha• 

cı Styit Ali Zade .. 
F eatba hanımı tercih ederim. 

Tlrk ıtııellliinl temlile ciddea 
llylktir. 
Kadıköy yoğurthane numara 27 NecatJ 

* Feriha hanım Naire hamm-
claa daha ıtızelclir •• mademki 

kem heyeti Nazire hanımı aeç
miftlr, mll1abaka tekrar • dllm .. 
lidlr. 
J .iat Karabq Hl1arOnO nu mıra 65 

Sabatay Uzlel 

• Her ıum aoau curcuna ile 
biter, derler. Ôyledir. Fakat 
ıaaliniıı:e ceYap •ereyim: Feriha 
hanam ferabnaktan bir parçadır. 
Nadn hanım iae bu parçanın 
bir curcuna11 
FerlkGJ Elaztz aabık malmttdirl 

Kbım 

* Feriha hanım Nazire buım-
tlu ıDzeldir, mlllabaka tekrar 
edlllrae mutlaka •• haklı olarak 
•cllecektlr. 
Galata KGlemeu ıokalt numara 10 

0.mau Dll&~er 

* F erlba hanımı raldbeaine ml-
reccah buldupmu .. kbyamam. 
Saltanahmet, Şerefiye eaddeıl numara 

26 11. F. .. 
Bu gllalerde ıaı etelvde Jl

rllen dedikodular baytıdOkçe 
dopuau memnun oluyorum. Çin
ici kaybolan hakkın ortaya çak· 
m ... a yanyacakt·r. Ve İDfaallah 
bak yerini bulacaktır. Zira F eriba 
bamm, hiçbir zaman Nazire ha
mmla mukaye1e edilemeL 
Suadlye Gülten ıÔkak numara l Eniat .. 

Ttlrkiy• llzerinde parlayacak 
biricik yıldaa ancak F eriba ha
nımdır. 
OıkUdar Açıkt ürhe ıolta~ 60 Meliha 

. Nazı m 
Tllrk ıDzelini en ıiyade F e-

rlha hanım temail edebilir. 
Ank ara ilacı halil mah~ltesi Uöztepı 

ıokagı No. 26 Şcıkip ve Cevat 

Nazire hanıma 1Dzel derHm 
F eriba hanım gtlcenecek, Feriha 
hanım hakkında ayni hllkmll ve
rirsem Nazire hanım kllaecek. 
Ne yapacatımı ıaıırdım. Fakat 
r•imlerlnde Feri ha hanım daha 
ıtız•I g&rOnOyor. .Maamafib •ter 
plııalarını ıArüraem fikrim belki 
dejifir. 
Ankarada P. I. U. il. teftit heyeti 
mUmeyyid Oeman Nurf Beyin k111 

Cem'lyt 0.maa 
F •riba hanımı blltftn dlter

lerine tercih ederim. 
Ankara Karaotlan Nuri7e 011oaaa 

Dozce'dın Bir Ses ...................... 

Peşte' de Çok Garip 
Bir Aşk Macerası 

Bir Hırsız Gibi Yakalanan Aşık 
Nihayet İtibarını iade Ettirdi 

P .. teden yuıhyor ı Bunda 
bir mDddet enel Petteala maruf 

lmnclaracılarından Yuhan firmuıaa 
r•nç •• ıtm•I bir kadın mOracaat 
ederek bir çift ayakkabı aaba 
almııtır. Her mllfterlalnla iılm 
•• adresini teıpit etmek mlleue
aln b•ıhca uıullerlad•dir. Ba 
sllz•I mllıterinin htıYiyeti ele kar 
dolanmUf v• anla1ılmı1br ki ihtiyar 
•• IOD derece basiı bir taciria 
karıııd1r. Bu sırada mlleuHe 
mDdDrD M. Yuhan ile bu Madam 
aruanda huauıl bir doatluk ha11I . 
olmuı, arada ıırada, iki taraf 
blrlbirinl ziyaret etmlye baılamır 
lardır. M. Yohan'ın genç Ye ıGzel 
Madamı ziyaret ettiği bir ,On, 
kadının kocaaı vaktinden enel 
plmlf, genç kadın arkadq Ye 

Dazceden bizce itimada .. , ... 
imza ile bir mektup aldık. Ba 
mektupta: 

"Dllzce ıençlerl arasında ,O
z9llik mtlaabakuının netlceai ar
kaaı gelmiyen bir dedikodu meY· 
auu oldu ve naimlerlne bakarak 
F eriba hanım rakibeaiı g6rllldll. 
denilmektedir. Fakat bu mek• 
topta ayrı ayrı imzalar olmadıiı 
cihetle yalnıı aahlbinin fikri ad
dedllmiı •• tek rey olarak ıayıl· 
mııtar. 

Nazire Hanımı 
Beienenler 

Makıimdeki ilk ıeçmede bu
lundum.. GDzeller içinde en zi-
1ade nazarı dikkatimi celbeden 
Feriha hamm oldu .. Fakat Nazire 
hanımı g6rd0kten aonra fikirle
rim tamamile deiitti. Nazire H. 
ıarbin aradığı •• iıtedi;i bir 
prk ıtızelidir. YOıünlln, gizleri-
nin •• vDcudllnDn tenulLD fe.
kalAdedir. Nazire hanım, Tllrkiye 
gDzelliğine en ziyade bak kaza
nan bir gDzelimizdir. Diğer taraf· 
tan Feriha hanımın bu mHelede 
al'an inat etmelİui b'n garip 
buldum. HerkeaİQ Feriha hanımın 
tevebhDm etdii kadar gGzel bul
muı için F-.riha hanım glıile 
bakma11 llzımdar. 

Yen ik liy r ss:ıııı Z ,ftırtan 
Nazire hanamın tip itibarile 

emaalıiz ve daha cazip gOzel 
oldutu kanaatindeyiz. 

}t~sk i , eb i rdnn : .Adil ve t eridun 
(Adreı mahfuz:f ır 

Nazire hanım mDreccahtır. 
lohisar memurlarandan : tl imza 

Naıire hanım ınzeldir. 
Dlvanyolu ltık ıokak No. IOO Semiha 

lzmirin Sesi 
E.aenin gazeliclir peller 

karaffçell 
Ona benzemez lıtanbulua 

n• Feribua ne Nuireıi 
lımir IC.araatiu Klatntr 

dOltaaa •atlata .W.m,. ...... 
b• •tmlf. fakat n ahlbl blra
fından tlrll•nk pollM t.
Hm olaamqtur. 11. Y ..... 
kachma hayılyetlal lekelememek 
için kendlalae hır•• ıllal nrmlf 
Ye o matla mahkemeye te•• 
olaaarak alb a1 11a,.. malakba 
edllmlftlr. 

Hapishanede mahkamlyetlnl 
tamamladıtı 11rada ile mada .. a 
koca11 &lmllftllr. As sonra mah
klmiyet aaddetl bltmil .. ,nz.ı . 
madamla M. Yuhan parlak bir 
dlljiln yapıp etlenmifl•dlr. 
Şimdi P .. te ıazetelerlade t11l• 
bir illa ıaze çarpmaktadır. 

Blı Yaktile blrlblrlmlal Hfto 
yoralr. ar felakete utradılr. 

Her hanğl bir dedikoclPyu maclp 
olmamak için blcliHJe hlr 1unı .. 
bk ılll nrdlk. Haldbtta, bl,te 
biqey yoktu. Bunan aetlcul ola
rak maruf kundaraa taciri M. 
Yuhan alb ay ha.,.. mahiri• 
oldu. Fakat bugDn, kanun ham
runda rHmen eflenmemiı de il .. 
teriyorkl o~ada hv bantl bir 
hıraızlık meHleıi yoktur. Sadece 
biribirinl Hven iki iDIU Yardır 
ve bunlardan biri, dlierlnln bay
ıiyetini korumak içim feclaklrhk 
yapmlf •• kendiaini bir hınıa p. 
bi ı&atermittlr. HldiH mala. 
olmak lbere ilin olunur. 

Yeni N•l'J,f•I: 
idare - Dahiliye Veki 'etl tara· 

fından ayda bir ı; ıkarı lan bu mecmu· 

anın 57 inci aayıs ı neıredilmlttlr • 
Kıymetli mttnderecatl arasında Batve· 
kil lsıoet Pap Hazretleriuln mtllkiye 
m"k tebinin ~6 ııı cı yıldOnttma aana
aeLetl. e ved en z 7afette iut ba7ur-

dulı.la.rı nuwk Ut birçok tami m vt 
ka rarlar mevcuttur. 

Pall• Mecmuaeı - Bu mHmu
anın 276 ıncı numaruı mtlleğe att 
lnnn •tli mll 1df'r ie'ttln intiıar tııtmı,t r 

R•aim Taltllll Kapou 

1'ablatlnlıl otrenmH iltl1onaa11 

ıeaminizl a adet kapoıa .. ..,. 

hkte ıonderlnıa. Reımlnla lltA1A 

&lbl"1r ve iade tdlhaea. 

ı•ım. meelec 
ı-era ._a'at! 

Balundup 
mtmltke& 

Reıha .n&lı•: ı 
rdecek m! ? 

Kesimin ldlf... 30 lllU' .. lM 

J ı t aıablııillade ıo.4hril•e>"ıt 
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. kaşası Son Safhasında e::h~htlıktan Kurtardı 
Feriha Hanım Son Posta Muharririne 

Düşüncelerini Anlabyor 
GOıellik mllaabakası etrafında 

çıkan mUnakaıa nihayet, daha 
ilk günde tahmin ettiğimiz neti
ceye yardı, yani ıiddetini gittikçe 

artbrarak bir hayll deYam ettik
ten ıonra sUktın devresine girdi. 
Vo eminiz yarın öbUrglln bllıbU
tUn sönUp iidccektir. 

Maamafib biz gürllltUnUn ıo-

nunda Feriha Hanımı bir defa 
daha görerek dilıUncelerini anla· 
mak istedik. Bu iıi UHrine alan 
arkadaşımızın notlarını aşağıye 

naklediyoruz: 
Cumhuriyet gazetesi beı H

nedir be9 güzele taç giydirdi, tah· 
tn çılcardı. Fakat bunlann içinde 
Naz:ire Hanımın baımdaki taç 
kadar hiçbirininki fazla ~örUl· 
01edi; hiçbir gll:ıel de Fe
riha Hanım kadar dallı budaldı 
bir şöhrete nail olamamıştı. 

Ferih~ Han·m mı gUzel, Na· 
zire Hanım mı? 

Ben bu işte en kolay 1.or ha· 
reketi yapacağım: Dilimi tuta· 
cağım. 

Yalnız ıu muhakkRk ki Feriha 
Hanımın güzelliğinde Naıire Ha
nımın 2üzelliğile rekabet ede· 
bilecek bir kuvvetin varhğmı 
lnklr etmek g&zlcrinden mahrum 
lnıaolarm düıebileceği bir yan· 

lıthk olur. 
Bu rekabet okadar kalabalık 

bir klltleyi içten alakadar etti ki 
llkayıt kalmak arz:uma rağmen 
nihayet gidip bu gllıelin bir 
acı kahvesini içip tatlı yll!OnU 
görmek anuıundan kendiınl ala
madım. 

* - Feriha Hanım evde mi 
dendim? 

- Dııarı çıldı efendim. 
- Ne zaman döneceğini bili· 

yor muıunuz ? 
-Ne nereye gittiğini ne de ne 

zaman geleceğini bilmiyorum 
efendim r 

Bu Feriha Hanımın kUçUk 
kız karc!eıl. 

Gnzemk milsabakaıında taca 
lcuvvetli bir rakip olabilmek için 
bir tek kusuru var: Dilnyaya 
birkaç Hne daha erken gele
memesi. 

Kendisine bunu ıöyleınekten 

kendimi men edemedim: Başka 

bir zaman geleceğimi ıöyliyerek 

•eda ettim. 

Aparlmıanın kapıaından çok 
uı.aklaşmamıştım. Gtızel bir te
ıadlif zahmetimi boıa çıkmaktan 
kurtardı. Apartımamn 6nUode 
duran bir takıiden Feriha 

Hanım Ye anneli indiler. 
Tertemiz. sı•nit bir yatak oda11. 
Feriha Banım, anneıi, aenç rea· 
.. m Orhan, ben. 

Şimdi ıiıe unuttuklarım, unut
-.adıj'ım halde icap etmediği lçin 
)Umıyacaklarım haricinde bUtnn 
lconuıtuklarım ızı an 1atRcağım. 

Feriha Hanımın kapıımı çal
ltıadaoakı:.famı aual ıormak için 
hiç yormadım. lnıan benim kadar 
h•ıırlıkııı ancak aamiml bir doı· 
tunu ziyarete gider. 
t Ben aklıma i•leni sordum. 

•kat F criha H. aklma ırelen 
t"~•bı vermedi. Galiba bazı aaı
~niıa yanlıf tellkki edilmit ol-

1 

Feriha H. mÜ$abaka pced t1erilen baloda 

ması onun gözllnll korkutmuıtu. ı benziyen tandalyaaından kalkar k 
aı a&ylUyor, çok düıOnllyordu. diğer ampulleri da 1akmakla 

- Goı:eılik mOıabakası mil- yerdL 
nakaşasmm ve dedikodulannın Feriha Hanımın Son Polta aleyhin· 
aldığı bu vaziyet hakkında ne de yanlıt edinilmlı hakaız bir kana· 
düşUnUyorıunu.z? ati vardı. Bu fıte tama mile bitaraf 

- Hiç, yalnız bazı çirkin olduğumuzdan bilmem neden 
dedikodulara bittabi mntee11irim. fOphe ediyordu ye fUpbe onu 

- Bu mUaabakada mağdurl- bize çok kibar insanların kızgın 
yetinize kani misinix 1 oldukları kimselere kartı takın-

- Vallahi ben, gOzolllk mll· dıkları hallerle muamele ediyordu. 
1abakasına giren klzlarm en H Reddedeceği ıaunile Kfiler~k 
güzellerini bile kendimden OıtUn aordum: 
iÖrmOşilmdllrl 

- intihapta haksızlık oldu 
diyenleri haklı bu!uyor muıunu.z? 

- Vallahi herkes söyliyor. 
- Siz: ne dcınini:ı ? 
Feriha H. çok mUıkil vaziyette 

kalmıı insanlar gibi mlltcredditti. 
Haksızlık oldu diyemiyor, 
Fakat aksini söylenıiyc de 
gönlUııün ve dilinin Yarmadığı 
aolaşılı}'ordu. Az ıonra yine bu 
mevıua dönmiye karar vererek 
baıka bir sual ıordum: 

- Aka GUndUı Beyi nere· 
den tanırsınız.? · 

Feri ha Hanımın muntazam bir 
yalın kılınç gibi gözlerinin O:ıe
rindc kıvr lan gllzel kafları hafif 
titredi: 

- Meşhur bir muharrir ol
masaoa rağmen ben balo i•cc
sine kadar Aka Gündüz: Beyi 
tanımamıştım. Onu baloda hak· 
kımda teveccUh göaterdiil zaman 
tanıdım ve nıaaa11na gidip teıelc
kllr ettim. 

- Bu dedikodularm taabmııa 
n aıhhatiniu ıui tesiri Yar ını? 

- liilAkia efendim, gayet 
llkayt ve ıakinf m, hatta iki kilo 
da art:nışım. 

GüldUm: 
- Bu kiloların artınumda 

sraıetemirin glbeilik anketine 
gelen ceYHplar n ekıeriainin le-
hiniıde olmuınm tcıirl olma11nf 

GnldU. 
Ortalık kararmıştı. Avizedeki 

ampullerin yarısı yanıyordu. Yine 
ıüldUrn: 

- Feri ha rlanım, dedim. 
Aleyhte hir muharrir olsaydım: 

" Feriha H. } Uıi\nll ıyıce 

sıörcnıcmemiz için bizi ış ğı u 
bir odaya aldı " diy yn:z:.ırd m. 

Yine gU)dU. Fakat bunun 
cevabını zarif bir hareketle tahta 

- Siı, Naxire Hanımın kat
larının varlığını inkAr etmişsiniz ! 

- Evet dedim, doğrudur 
yoktu. ' 

- Halbuki bugUn evine gi
denlere Feriha H. ilk ,, olarak 
kaşlarını gösteriyor ve : 

- Bakın kaşları yok Jemiı
Jer benim içini diye iddianız n 
alcslni lıpat ediyormuf. 

- Olabilir, belki sonradan 
bırakmııtırf 

- Ya aiıln dlflerlnlı? tak
mamı? 

Feriha H. dişl.rlni ıösterme
den gUIUmsedi: 

- Vallahi, böyle bir iftira· 
dan ıonra ben de fUphelendim 
fakat aksini glSrdDm. 

- F eriba H., ben aleyhte bir 
muharrir olaam ıizin bu cllmle· 
nizi yazdıktan ıonra: •• F eriba H. 
böyle ıöyledi amma, diılerini 
glSıter:nekten çekindi." Diye ili· 
ve ederdim. 

F eriba H. ınldD; bem de, Oa
tat bir kuyumcu taraf .adan uzun 

t bir emek Hrfile diıilmlt iki mun
tazam ıedef di1.iaine benılyen 
di9lerini a6ıtererek ıtıldn. 

- Siı, Feriha H. Uç ıUn ay· 
nada kendinize bakmıııınız? 

- EYet, bakbm, bacaklarım 
çarpık denıitler, bu çarpılcl ğı 
sıörebilmek arıuıile baktım. 

- Görebildiniz: mi? 

F eriba H. nılltevauane gU

IUmserken bafrnı zarif bir haro
l<ctle hafif yanı cymi ti. 

- Hn) ırl... 
Bitarafhğ ıua halel getirmer.u 

ıöyliyeyim: Çarpı11.lığı ben de 

~öremeruiştim. 
- F eriba H., bir ıaıelcciyeı 

Medeni memleketlerde evle
nebilmek Yeya lıukuld ye kanuni 
bir muamele yapabilmek için 
kanunen muay1en 1•1• baamak 
l!zımdır. Fakat bazı memleket• 
lerdo bu da k!fi değildir. Mese
l& eylenmek hususunda, kanuni 
yap basmıt olanların ana ve 
babalarının ixnine muhtaç olma· 
maları için Uç ıene daha bekle· 
meleri IAzımdır. Fakat bu zam· 
ret, birçok memleketlerde yeol 
kanunlarla kaldırılmıştır. Bundan 
birkaç gUn eyvel ayni kanunu 
kabul eden memleketlerden biri 
de Fransa olmuştur. 

Denilebilir ki Fran11z mecliıl· 
nin bu hareketi, bir biçarenin 
tam zamanında imdadına yetit
miştir. Vak'a oldukça pyanı 
dikkattir: 

Bundan bir sene evvel Pariıll 
kızlar arasında en dUrU&t ve en 
çalışkan genç kı:ıı bulmak için 
bir milsabaka açılmıf, iki namzet 
kazanmııtır. Bu müsabakanın 
mUkifab, bu genç kızlara icap 
eden masraf ve clırahomayı vero· 
rek Hlendirmekti. 

Bunların bir tanesi, bir mOd· 
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det evvel evlendi. Diğeri rahat
aızlanmıth. İzdivacı geri kaldı. 
Nihayet o da iyilefioce e\•lenme 
muameleıine teıebbUı olundu. 
Hazarlıklar yapıldı, iki niıanlı 
•vlenme memurluğuna gittiler. 

Genç kız kanuni rqitJiğtnl 
kazanmııtr. Fakat baba Ye ana
sının mUıaadesinden mlii' ağni 
kalabilmek için iki aene beklem., 
ıi lA:ıımdı. Evlenme memuru bu 
Taziyeti g8rUnce nikAhı kıymadJ. 
Genç kız ağlamaya başladı. Biz· 
ıat belediye rei• muavini kıun 
babaaın kadar gitti, fakat adam 
müaaade vermedi. Hazırl.k1ar 
alt, U.t olmuft herkese hllzttn 
çökmOıtO. Bu ıırads, bir iki gün 
eYHI Meb'uaan Mecliainio kabul 

ettiğf kanunu bir davetli bahr
lath. Hemen orada resmi bir 
gazete tedarik olundu Ye görlll• 
dU ki meclisin bo kararile genç 
kız babasının mftsaadesini almıya 
mecbur değildir, memur derhal 
nikAbı kıydı, asılan yüzler gti
IUmsedf ve bir faciaya dayanması 
muhtemel görDnen Taziyet, bu 
suretle kurtarıldL 

Resminizi Bize Gönderiniz 

• * Size Tabiatinizi Sögligelim 
Resmiııi:ıi kupon ile gönderiniz. 
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...--·. ' ::::re: =m 
u resimlerim fena ç kıyor, batta 
gerdanım inek gerdam gibi Ar

kı k çıkıyor,, demiıılnizl 
Feriha H. bize gUzel difleriol 

bir daha görmek saadetini veren, 
yanaklarındaki gamzeleri derin· 
lettiren bir kahkaha attı. 

- Evet, evd dedi, öyle bir 
pot kırdım. Ben her ıeyl birıoye 
teıbih etmiye alıımıtım. Bu ıe
fer bunun cezasını çektim, bil· 
mem nasıl oldu birden bire ağ
zımdan o kelime çıkıverdi. Ken
disinden yazmamasını da çok rica 

etmiştim!.. 
Fakat o gazete muharriri bil' 

tataıı teşbihi mUhim bir ha vadiı 
gibi yaıuıak an:uıuou bir güz.eli 
kırmamaya tercih etmitti. 

- Feriha Hanım; dedim, siı 

de tasdik ettiniı ki resimleriniı 
olduğunuzdan a:ı gllzel çıkı· 
yor. Fakat bizim gaıeteyo Ana· 
doludan gelen ekHrİ mektuplar 
da: "Resi mi ere naıaran Feri ha 
Hanım daha ıUıeldirl,. diye ya· 
sıhyor. Tabii okumuııuouzdur. 
Bu, o reaimlerinbde çıkan hail· 
niade bile Naı.ir. Hanımın en 
f{tbel halinden daha rttzel old~ 
pııuıa m•, yok1a g6nderenlerlD 
ber haoii bir biıle bituaf olma
dıklanna mı delilet eder? 

- Bilmemm. 
- Muıabaka tekrar yapılaa 

girer miılniı?. 
- Girerim!.. 
- Son bir ıual Feriha Hanı mi 

ıöylomek lıtcmiyonunuı amma, 
Aka GündOı Beye tcıekkUr etme
nizden, müıabaka tekrar edilirse 
~)ıreceğiniıi ıöylemeniıden, da· 
ha başka söılerinir.den haJleri· 
niıden anlaşılıyor ki aiz de inti· 
lıapta haksızlık olmutlur diyen· 
lerle hemfikirsiniz:. Halbuki 
Cüınhuriyet ıaıetoai neticenin 

başlıdır. Bedeni yorgunluklara ge-
lemez, rahatını ve boğa~ını eever, 

hiddeti de\ am ıı.dır. Katı yürekli 

değildir. Acı §eylere tahammül 

edemez, menfaatlerinden başknla· 

rım da i Lifade ettirmek ister. Mi· 
zalıı ve eğlenceyi sever. 

• 33 M. Hand•n H. (Fotoğrafı-

nın dercini i teıııiyor.) Güler yüz

lü ve ncs'elidir. Kederli §eylere 

tahammiılii yoktur, çok söyler fa· 
kat sözleri ıkmaz, tavro hareket
lerinde kib ırlık ve tok gözliilük 

vardır. Muhatabını alakadar eder. 

• 
3 4 Sanma H. (Fotoğrafının der· 
cini L temi) or.) Uy nl, baba) ani 

bir ev hnmmıdır. Elinden iş gelir. 

Din buh inde lna~sup gö~terir. 

Maddi ve mane\i mes'uli)elten 
korkar. Gürültücü değildir. Müş· 
küllerini tnthhkla halletmek ister 
\'e enasm ı hüsn Ü istimal eder. 
Para hinktırmesini bilir. 

c===:============-===========-
kati yen dejiımiyecejini ilin etti. 
Diler ıaıeteler hll& ujraf:yor, 
b&ttl biı açmıt olduğumuz anke
te de•am ediyoruz. Mesel•, fan
sa, bizim ankete relen cevapl•r 
da ıldn lehinize kahir bir ekıe
riyet olsa, ne çıkacak, ne olacalcl 

- Ouu da bllmem! •• 
S6ıümde durdum •• F c:riha 

Hanıma ba,ka bir aual ıormaJaa 
teıekkllrle veda ettim. 

Hakikaten bunu ben do bil
miyordum. Yaln 2 dllşUnUy<ırum 

ki biç birıey olmau rakibine b.a 
9okilde tefevvukunn i&pat etmek 
Feriha Hanıma Kıraliçe tacını 

a-iymekten daha bllyllk bir uvk 

verecek. 
Naci Sadallalı 
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BÜYÜK İKRAMİYE: 

3 5 , O O O Liradır. 
Dünyanın en zengin ve büyük Pi.yangosudur. 
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420 Edirnekapıaıada Keçeciplrl mahallealnde Sofalıçeım• 
'H Zeynelata ıokaiında MllyHserçelebl camil arıuı 
•e me•cut taılar. 

30 Kadiraada eald Boıtaniall yeni Eminıinan maballe
ılnde Camliçl ıokağında eaki •• yeni 35 No. lı bir 
kıt'a ar .. nıa tamamı. 

08 KftçOkmuatafapqa MollahDsreY mahallesinde KUçnk
muıtafapafA c:addeainde eıki 19,21,25 yeni 33,35,37. 
39 No. h •• 152 metre 54 Hntim miktarmda bulu
nan mOfrez bir kıta arsa. 
Edirnekap111nda Kariyeiati!c Alipaıa mahalJeainde 
Camiiterif ıokatında 21 mUkerrer n cedit Ayayor2i 
ıokağında 76 No. la dllkkan araaıı. 

30 

170 13 

1095 

Tamamı 70 metre 50 santiın terbilnde bulunan Çe
Jebioğlu AIAeddfn mahallesinde Yeni cami avlusu oda 
67·70 No. h klrgir dükkanm 36-3600 hissesi. 
Tamamı 319 arıın terbiinde bulu•ıan Ortakl>vde Yeni 
Meyhan• ıokağında eski 27 No.lı arsnnm 8- Jı hissesi 
Tamamı tahminen 3650 arşm terbiinde bulunan 
Cerrahpaıada Hobyar mahal! eıindc Y okuşçefnıe 
sokağında eıki 23 yeni 43-45 No.lı meşrulah1tne 
•raası tamamı. 

Ba1ldakl emllk 4 hafta mOddetle ilana konmuştur. 
mart 933 p•rıembe rnnu saat 15tedir. Taliplerin pey 

beraber lıtanbul E•kaf Mndllrllyetl binasında MalülAt 

ihalesi 16 
akçeleri le 
kalemine 

müracaatları. 

Dr. ARA NIŞANY AN 
Beyoğlu Tokathyan oteli yaıııuda Mektop s okak 8:1 ~o. h 111111\yC'nchırn e 1 d o 

hastalarını aababtan akıama kadar kabul ve teduvl eder. T elefon 408.ı :l 

Milli Müdafaa V eki
let;nden: 

ı - 931 Ye 032 1enelerinde mazeretlerine binaen vaktinde mii
rllcaat ederek lkrarniyelerir.i alamıyan malullerle ıehit ve 
yetimlerinin iıtibkaklarına ait bordroları Maliye VekA1etlne 
ve cetvelleri de Aıkerlik ıubelcrine gönderilmiıtir. Buna 
göre Hhabı iatibkakın Aakerlik ıubelerine :nüracaat etmeleri. 

2 - lıbu tev:ıiattan aora mllracaat edec~klerin ı araları 933 
tevziatında verileceğinden beyhude yere M. M. vekAletine 
müracaat edilmemeıL 

3 - 933 Hneaiode vaktinde müracaat etmemit olanlar için 
ayrıca bir tevzi yapılamayacağından ma ullerle ıehit yetim· 
lerinin behemehal 1 Nisan 933 tarihine kadar şubelerine 
mUracaatJa kayıtlarını yaptırmaları, bu tarihe ka r'ar kayıtla· 
nnı yaptırmıyaoJarıo rullracaatlarm.n bilahare kabul edil· 
miyecej'l ilAn olunur. 

Fatih Aekerllk Şubesinden: 

l - Malul ve ıeblt yetimlerindea 
931 ve 932 Hnelerinden umumi mil· 
racaatlarana binaea llcramiyelerinl 
almata munffak olamlyanların o 
•eneler• ait ikramiyeleri ıelmlttlr. 
Fatih kuaaı kaymakamhtında mn-
t•t•kkll heyet tarafından meakOr 
lkraıniyelerin tenlatına ba,lana-
caktır. 

2 - T nılat 933 aeneal ıubatınıa 
cumarteal ve pertembe &"ilnleri bir• 
den d6rt buçuta kadar denm ede
cektir. 

3 - E•habı latihkak paralarını 

alabilmek için 9ube) e mOraoaatla 
blrtr eıra numaraaı almaları mercu
dur. 

4 - Tevziat eanaaında ma!Gl ve 
ıehit yeti ınlerinin Hnedl reaimlerl 
hllvlyet varakaları, maaı cOııdanla
rını hamilen ı abata vilcut edecekler· 
dir. Tütün taUmatnanıHİ iktlzuıa· 

dandır. 
5 - On 1enelik maaılarını ala· 

rak alikaları kHilmit olan t•hlt 
yetimleri ıubeden vHlka almalarını 
unutmamalıdırlar. 

hin - Şitllde Oamanbeyde Arakıl 
aparhnıanmda 7 numarada mukim 
Abdi kızı Aliye Hanımın valide laml 
nOfua lıdltilA'ünde An• yazaln119 iken 
Ertılne Hanım olduğu l.tanbul 5 inci 
Hukuk Mahke me• nın 22 - l - 933 
T ve 32-287 numara'ı kara•ın· 
dan anlatılmakla Kanu ı u Medeni• 
nin maddei ınalı5u1&11na tevfikan 
illn o unur. 

Zayi - lçınde ukerl vuikam ile 
toförlük 11hliyetnamem bu:unan cOz· 
danımı zayi ettim. Bulup aıatıdakl 
adread sı•t rene b aht it verilecektir. 

Şch:udcbdşın da toförlcr kahvuinde 
Şoför Kemal 

··-===-=======================-
de nı\.racaat edıl nı e:ı ve teva ıat 
yoktur. 

7 - T utün tal matnamuinln rnad · 
dei mabıuaaaı ınucıbince tenlat 
müddeti 933 nisan bidayetinde h t a:n 
bulacağınd :. n bu milddet Ye glSate• 
rilen sıllnl r.rdo nıilracaat etmlyerek 
ikramiyu nı alııııyaııların hakları 
aaklt olacaktır. 

8 Yukarıdaki maddeler aynen 
tatbık olunacağından ookaan veaa• 
lkle müracaat edHmemHl akai tak• 
dlrde müracaatla ınaa kabul oluG• 

------·.ı.ı...-.c..ııL-A.--:J......_-a .. Ja.dııL-.lı.a.d.ci•LL...LJ!lilii a c ı lika d arana llln ol ua ur. 

SON POSTA 

f f. VROZIN 
FEVROZıN 
FEVROZIN 
FEVJ<OZIN 
FEVROZİN 
FEVROZİN 

Gripin, ağrı v11 sızısının 
düşmanıdı,.. 

, :a ' 
, ı Dr. Mahmut Ata 

Dotum ve kadın har;talığı operatöril 

Saat { 9- 1 Kadıköy Ş fa 15 
15 • 18 Tepikiye SaQ'lıknl 

Telefon rKadık8y 60334 
Te~viklye 43253 

G
KBA KOTOPHANEgi 
Samanpazarı fUbeal 

ndıL Gazi Orman çiftliği 

kar9ıııncla açılıyor. 

En Kibar Kolonyad.r 

EyÜp Tc-;.-;- ~emurluıunda;: 
Cinai, nev'i, kıymetleri &fıtkıda yazall 
mallar hır borçtan dolayı açık art
t rma ile aahlacnğından arttırına 

Fatih Atpnarında Z7 ıubat 93."i pnllr
tul günlı ıaat 10 da icra ol uncaktır. 
fşt'nk edecekl .. r"n göaterilen aaatte 
mukür ınııha do bulunmaları llAn 

olunur. 
Maa araba ve koıum bir çift kök 

renıclnde yük hayvanı. Kıymeti 50 
lira. 

Dr. A. KUTiEL 
aaraköy Börekçi fı r ını ııru•rıda No. 34 

Clıl ve alhre.I h .. talıldu Mlltenuaı11 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lıtanbul emrazı ı.ühreviye 

diıpanıeri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 

kaşisuıda No. 71 ----------
Son Po•ta Matb•••• -----=-=-=-------
Sahibi ı Ali Ekre• 

Netrlyat MGdtlrll ı Halli Lttff 

Şubat 21 

, 
DIŞ MACUNU 

R A D y o L 1 N • ::,ılıiııdir, \azl'dir, di:;leri 

R A D y o L l N • 

ı 
Lcyazla~trrır, dişlerin çürümesine • 

R A D y o L 1 N • 
. . 

olur . • manı 

Sabah, akşam gü11dt1 iki defa diıleritıizi RADYOL/N ile /ırçalagını%. 

' İst. Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

GUmrUk kanununun 19 uncu maddesi mucibince lıtanbul Ye 
Haydarpaşa GUmrOkleri mmtakaıı dahilinde meraklbl bahriyenin 

en yakın GUmrllk idaresinden müsaade alma~a muhtaç olmak111ın 
yollarına ancak aıağıda yazıla olduğu User• de•am edebilirler. 

lıtanbul sahasında Boğaziçi ile Halıcın tabU •aıiyetlerl naıan 
dikkate alınarak bu kısım kanunun 19 uncu maddesinin tabdidah 

haricinde kalmak üzere. 
ı - Karadenizde Bulsrariıtan hatta boyundan itibaren Botaı 

mcthalindcki Rumelifeoerlne ve Karadeni:ıde Şile mıntakaıından 
itibaren Boğaz metbalindekl Anadolu Fenerine kadar olan aabll 
boyunca imtidat eden ıularda merakibi bahriye için bir mil meaafe 

tayin .dilmittir. Haydarpaıadan itibareo Adalar dahil olmak 011re 
lımit' e kadar olan mıntakanın tabii vaziyeti nazarı dikkate alana• 

rak Boğaziçi ve Haliç hakkında yapıldığı veçbile bu mıntaka dahi 

tahdidaltan istisna olunmuıtur. 
karıııındakl Llp1ekl 

kadar olan ıaha lçla 
2 - Yalovadan başlayarak Gellbolunun 

tahlline •e Ahırkapıdan itibaren Geliboluya 

de bir mil kabul edilmiştir. 
3 - LA;·seki •• Gcliboludan Kumkaleye 'H SeddOlbahlre 

kadar olan boğazın imtidat ettiği saha tabdidattao mUıteına olmak 

Uzer• Kuınkaleden itibaren Çanakkale GUmrlik MUdllrlDill mınta
kas:n n iıntidat ettiği sahil boyunca ve SeddUlbahirden lnoıa 
kadar olan aaha ıçan muarız körfezi dahil olmak Oıere bir mll 

tayin edilıPitUr. 
4 _ Çanakkale boğaıı haricindeki Boıcaada ve lmroı 19ya• 

hili Bozcaada kanalı uıUateına olmak llzere bir mil kabul edllmlttlr. 
5 - Bandırma körfezi dahilindeki Fener adasından Bandır

maya kadar olan ıahanın tabii vaziyetine binaen Bandırma k6rfr 
zinin imUdat ettiği ıaba yarım anil tayin edllmiftir. Fener Ada.ıl• 
Preme adatını te,kil eden boğaz bu kayıttan mUıte•nadır. 

-
latanbul Belediyeai İlanları 

V Haiti nakliye r .. minden olan borcundan dolayı haciı altın• 
alınan 1919 numaralı otomobil borcun 6denmemesinden Oçon;: 
müzayedesi olan 23 Şubat 933 Perıembe gUnll ıaat 11 de Sey 
aefaln karşısında lımail Bey garajmda 1atılacait ilin olunur; 
Madam Katerlne ve Mibal Efendinin Hhibl oldukları 144!;_ 
ı 162 numaralı otomobillerinin vetaiti nakliye reamind~n ola• ark.ıa 
cundan dolayı baciı altına ahnan 1442 numarala Fıyat ID IDd• 

otomobil 23 Şubat 933 pertembe gUnll ıaat 11 de Takti 
otomobil takH mahallinde bilmllıayede ıahlacatı illa oluDUI• 


