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"Hidisey Dikkatimizi Bil- Bir Tahrike Vesile Etmiye Asla 
hassa Çevirmemizin Sebebi, Müsamaha Etmiyeceğimizin 
Dini Siyasete Ve Herhangi Bir Daha Anlaşılmasıdır.,, 

Bursa 'da Yeniden Tevkif at lzmir Ticaret Odası Ta
Yapılma_ sı Çok Mubteıneklir kasın Aleyhindedir 

Bu Mesele için Çok Mühim Bir 
T abkikat inceden inceye Yürüyor Rapor Tanzim Edildi 

l•mfr 7 ( Haaaal) - Şehrimll 
Ticaret oclua takaı ltlerbal tetkik 
etmif, bu huauata m8hlm bir ra
por hazırlayarak lktıaat YeldU 
C.W Beye Varmİftlr. Rapor aJl
kadu tacirler tarafından pek ba. 
:rlk bir alaka ile kupluauftar. 

Bursa, 7 ( Huıuıi ) - Türkçe 
•1&11 meıeleıinde hAdiıe çıkar
lllıya yeltenenler hakkındaki aclll 
tahkikat tabii Hyrinl takip 
•tmektedlr. Tetkikat inceden 
baeeye yapılmakta, hAdlaenba 
btıtnn teferruata arqt:ırılarak 
leıblt edilmektedir. HldiH m ... 
•unlarının lıticvaplar1na devam 
olunmaktadır. lıtic-.apların •• 
.. illan biteceji heni• beW de
lildir. . 

Veklllerln Tellldkatl 
._ .. , 7 (Huıuai) - Baı•ekll 

lamet...._... Ankaraya diner dln
lllez yapılan VekWer He1etl lftl
lllaında 1 ıubat ltadlaeain talı
ldkine memur olunan Dahiliye 
Vtkili Şllkrll Kaya •• Aclllye 
\'•kili Y uauf Kemal Beyi• 
tia dtın ıehrlmiae ıeldikl• 
rint blldirmiıtim. Vekiller diba 
IÜ>ab Bilecik tarikile ıehrimll• 
19lnaiıler •• dotraca Gasl Hs. nin 
lcltklerine fİlmiılerdir. ReislcDm
laıır Hı. Vekilleri kabul buyur
.. llflar, bir mlddet yanlaranda 
.ı.tcoymuılardır. 

Yapılan Tahkikat 
Buru, 7 (Huıuıl) - Şehrimize 

lelen Adliye ve Dahiliye Vekil
~nin 1 ıubat hldiıeaiain talıki
"lltile ehemmiyetle m•ırul olduk· 
'-ra anlaplmaktadır. 

Vekı1 Beyler ltleden aonra 
~ic.llmbur Hazretlerinin klfk
-.ırıne aitmitler ve kabul edilmi .. 
l.rdir. Gazi Hz.nin Vekil Beyler
tlea izahat aldıkları ve icabeden 
• ... irleri verdikleri tahmin olun· 
.._ktadır. 

A)llnsın Tebllilerl 
Buru, 6 ( A. A. ) - Dahili

~ Vekili Şnkra Kaya ve Adliye 

1 
elrili Yusuf Kemal Beyler 1Ut 
l.ao da Bilecik &zerinden Burq' t• leçmiıler ve dojruca Gazi 
~llaiuaa aiderek Reiaicumbur 
~etleri tarafından kabul bu
• --...... uılardır. 

-.., ( l>eYamı 3 flnci sayfada ) 

a,,,. ... tlan Bir Manzuaı Hlkfınd Ko_,, 

Gazi Hz. nin Be1Janatı 
Gazi Hz. din B,,,•a'dan a11rılmatl• tlflWI Anodol• 

Ajaıuına ı• teblill gapmıılarthr: 
" BurHya geldlm. Hadise heklond• allk•d•rlar· 

dan malOmat aldım. HldlM baddlatlnda fazl• 
ehemmiyeti haiz dellldlr. Her halele cahll ntUrteeller 
CUmhurlyet Adllyeelnln pençeelnden kurtul•111ır•• 
caklardır. Hldlseye dikkatimizi bllha- Çevlrnt .. 
mlzln sebebi, dini siyaset ve he ..... nıl bir tahrike 
veslle ebnlye asili lllllsam ... a ettnlrec .. lmlzln bir 
daha anlatılmasıdır. Meselenln mahiyeti ••-din 
delll, dlldlr. Ket'f olarak blllnmelkllr ki TUrk ntllle· 
tinin mHR dlll ve mltn benllll 11116111 hapllnd• 
hlklm ve esas kalacaktır." 

Gazi Hz. Şehrimizde 
'ti~· 7 ( Hu•ul ) - ReilicDmhur Hı. din 1 RelslcUlllhur Hz. lsta11bul'dtl 
,..: ea ıonra ıehrimilclea ayrılarak l.wabul' a ha- Gazi fh. dla ıece ,ırmı dertte .. brimili ıe-
dotr!. ~rdalar. Gazi HL ala Mudanya'daa reflenclirmltlerdir. Gul Hs. Mudu1aclaa Glllcemal 

B nbal'a adaaet buJUfmalan muhtemeldir. vapunma biamltlerdlr. 
~ 11faa, O (A. A.) - Reiaiclmhar Ha. Muduya Vali lltdüchlla a., d4la Muclaa1aya ........ 
~ clea r...aw•a .._.et ba,......rdır. Gui Gul Hs.al latanb.t aamma MlamlallUfbr. Gul 

•• Adll7e • o_,. Vekilleri ntaltat etmek· H .. ala ",....,... .Warak Dahllire " Atll1e 
,.._..._ Veldllerl • •l•lr'•tllr. 

Menak bir membadaa lfrea
cllil•• ıar. raporda taku lflala 
memlekete fayda Jeriae arar 
•erdlii. çlftçilerla bu ltt• alcla
clıia ve blrkaf bD,ak tacirin b, 
RDcına mukabil laayabıı ,.... 
25-30 pahalılqtatı , ...... 
lkttıat YekiU Celil Bey bu me
ıele Ue çok allkadu olmqtur. 

lsmlr 'I ( lfalall ) - ...... 
Vtldli tetldldenae clenm etmek
tedir. V eki bey AJcla•' ela ıeprw 
kea Aydıa vaHal •• meb'uılarla 
t1rlfm8ftDr. Vekil Be1 Ayclua'da 
ktdllyetD miktarda ak elan yeHf
tiilnl Ye iahlaar lderul tarafından 
Ayclan'da yapılacak ıo•a fabrlka-
11111• lıpirto fabrika•ı olarak 
Ylcade retirllmeai talrdiriade 

hıtu.t Velılll Celil .B. 

burada laclr Ye ak dan lltihlAkl
alade artacapu l&ylemlftlr. Vekil 
S.1 bu nokta11 aot etmittir. 

c.ıaı Bayin tetldbbndan ıonra 

(O..aaı 8 inci sayfada ) 

Gayrimübadiller Tekrar 
Münakaşa Yapacaklar 

Gqrlınfi • 41ller Aep 61r .,..,,. 
GayrlalbaclW• aruuadakl llao- 1 kalAcle bir ıçtimaa _ f&P•lfhr. 

tlllf Lir tirli bitmemektedir. Y.. idare He7etl iç mar~lahuıa kon-
nidea ltono nrillp Yerllmemell ıre tarafmda ltÇilmealnl tekHf 
hakkıadald ilatlllf ıeçea tla edecekUr. Ba teklif kabul edil· 
toplanaa ko:JUn,'t verilen bir clljl takdirde Ankaraya rldecek 
br.ır ile laall ve yeal bo- heyeti koni" ıeçecektlr. 
ao tem edllmul lçfn Ankua,a Verilen mal6mata g&re ıayrf. 
bir heyet pd...Umul tebrrDr mnbadilleria iatibkalu yirmi yedi 
etmittL Koap bu he1etin idare milyon lira olduiu halde elde 
Her•tl tarafmda HÇil•ulal meTcut Yanan emllkinin luymetl 
mlauip pmtlfttl. idare Heyeti ancak on iki milyon lira kadardır. 
tarafından HÇilen iç kltlllk Mu- Yeni boao verilmeli tekarrOr 
rUlau Heyeti birçok ltirulara edene buaun yllsde 10 veya 20 
dayet ıtmlt ve bu ytlldea yeni Dlabetlni pçmiyecell alyledmek· 
lılr ,..., ca_kauflar. Banan ize- tedir. Boao teniiae mutaffald1et 
rlae dara Heyeti tekrar koaır.. laual olmadıta takcHrde bir kua9I 
,ı ......... ,. dftflnmlf " umumi r•)'l'lmlbadQlerı.. • .ı,.u. , ...... 
••rel:i IMa nma 1hl lfla fey. late,...ıdert DUi ...,.......,_ 



2 Sayfa 

fİlalkın Sesi] 
l -

Büyük erimizi 

1Unutmayalım! 
Ev\C ki glln bil) ük f .1• r Abdill
hnk m\mit Boyin 82 ioci yıldO
nOırıh toeit edildi. Bu mQna e
botle halkın bu husustaki hlesiya· 
tına alt ıu mütalaaları topladıt,ı 

lbrnhiın B· (Kunıkapı Nıt nea ı 37 
- Evvelki gün fJlİr Abdnlhak 

HAmit Beyin ekıen ikinci doğuş 

yılı tesit edilmiştir. BüyOklerimi:ı ·ıı 

bu ı~ki1de tebcil edilmesi, yetişe
cekler için bir teşvik vesilul olur. 
8 zde ö•edenberi bOyüklerin kadri 
öldükten aonra anlaşılırdı. Hayııtmı 
malır u 11>lyet içinde geçiren bOyOk
lerio adedi sayılmıyacak kadar çok-
tur. 

* Şemseddin Be) ıUalata P rtenı be-
p:ız:m 10 

- Kadirtinaa olmıya ahşmahyız. 
Büyük 4a"r Abdülhak Hamit Bey 
TOrk şiir ve edebi}'ııtında bir mer
haledir. Tarihi edebiyatımız.an par'ak 
bir dahiıi olan bu bOyOk şahı yetı 
tebcil •tmok b!lyOk bir kadlrşinıu.
hl< olurdu 82 Hne yaıayan ıalrimlz 
dOnkü lhtıfal unaıında kimbilir tak
dir edildiğini görerek ne k.ıdar mü
tehaıuia olmu;tur. 

lf. 
Şuf k il, ( EmiııönO ) 
- Abdü hak Hamit B. bOyilk bir 

tabdlr. Türk görd iğil iyiliği onulmı· 

y n Ye bOyükleri .ebeli eden kadfr
tinaa bir millettir. S ltanat dnrinde 
pek iyi takdir edilmiyen büyük tairi 
Cümhuriyet halkı meb'uı olarak 
Ankaraya göndermitt"r. Şimdi de her 
sene yıldönümOnü teı'it ed yo·. Ben 
fat nbullulımn bu kadirtinulıkını 
t kdlr ederim. 

)f 
Faik B. ( .; hz.a l• aşı lınarethanc 

eokağı 17) 

- Tevfık Fikut, Sllleyman Na· 
z"f gibi tair Ye ediplerimiz."n 6ıüm 
yıllarını taziz. edİ) oruz:. Büyllk dirile
r imiz.den de bu kadirşinaslığı ea r
gememek )Qzımdır. Al>dülbak Hamit 
B. iç n de bu kadir,inasJığı gösteri-

7oru:ı.. Fakat bu it mahdut kılma
malıdır. D ğer büyüklerimiz. hakkmda 
d bu hilrmet var. fesi yapılmalıdır. 

Beraat Ettiler 
Dlln Ağır Ceza Mahkemesin

de Anne isminde bir kadını oto

mobille cebren kaçırdıklara iddi
asile dar dil mevkuf olmak üzere 
Şevket, Mehmet. İsmail, Hasan 
ile diğer ilç arkadaşlarının mu· 
hnkemcsine devam edildi ve hA
diaedo cebir görülemediği için 
h psinin beraetine karar verildi. 

Söz Derleme işleri 
Don EminönU ve Beyoğlu 

Muallimleri MOfettiflerden Sami 
•e Mansur Beylerin riyaseti al
tında toplanarak kelimelerin nasıl 
derleneceğini görlişmüşlerdir. Söz 
derleme işi hemen her mıntakada 
ba<>lamıştır. Maarif Müfettijleri 
mı takalan dolaşarak bu i e 
nezaret etmektedirler. 

- lı.dlvacın ilk meynıına ko

pardım H111a Bey .. 

SON POSTA 

r a çinde 
İs anbul'da · Eroi • 

c' ir Esrarcı Ve 
• 
ır aç z d 

Kenan isminde biri Beylerbeyind esrar v afyon 
salarken yakalnnruıştır. Kenan bunları ÜskUdard 
pazar içinde bah ret ıatan HU cyinden aldığını 
söylemiştir. Hüseyinin dükkanında yapılan taharri· 
yat neticeıinde afyon ve civa bulunnra1c: müsa

dere dilmiı Hüseyin ve K nan mahkemeye 
veril nıişlerdir. 

lf M hmut isminde biri Cihanglrdo oturan 
Fatma Hanımın kümesinden ta .... uk çalarken cürmll
meşhut balind yakalanmı~lır. 

lf.. C !alettin isminde biri Pangaltıda eararlı 

sigaralar satarken yakalanmıştır. 
1f Aynalıçeşme'de teni çırağı Hami kalp bir 

yirmi beş kuruşluk sürmek iıt rken yakalannıışbr. 
lf. Unkapanmda bir kahvenin Uıtündeki odada 

yatıp kalkan Yaşar isminde biri ayni odada oturan 
Poliı ikinci şube memurları evvellsi alqam 

Galata'da b8%ı kahvelerde t harriyat yepmıılar, 
ark ~aşı Ahmet'in elbiıe ve parasını çalarak kaç
mıı ı e de yakalanarak Adliyeye verilmiştir. 

bazı kimselerin Uzcrlerinde tabanca ve kam gibi 
silahlar bulmuşlardır. 

İhracat 
Bazı Maddelerin ihraca

tında Azhk Var 
İhracat Ofısinin yaptığı bir 

istatistiğe nazaran t 93 t ısenesine 
nazaran t 932 seneıinde tUtün, 
pamuk, tiftik, arpa, yün, afyon, 
Uzllm, incir, fındık, yumurta, halı 
ihracahmız: kıymet itibarile azal· 
mıştır. Buna mukabil kok kö
mlirD ihracatlmıı artmıştır. Af
yon ihracatımızdaki tenakus pek 
cOz'ldir. 

TütUn lhrncahmaz: 28,752, 180 
liradan, 26,939,906 liraya, bam 
pamuk ihracatımız: 6,.i20,737 
lir dan 2,747,172 liraya, kuru 
üzllm ihracatımız: I0,768,706 lira
dan 10,574,305 liraya düşınlişlilr. 

Kok kömUrll ibracahmız ise 
1,661,026 liradan 3,783,959 liraya 
çıkmışt r. İktısat vekaleti arpa, 
z ytinyağı, yumurta, halı vesaire 
ihracalımız:ı arttırmak için tetki
k t yapmaktadır. 

iki Mahkum 
Hasta Oldukları için Ce

zaları Tecil Edildi 
KırklarelinC:e bacanağım öl

dUrdUğU için 15 seneye nıahküm 
edilen Babaeskili Recep oğlu 
Mustafa isminde biri i 6 ıene
denberi İstanbul hapishanesinde 
bulunuyordu. Kendi inde baatalık 
tc bit edildiği için mehkömiyeti 
altı ay müddetle tecil edilmiştir. 
Gasıp meselesinden dolayı bet 
ene on aya mahkum olan Çer

keşli Mehmet oğlu Şabanın ceza· 
sı da bir ıene mUddetle tecil 
edilmiştir. Mahkumlar dlln serbest 
bırakılmı !ardır. 

Cevız KutUğU 
lshlDbul Ticaret Odası cevız 

kütüğil ihracatımızı arttırmak için 
e aslı şekilde tetkfü:ata başlam şhr. 

.... Kimin varıa Allah bağış· 
lasın nur topu ıibi bir oiJum 
oldu .• 

1 

---
Fakirlere 
Ve işçilere 
Sıcak Yemek 

H lk Evi içtim i Muavenet 
ubesi, ilk faaliyetine önümüzdeki 

mart içinde başlamış olacaktır. 
Halk Evi bUtçesindeo .. ayrılan 

tah isatla şimdilik Eyllp, Us\{lidar 
ve Topkapı'da aşhaneler açılacak 
bu rruhitin mahalle ihtiyar hey
etleri tarafından fakirlikleri tasdik 
edilen ailelere sıcak yemek dağıtı
lacaktır. Tahsiaat az olduğu için im· 
dilik Uç semte yardım edilecektir. 
Açıl cak olan şhanelerde çorba, 
fasulye ve patates gibi yemekler 
dağıtıl cakt r. Bundan başka, 
ıelırimizdeki trikotaj ve sair 
fabrikaların amelesi H lk Evine 
müracaatta bulunaralc, fakir v 
yoksul işçilerin de yardım görme
lerini htemiş!~rdir. h;timat Muae 
venet ubesi a;;haneJerdeki faali
yeti arttırdıktan sonra, diğer 
semtlerde de ayni yardımı yaracak 

e fakir işçilere de sıcak yemek 
tedarikine çalışacaktır. 

Keriman anım 

Dünya Güzeli Bu Sabah 
Mısır' a Gitti 

933 dünya güzeli Keriman H. 
bu sabah Amerika eyahatine 
çıkmak üzere İzmir vapurile 
şehrimizden Mısıra hareket etmiş
tir. Keriman H. ıubat nihayetine 
kadar Mısır' da kalacak, sonra 
Almanya'ya geçecek, oradan 7 
martta Amerika'ya gidecektir. 

Afyon 
Bazı Tacirler Fiatlerin 
Düşmesini Bekliyor 
Bir haftadanberi afyon plya• 

a ı durgundur. İyi malların fiatJ 
on lira arasındadır. Bir aralık 
afyon fiatları biraz yükselmek 
temayliln göstermiş, fakat lstan
butda mevcut bankalardan biri
nin piyasaya kırk sandık afyon 
ç karması bu yükselme temayülll
nUn önline durmuıtur. Alıcılar 
bu kırk ıandık afyonu aldıktan 
sonra afyon fiatinin dUşmesinl 
beklemek Ozere şimdilik mal al
mamaktadırlar. Bazı afyon tacir
leri bankalara borçlu oldukların• 
dan bankolar tacirleri sıkıştır
maklndır. 

Tacirler bankaların sıkıştırma· 
ıı yüzünden piyasada nfyon fia
linin dUşeceğini rli\şlinmektc ve 
mühim ihracat maddelerimizden 
olan afyoııun ukut ctmemeıi 
için hOkümetin bazı Bankalar 
nezdinde terebbUslerdo bulunma· 
sım beklemektedirler. 

Kuru Yemiş 
Avrupa Tacirleri f izden 

Kuru Yemiş İstiyor 
Lebistandan baz:ı tacirler ihra

cat ofisine milracaat ederek taka 
mukabilinde Türkiyerlen kuru 
kayııu, kuru erik, meyva konser
v ıi, pamuk, incir, fındık, badem, 
meyankökU alacnklnrmı bildirmlı-

,-
Dağda Başlad 

lerdir. 
'"'\ Bazı Alman tncirleri ise bal-

Bağda Bitti ! 
K 

Eskide na 1 sever-
lerdi, bugün nasll se
verler ? Es 1 aşkla 
bugünkU sevda ekli 
arasındaki uçurumu 
anlatan ne ·s, fal at 
kUçUk bir roman 

Ya:an : /,1. T. _________ ..) 

-·· Maamafih eYde net'• ile 
beraber birtakım lbUyaçJar da 
baı 16ıterdi •. 

mumu, mazı, pamukyağı, ıisam

yağı, hahşaş, taze meyva, kuru 
kayısı, kayısı çekirdeği, badem 
ve kuru erik alacaklardır. 

Dokuz Şişe Rakı 
Gümrük Muhafaza Başmlldllri

yeti memurları kaçakçılardan 
lsmnil oğlu Eşrefi dokuz şiıo 
rakı ve konyak kaçırırken yaka
lamışlar ve derhal Adliyeye ver
miş}Prdir. 

.•.. Hangi btriıinin içinden 

çıkacaiımı ıaıırdım ıitti. 

Şubat 7 

Günün Tarihi 

Şehir ec isinde 
M .. zakereler 

Şehir Mecliıi dün saat Oçtc birinci 
reis voklll Sadettin Ferit Beyin 
riyaaeUndo toplandı. Geç n celsenin 
ı:aph kabul dildikten ıonra mecıUH 
gelen evrak okundu ve bunlar alt 
oldukları encllrnenlere havale eJıldl. 
Bu evrak içinde ha tanelerden lına
cak ücret tarifesi,beyaz ve lor peynir 
ihraç ed nlere v .. rllecek prim ve 
meaai harldnde çalışan m murların 
ücretleri meseleleri vardı. Ayrıca 
Belediye Rciai Muhiddin Bey de Ter· 
koa hakkında m-:cliıte izahat vere• 
cektf. Muhiddin B. Yalovaya gitUğl 
için bu izahat gelecek celaeyo talik 
edlldJ. Ruınam,do 931 ıene 1 hesabı 
kat'i raporunun mü:ıakere11i de 'ardı. 
Rapor tabedilerek a:ıaya dağıtılmı tı. 
Fakat rakamları gösteren cetvel he· 
nOa ha:r.ırlanmadığı için mQzakercal· 
ne baılanamadı. ,Azaya Beledıyenln 
933 Hneainin idi ve ·fevkalade mas
raf btllç leri dağıtıldı. Ruznnmede 
baıka bir t•Y bulunmadığı için per• 
t•mbe ~Qnll toplanın k (bere c l1e 
tatil edildi. 

Rana Beyin Teftişleri 
Antep 5 - lnhlanrlar Vekili AH 

Rana Bey, bugiln Killa'e kadar git• 
mlı, akşam fchrlmizc dönmüıtür. 

Alay Köşkünde 
Halk Evinin Gllzel San'atlcr ıu• 

besini ihtiva eden Alay kötkilnün 
duvarlara tamir ettirilmektedir. 

Muallimlere Kıdem Zammı 
f.tanbul mıntakaaında bu ene 

kıd m ı.ammı görecek muallimi rln 
liıteai bu hafta tnmamen haz.ırlanmtf 
olacakbr. Ş"mdl Beyo~lu muallımlerl• 
nin raporları tetkik edilmektedir. Bu 
iş biter bitmez rıtc Maarif Vdlle. 
tine göndtırilecekt r. 

Oezenfet<te 
Sıhhiye MUdUriyeti binasında 

evvelki g{ln dezenfekte y pı -

mıştır. 

Bir Ziyafet Haztrhgı 
Maarif müfettiıleri bugün s6ı 

derleme işi için tekrar topln.ı cıık· 
lardır. Toplantıda ıöz: derleme itin• 
do muallimlere yerilecek yeni direk· 
tifl•r mevz:uub ha olacaktır. 

Bir Ziyafet Hazırhğı 
Bar.a aan'otkirlnr tarafından ya• 

kında Türk ve Yunan op ret heyet• 
lerf ıerefioe bir ziyafet veril c:ektir. 

Bir lflAs Kararı 
Tavukpazarında Yağcı hanında 

marangozluk eden lataai'llftl Ef ndi in 
iflasına karar vcrilmiıtir. 

Para Borsasında 
Faaliyet 

Borsada eshaın -.e tabvilfttın 
yilkselmeal devam etmektedir. 
Dlln Borsada dilyunumu\•ahhid 
64, mümessil anado!u 53,40, 
Anadolu tahvi atı 45, Anadolu 
hisse ıenedi 25, 10, Rumeli şi
mendiferi 6,80, arslan çimento 
13 ten munmele görmilştllt. 

Alıcılar mütemadiyen Anadolu 
ıenetleri almaktadırlar. 

Huu B•J - Sen ıtsndlden r•"· 
runun cUlfDn muraftnı hll.•ırt• • ,:,ldJ 

çük6 bu •ldltl• makteb• h•t'" ecl•" 
e\l :nnı{J• lıa ikıuuı lbtlm•IJ .,.,,,,. 
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Başkaları 
Ne 
Diyorlar? 

·---------------------~ 
Hitler Kimdir? 

Londra'dı çıkan DaUy Ekıpreı guetHtndeD 

lıçi, aaker, gUrUltncU ve 
12 milyon Almamn mllll lideri 
olan Hitler Alman Baıveklll oldu. 

Bu ıuretle AdoJf Hitler tene
lerden beri beslediği hayaline 
kavuımuı bulunuyor. O, Merkezi 
Avrupamn en kul'vetll milleti olan 
Almanyanıo fiili diktatörü mev• 
ldlne geçmiı bulunuyor. Fakat 
HitJer iktidar mevkiine Muıolfni 
rtbi velmedl. iktidar mevkiinl 
kendisi kabul etti. Arada bUyUk 
fark Yardır. 

Şimdi ne yapacak ? 
fnsanlar vardır ki muhalefeUe 

kaldıkları müddetçe dev gibidirler, 
fakat iktidar meW'kiine ieçince 
cUce oldukları anlaşılır. Yine in· 
unlar vardır ki muhalefette ıl· 
llktlrler. Fakat it ba,ına ıeçmek 
fırsabm elde ettikleri saman 
mllhim itler görürler. 

Şimdi Hitlerin zamanıdar. 
Artık l~tlmal ha1talıklarm Ye 

tecavllzlerin farfara ile reddi kAfl 
değildir. Bntnn bu yanlıılıkları 
dtıxeltecek dtırUıt bir ıiyaHt 
takibine mecburdur. 

Dai ıakial mi, yoksa kahra• 
man mı 1 Ona her lkl lıml Ye• 
r.nler Yardır. Fakat ancak hAdl· 
ıat, tarihin ona bu ikl lımdeu 
bangfıioi vereceflnl te1bit ede· 
cektir. 

Meclis Reisi 
Ankaraya Dönüyor 

Kntahya 7 (Huıuıl) - Şehri· 
m!zde bulunan Millet Mecliıl 
Reial Kızım Paıa Hz. Ankaraya 
hareket ıtmiıtir. 

Mühim Bir Tamim 
Ankara, 7 ( Huıuıt ) - Me· 

murlara att tahkikatların hazan 
allkadarlar tarafından çok uza• 
tıldığı ve bu yüııden mururuza· 
inan haddi geçilerek davalarm 
ıukut ettiği anlaıılmıı Ye 
bu cihetler kaydedilerek tah• 
ldkab uzatanlarm •• müruru 
ıamana uğratanların cezalandın· 
lac:akları tamim edilmlıtlr. 

LAgvedilen HAkimlikler 
Ankara, 7 ( Huauıl) - Adliye 

VekAletl 13 hAklmliğl llğvetmi~· 
tir. Bunlar, Gökaabat, Gönen, 
Mnrefte, Pazar, Sincanlı, lıhaklı, 
Adanoı, Karşıyaka, Mengen, De· 
••darı hAkimllkleridir. 

~· Heriyo - -
lnkılabımızdan Sitayişle 

Bahsetti 
Sabık Fransız Baıvekill M. 

lieriyo Pariı'te Üniveralte De 
Zenalt' da verdiği bir konferanıta 
l'Urklyenin a1rJleımck için sarfet· 
ua-ı mesaiden ve elde ettiği 
'-'~vaffaklyetten ıatayiıle bahHt· 
tlt1şt1r. 

[Resimli Makale 

1 - Bana tren yoldan çıkar. 
Fakat aaıl olan trenfa yolunda ,tt• 

mHI, kaxa yapmamuıdır. 

SON POSTA 

a Tren Sinirlere Benzer a l 

~ 

~l~~ 
-·'.i!Mı!ı&o:;.ı.ı.ı;.lwv.ı:.-----------· 

2 - Biı d•, bann kıunı. O va• 

kit •lnJrler j mla yoldan çıkar, ya kOf· 

reder, 1• ıöylemek lıtemediğimb 
feylerl ıy6leriı. 

l. 

c. 

o 
c. 

c 

' (,. 

3 - Tren kazalarına mlnl olmak 
içfa nasıl Jokomot fi i9leten maklnia
tln dikkatli olmuına ihtiya9 vana, 
blılm de ıtn•rlerlmlıe hlklm olmamı• 
lizıındır. 

SON} TELGRAF HABE LERİ 

Bursa'da Yeniden Tevkifat 
Yapılması Çok Muhtemeldir 

( Baıtarafı 1 in ol uyfada ) 

Bursa, 6 ( A. A. ) - Bazı 
mllrtecilerln ezan H kametin 
Hlrkçe okunmasmdan dolayı 1 
ıubatta aebebiyet verdikleri hA· 
diae üzerine Buraa'yı teırif eden 
ReiılcUmhur Haı:rotlerl bu lna 
kadar meael• ile mefgul olmuf• 
lardır. 

Bugün kendilerine iltihak eden 
ye hAdlaenin hükftmet namına 
tetkiki ile meşgul olan Adliye ve 
Dahiliye Vekillerllo de öğlenden 
ıonra mUıakerede bulunmuılardır. 

Bursa, 1 {Husuıt) - Dahiliye 
H Adfiye Vekilleri don öğleden 
ıonra Halk fırkaaı binasında bir 
toplantı yaptılar. lctimada Emni· 
yet iıleri Umum mtldilrU Tevfik 
Hadi Bey, Um. Jandarma K. KA
ıım Pş., Adliye mllfettitl Necmet· 

tin Tahir Bey de bulundu. Bu içti· 
mada tahkikat vaziyeti H ıon va· 
ı.iyet görilşUlerek icabeden ka· 
rarlar verilmiştir. 

Bu kararların tatbikata cümle· 
ılnden olarak müddeiumumi Sakip 

-
Beye itlen el çektirildi mUddei· 
umumilik vazifesini ıimdi muavin· 
lerden Fahri Bey yapmaktadır. 
Gazi Hz. dUn ıehrimizden ayrılır· 
ken Buna belediye reiıi Mubid· 
din ~eye töyle buyurmuılardır: 

" Kararlardan memnun oldu
nuz mu? ,, Muhiddin 8. memle• 
ket, fırka ve gençlik namına çok 
müteşekkir kaldığı cevab1m arz· 
etmiıtir. 

Muhiddin Beyin hAdiaeyl mil· 
teakıp Belediye Meclisinin, fırka· 
n•n ve aençliğin gtSsterdiği haa· 
aasiyet ye alAkayı Ankaradaki 
ıeflere iblAğ ve hakiki vaıiyeti 
izah makaadile iki gün evvel 
hükumet merkezimize gitmesi 
Hasen birkaç cahil •• ekıeriıl 
yabancılar dan mDrekkep mürteci· 
lerle Buraa ve BunaJılar hiçbir ıa· 
man lbir kafada •e bir kanaatte 
olmadıklarını tamamfle meydana 
çıkarmıı te bu hasaaL lyet efklrı 
umumiye tarahndan çok iyi kar· 
ıılanmııbr. 

Yeni Tevkifıer Mi? 
Tahkikat derinleştirildikçe ye

niden bazı kimselerin tevkif 
edilmelerJne lüzum görülecefi 
ıannolunmaktadır. Bu hadiHy• 
ait muhakemenin Buraadan baıka 
bir yerde yapılması ihtimali de 
ileri ıUrUlmektedir. 

Bu arada meYkufiarın divana 
harbe Hvkedilecekleri hakkında 
bfr haber çıkmııtır. HAdiae mil· 

na1ebetile mtıftiye de lşton el çek· 
dlrilmiıtlr. 

Yeniden yapılmaaı ihtimalin· 
den bahıedileo tevkifatın adli 
tahkikatın derlnleıtirildikçe ta• 
hakkuk edeceği anlatılmaktadır. 

Adlt tahkikat bUtiln ehemmi· 
yetil• devam etmektedi. 

Hadisede uıak veya yakin 
alAkası bulunanların tamamen 
teapit edilmeal için çaJıtılmakta• 
dır. Dahiliye ve Adliye vekilleri 
dUn ıehrimizden ayrılmadan ıon 
bir defa umumi vaziyeti gözden 
geçirmişlerdir. - --- ~~~~~ ~~~~~~~ 

lzmir'deki Hadiseler 
lımlrden bildirildiğine göre, 

Hoca KAmil isminde blriıl de 
Salihilde ııaçma 1apan ı6z ıöyle· 
diği için Müddei umumi tara• 
fından görülen lüzum Uzerine 
tevkif edilmiştir. Vak'a tudur: 

Salihlinin Akıekililer camlinde 
halka vaaz ve naaihat etmek 
Ozere kUrıUye çıkmıı olan hoca 
KAmil halka karşı: 

" - Kim demit ki dünya yuvar· 
laktır, hAşa ve kell4 ... Dünya dllm 
dUzdnr. Aksini iddia eden ki· 
fir olur. Resim çıkartmak ta 
apaçık küfUrdllr. FilAn diye le· 

fenUbatta bulunmuş ve Arap 
harflerinden baıka yazı kullan· 
mak dine mugayirdir ,, gibi saç· 
malara baılamıştır. 

- ----- -
Bu yobazın aaçmalaranı cami· 

de hayretle dinliy.en halk ara1ın· 
dan Halk fırkaıı ıdare heyeti rei· 
ıl Necmi, GUrbUzler yurdu reiıl 
Kimli ye doktor Salt Beyler iti· 
raz etmitlerdir. Hoca bu ıevatıa 
yaptıkları itirazlara karf ı da 
saçma aöılerle mukabele •tmiştlr. 

Halk bu cabilAne ı6%lerden 
nefret duyarak hocayı tam ma· 

0 88iyle takbih etm~k ıuretiyle 
camiyi terketmitlerdır. Yobaz he· 
rif tevkif olunmuttur. 

İzmir, 1 (Hususi) - Dun bil
dlrdiğhn Şadırvan camii hAdiaesl 
bayramın ikinci gUnll vukubul· 
muştur. Asıl mesele Habip hoca 
hidiseıidir ve ıudur: 

Reıne kadııı namlle maruf 
ve lımirln çok ıevdiğl Halil 

lbrahim Ef. Hiaar camiinde ramazao.. 
da tUrkçe ezan ve kametin hatta 
iftitab tekbirinin bile herhangi 
bir lisanla okuoabilecfğini, hiçbir 
dini mahzur olmadığını vaaı: ıek· 
linde etrafile ı8ylemfştir. 

ErtHI arife gUnU Tunuılu 
Habip Efeodi kürsüye çıkmıt. 
Halil brahlm Ef. ye cevap mahl· 
yetinde olarak ezamn ve kametin 
ancak arapça okun11cağını ıaöyle
mif ve bazı tefevvffUhatta bulun-

muıtur. 
Habip hoca iıtintak dairuin· 

de latanbulda, Ankarada ezan 
arapça okunuyor, neden 1zınirde 
tOrkçe okunıun? 

Suretinde ifade vcrmiı muvak· 
katen 1erbest bırakılmııtı. 

Hoca bugün Manisada yaka· 

Sayfa 3 

r 
Sözü . . sası 

Münderecatımızın çoklu
ıf.ıından dercedilememiş- ı 
tzr. .-

"" 

Gazi Hz.nin 
lran Şahına 
Mektupları 

T abran da çık an "Messeger de 
Teheran,, ııazetealoin 18 klnunu
aani tarihli nüıhaıandan: 11 Hq
me~'!leap Şah Hı. dDn Türkiye 
aefırı HUsrey Beyi ıureti mahsu• 
sada kabul etmiıtir. Sefir cenap
ları bu mülakat eaoaamda Tur .. 
kiye Cumhur reiıi Gazi Mustafa 
Kemal Hz. nin cevabi mektupJa .. 
rını Şah Hz. ne takdim etmittir.,. 

Mektep Kitapları 
Ankara, 1 (Huauıl) - Mektep 

kitapJarmın ucuzlatılması ıçıa 
çalııan komiıyon faaliyetin• de
vam etmektedir. Kitapçılar arıa
larında bir kooperatif teıkil et
mek ıuretfle kitap flatlırinl 
u cuzlata bileceklerdir. 

Acıklı İki Ölüm 
Arkadaıımız anıkat İrfan Emla 

Beyin kız kardeıi otlu ve Yenice
Nuaay bio Demiryolları Nafıa Ko
miaeri Aıım Beyin oğlu Hukuk 
faklllteal talebeainden Kemal A· 
ıım Beyin dUn g•c• Cerrahpafa 
haıtahaneainde Yefat ettiğini te
e11Urle haber aldık. 

Cenaze buglln öğleyin Cerrah
paıa haıtaneaindeo kaldırılarak 
Merkez Efendide aile kabristanı• 
na defnedilecektir. 

Arkadaıımız dtıo kardeıl dok• 
tor Ali Emin Beyin ze•ceslnln 
vefat ettiğini liğroomiıtlr. 

Arkadaşımıza aamimt tee11ll.r
lerimizl bildiririz. 

lanarak lzmire i•tlrildi. Tevkif 
edildi, Kııa boylu, Türkçe ko
nu~maaı aakat, Tunuı ılvelt bi
ridir. 

Alaıohirdekl evinin taharrlü 
emredildi. 

Bundan ba,ka Aziziye cami• 
ıinde müezzin gelmeden evvel 
minareye çıkıp arapça eıaa 
okuyan ile Tepecik'te cemaat 
tarafmdan idare edilen bir ca• 
mide arapça ezan okuyanlu 
hakkında zabıta tahkikat yapb. 
Maznunlar Sulh Ceza Mahkem• 
ıine verildiler. 

Arapca eıan cereyanı bayram• 
dam ıonra baılamıı münferit 
vak'alardır. Adliye bu meselenin 
Uzerlnde çok ha11a1 hareket 
ediyor. Burıaa hidiseıile mUna• 
aebeti olup olmadığını tahkik 
ediyor. Elyevm İzmirin bütUa 
camilerinde tUrkçe ezan kamtt 
okunmaktadır. 

lzmir, 6 (Huıusl) - Muhtelif 
camilerde arapça ezan okuyaa 
dört kıtl mOezzin olmadıklarından 
Sulh Ceza MabkemHI tarafmdan 
serbest bırakılmışlardır. 

İstanbul -Eskişehir r iSTER /NAN, iSTER ~NANMAI 

Gemlik'te Bir Miting 
Gemlik, 1 (Huıuai) - Menfur 

bir zihniyetle Tilrkço ezanı vesile 
ittihaz ederek Buraada hAdi11 
çıkarmak iatiyenlerin bu hare
ketle .. inl bUtUn millet takbih 

l etmektedir. Duo Gemlikte bUyUk 
bir miting yapılmıt, bUtUn halk 
Belediye meydamnda toplanarak 
bn çirkin hAdiıe mllnasebetile 
hisıiyahnı izhar etmiştir. 

Asfalt Şosesi Yapılacak 
ol İıtanbul'dan, Edirneye kadar 
l ~ foaenin asfalta tahvili için 
~:~ı Ya valilerinin içtima edeceil 

tıııta. 
ıtanbuldan Eskiıehire aideo 

::•~ni~de aafalte tahvili tekarür 
t nııştar. Bu mmtalıa valileri de 
Opfanıp aörllteceklel'dir. 

Dünkü • Son Po•ta • da tüp! eaia okudunuı. Anıe· 
rikah Gümrük MOtehıuıaı GllmrOklerlınbd• tetkikat 
yaparken ııarlp bir Ya'liy•t. karııamda hayret etmlt• 
FUhaktka Miltehaaııa bayr•t etmekte hakhdır. ÇüokO 
r6rd11tll manzara, kırtulyecillıtln tahcter bir nUmu· 
nuidlr. Bir manlfHto muamelHi tamam iki buçuk 

aene mRıadan maaaya dolaşmıf, bir tür IU intaç edile• 
memio- Ankarada kır tasiyeciliğin kaldırılmall için 
teşekkül eden komlsyont e~cr tetkikatını genişletecek 
oluraa buna benser hayret edilecek daha birçok k1r· 
taalyeclllk nüınunel.,rl meydana çıkacağına, bilim gibi, 
nonederl& a i :ı la de fOpbel\ı: yo ktur. 

Türkçe Ezan 
Tiirkçe nan ve kamet okun

ması için bUtnn camilere tebliiat 
yapılmııtar. Bugünden itibaren 
blltOn camilerde ezan ve kamet 
tUrkçe okunmaktadır. 
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Memleket Manzaraları 

Nazilli'de 
Gencer 
Günü 

Nazilli ( Huaual) - Gtınlerce 
lillren yağmurdan ıonra berrak 
bir glineş .•• Ne toz •ar, ne çamur .. 
her taref yemyeşil.. sadece etrah 
kaplayan daglarm tepeleri beyar •• 
bava bir sonbahar gUnO kadar 
mutedil.,, lıte Nazillinin Şeker 
bayramı böyle bir günde baıladL 

Bu sene bayramda, yenilik 
olarak Avrupanıo cicili tekerleri 
1erlne nefis incir, Oıüm, fındık 
ikram edildi. Burada bayramın 
ikinci ve mntebaki innleri ( Gen· 
cer) ismini alır -ki bunun 11 Genç
lik " mastarından " Gencol " 
olması daha muhtemeldir. • Bu 
(Gencer) şenliği hergtin kasabanın 
bir semtini ve daha ıonra civar 
kasaba Ye k~yleri dolaıarak 
1iir hafta devam eder gider. Vo 
ıencer, nerede iae o gnn bntUn 
o ıemt_ te bayram yapar, ıabah
leyin evinden çıkan çocuklar, 
ıençler ve glSnlUnll ferahlamak 
lıteyen ihtiyarlar.. Hep (Gencer) 
yerine [koıarlar. Yakın kaıaba 
Ye kay gençleri de geocere geli r
ler. O glln yerli malından ipekli 
tiıtlUk ve peıtemala bUrlinmUş 
kıs ve kadınlar caddenin kenar
larını doldurur. 

Muhtelif aatıcılar, oyuncakct· 
lar, ıalmcaklar, otomobil ve ara• 
balar faaliyettedir. Gençler, bu 
kesif kalabalık ortasından bir liiel 
gibi akar dururlar. Bir renk dal
gası hAlindo kaynaşan çocuklar 
bUtlin gün eğlenirler... Ve bu 
neşeli bcrcll merç akıama kadar 
devam eder. 

Gece her taraf sakindir. Si· 
nemanın motörftnden başka gtı
rUltU duyulmaı. 

Bu defa Yerilen bir kararla 
kadınların geydiği tlıtlnk peıte
mala nihayet -.erilmiı; bundan 
ıonra kadınlanmız medeni kıya· 
fet• bnrnoeceklerdir. 

Gönen'de 
Belediye Muhtaçlara Mua

venette Bulunuyor 
Gönen (Huıuıl) - BeledJyeye 

iki kişi mUracaat ederek .ziya• 
deıile yardıma muhtaç oldukla
nndan bahsetmişler, yardım iste
mişlerdir. Belediye tahkikat yap
mış, mtıracaat edenlerin ekmeksiz 
kaldıldarı anlaşılmıı •e yrrd m 
edi'miştir. Gönen'de böyle bir 
mUracaat ilk defa vukubulmak
tadır. 

Balıkesir' de 
l_(ahvelerde Çalgı Çalın

ması Yasak Edildi 
Balıkesir ( Huıud) - Kahve• 

)erde saz çalınması menedilmiitir. 
Artık hiç bir kahvede muganni
yeler ve saı.endeler lcrayı faaliyet 
edeı.ıiyeceklerdir. Bunun sebebi 
idari baxı mabı.urlardır. Halkın 
bUyDk bir kısmı bu tedbirden 
memnun olınuftur. 

Bereket Yağmurları 
Uşak ( Husuıl ) - Kazamız 

•e civarına bir baftadanberi yağ
mur yağmaktadır. Çiftçiler se
Yinç içindedir. Kuraklık tehlikesi 
ıeçmiştir. 

Uşakta Bir Müsamere 
Uşak ( Hususi ) - Müjde 

Ukmektebi yavruları bir mUaamere 
vererek halka iyi bir gece ya
ıatmışlardır. Yavrular mu•affak 
olmut ve fiddetla alkışlanmı.-

lardır. 

SON POSTA 

Yeni Sene Tütün Fiatleri 
Gönende 40 - 70 Kuruş Arasında 

Mübayaat Yapılıyor 
100 bin kilo tat-
maktadır. 

Bu yek6na 
kasa mtılhakab 
da dahildir. 

Gönen (Hu• ~ 
ıuıt) - Kaza
mızda tUtun mu
bayaası bqla
mııtır. Bu •ene 
fiatlar 90, 70. 
60 50 40 k 

Geçen sene 
J ' u-ruı üzerinde ta- çiftçilerin bllyllk 

havvlil etmek- birkıımı bllyUk 
tedir. Tütlln in- zararlarla ttitUn-
bisarmın aldığı · lerinl sattıktan 
tütUnlerin mik- · gibi bili bedel 
darı 60 bin ki· inhisar idaresine 
lodur. Tlltnn İn· terk muamelesi 
hisarı MUdUrlJ Japanlar da yar-
Mchmet Ali Be- dı. Şimdiki ln-
yin bana verdi· A - !aiaar mlldllrll 
ği mnlQmata g8· Olnende llltUnlar muayene edlllrken Mehmet Ali Be1 
re: Tntünlerimiı yukarda blldlr-1 akla getiriyor. Fakat umumi buh· memleketlmlı tUtlhı ye UltUncll• 
dlğim fiatları muhafaza edecek ran dolayısile tntnn zer'iyatı için lerinin memnun oldukları bir 
ve dUşmiyecektir. En ziyade ah- çiftçilerimizin para ıarfedemiye• ıahılyettir. 
nan tUtnnler 70 - 90 kuruş ara- ceklerini de ı6yliyenler vardır. Bu aene tUttın mahıulUnlln a• 

olmaıının en mühim •ebebl, ıındadır. Ancak birkaç kalem Şurası da .neıarı dikkate alm-
de fena cinsten 40 • 50 kuruıa malıdır k1, geçen sene bir mil· 
alınmıştır. Geçen seneki fiat yon, 928 de 2 buçuk milyon geçen seneler sarfında tlltlln 

fiatlerinio diltklln gitmiş olmuı 

•e bu yUzden tntun çiftçiliğine 
rağbetin eksilmesidir.- A. Cevdet 

20 - 30 kuruştu. Bu sene tUtiln- kilo ve daha ev.,elce daha fazla 
lerin para etmesi yeni ıene mah- tiltün yetiştiren Göneo'in bu 
aulUnUn fazla ekilmesi ihtimalini ıene yetiıtirdiği tUtnn ancak 

Ereğli' de 
Çok Feci 
Bir Cinayet 

Ereğli ( Husus1 ) - Bir kaç 
gUo eTvel ıchrimlzde feci bir 
cinayet olmuştur. Meydan baıında 
oturan merhum mlltekalt binbaıı 
Htıınft Beyin refika11, iki glln· 
denberi dııonda gCSrlllemiyerek 
1UphelenUmiş -.e zabıta marifetile 
evinin kapısı açılmııtır. Fakat 
kendisi içeride çarşafa aanlı ye 
boğulmuı bir halde bulunmuştur. 

Cinayetin hırsızlık makaadile 
yapıldığı anlaşılmııtu. Katlller 
araştırılmaktadır. 

Biga'da 
Bir Baba Tabancasile Oy· 
narken Çocuklarını Yaraladı 

Biga, (Huauai) - Karahamza
lar mahalleıinde Mustafa Çavuı 
tabancasını karııtırırken tabanca 
atef almıt. çıkan kur9unlar Muı· 
tafa çavuıun 17 yaşındaki oğlu
na ... 12 yqındaki kııına uabet 
ederek yaralamııtır. Mecruhlar 
Çanakkale mUlet haıtahanelİne 
kaldınlmıılardır. 

Sıvas Ticaret Odası 
SıvH, (Husuıl) - Ticaret O

dası ıenelik kongrealnl Japmıf, 
reiıliie Rahmi, ikinci reiıliğe 
Kanh ıade Rıza, azahklara da 
Sanca zade Rı.za, lbrablm, Nazır 
oğlu Mehmet, Hoca oğlu Aıım, 
Sıyaıh oğlu Naci Beyler aeçil· 
mitlerdir. 

Himayei Etfalin Yardımı 
Balıkeıir ( Husuıt) - Him ... 

yei Etfal Cemiyeti, yeniden 150 
çocuğun laıeainl teabhtıt etmiıtir. 
Himayel Etfalin, faaliyeti her ta
rafta bilyUk bir tllkranla yade
dilmektedir. Reis Doktor Kamil 
B. baıta olmak Uzere idare he
yeti, fakir çocukları memnun 
etmek için uaml gayreti ıöıter• 
m•ktedir. 

Rumeli' de Karakış 

Yollar Kapandı, Posta 
Münakalitı Durdu 

Evr••e Nahiye MUdUrU ve Jandarma mUfreze•I 
Enete ( HuıuaJ ) - Burada artmııtır. Barutun Y• •açmanın 

1928 ıeneaindcnberi görlllmemif pahalılığına ratmen domuz Ye 
bir kıı hnknm ıUrllyor. Uzun• tilki avı pek hararetlidir, bu 1ene 
köprll ile Kqan aruında karın mahıulUn pek bereketli olacağa 
irtifaı bir buçuk metreyi bulmuı· tahmin edilmektedir, köylll geçen 
tur. Bu yilıden poıtalar ifliye- 1eneye niıbetle bir mlıll fazla 
memektedir. Yolun açılma11 için tohum aaçmııtır, bu fasla ekinde 
btlyllk bir ıayret 11rfetmek· Ziraat Bankaıının lkrazat huaa-
tedirler. ı sunda göıterdlti kolayhjıD da 

Kıı mllnuebetile av faaliyeti boynk yardımı olmuıtur. 

Sıvas'ta 
Bir Cinayet 

Sı•u, (Huauat) - Sı•aıın Sa
rıkaya köyUnde çok feci bir ci
nayet olmut, Naip Çavut lıminde 
bir adam on 1ekiı yerinden ya
ralanarak GldiirUlmOfttır. Tahki· 
kat devam etmektedir. Cinayet 
on sene evYel kaçınlan bir ka· 
dın yU:ıllnden olmu~tur. 

Zeytin . Kurdu 
Aydın ( Husul! ) - Şehrlmiı 

ye havaliaindeki ıeytinlere ıon 
ıonlerde Dakll• laimll bir ba-

Antalga'da 
Bir Yangın 

Antalya, (Huıuıt) - Ahlya
suf mahallellnde Mermerli a•Y
klinde hHtabanedeD yangın çık
mı1t yalnız bina •• dahilindeki 
etyalarla eczahane Jandıktan 
ıonra ıöndtırtilmtııttır, J•n2ın 
elektrik tellerinin kontak yapma• 
11ndan çıkmııtır. Ntıfuaça uyiat 
7oktur. 

ıere anz olmuıtar. MOcadele 
tedbiri aJınımıtır. 

Şubat 7 
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Kazıklı Hümma 
''Tetanos,, 

Tetanoı " Nikolayer " tarafın
dan 1885 tarihinde keıfedilmlı 
huıuıt bir mikrobun lnıan •• 
Lay•anlarda huıule getirdiği teh· 
likeU bir haıtalıkbr. Bu mikrobua 
yumurtaları toprakta ve bilha11a 
bayYan ıDbrelerinde pek çok 
•eneler yaıayıp kuvvetini muba
fan eder. Her hangi bir kaza, 
bir 7aralanma neticesinde toprağa 
dokunarak yaraya dahil olan bir 
mikrop kana geçer ye bir zehir 
( Tokıin ) ifraz eder. 

Bu Toksin bütnn vllcude y1-
7ılarak tetanos haatalığını vllcndı 
getirir. Vücut mikrobu aldıktaıa 
3 - 20 glln zarfında haatalığın 

lrhl meydana çıkar. Bu mOddel 
{ tefrfh devri ) ne kadar kıaa 
oluna haıtalığın ıiddeU o kadar 
ful adli'. 

T etanoıa tutulanların bUttııa 
YDcudll sert bir haldedir. Haıt. 
agllDI açıp yutkunamaz, boynuna 
çeYlremez. Haatanın ayağı tutu
lup kaldırıldığı ıamaa bnttın 
Ytıcudll birlikte kalkar. Şiddetli 
altılar mevcuttur. Hararetinin 
derecHI 39 • 41 dir, 

Haata zekAıına daima muha• 
faza ettiğinden en kUçllk bir seı 
Ye gllrllltilyU duyar. Ve bundan 
feTkalAde rahatsız olur. Ha11talık 
geç olarak yani yar (andıktan 
15-20 gUn sonra başlarsa görO
len araz nisbeten daha hafiftir. 
Kaza neticesinde vukua gelen 
butnn piı yaraları antiseptik llAç
larla temizliyerek muntazam pan• 
sıman yapmahdır. 

Yara nekadar ktıçllk olursa 
olaun mikrobun airayetine Yaaıta 
olacatını unutmıyarak tetanoı 
aeromu tatbik edilmelidir. Ba 
aerom 1ayeıinde mikrop Yllcode 
dahil olıa bile tetanos haatalılt 
TOcude gelmez. Yalnız Mrom 
yaralandıkten ıonra mllmklln 
olduiu kadar çabuk yapılma
lıdır. - S. K· ----
Garbi Trakya'da 
Türkiye Matrutlannın 

Yeni F esatçılıkları 
TOrkiye matrutlarından 1'1 

irtica alemdarlarından hafız Reıat 
lımindeld malum ve mahut hoca 
Y aaaıGren halkını, öteden beri ta· 
kip ettiği politikaya ittibaan tek
rar tefrikaya dUtUrmek lstemiı ve 
Y auıGreo imamının ~apkalı lnıan· 
larla dllşUp kalktığını, onları• 
mecllalerinde buluduğunu, nikAh 
ye cenaze cemiyetlerine lıtirak 
ettiğini veya edenlerle ülfet etti· 
ğinl ileri ıUrer"k böyle bir adama 
mtııliminlo iktida edip edemiy.
cetinl GUmUlcine mllftllıtı Nevzat 
hocadan ıormuş, GUmUlcioe mtıf· 
tiıl de uıun bir fetva isdar ede· 
rek b6yle bir imamın arkas·nda 
namu kıhnmıyacağı bnkmOnO 
Yermlıtir. 

Garbi Trakyalı olmıyan, etapll 
yeslkaıı da mevcut bulunmıyaa 
ye birçok edebsiıliklerinden dolr 
yı ehalinln ılklyeti Oıeri\ıe meael• 
ta Bqvekllete kadar akaettiktell 
ıonra muallimlikten menedilia 
bu hafız Reıat lımindeki heriflo 
timdi do imamlık yapmıya çahı•
rak teceddüt yolunda yOröm•ls 
lıtlyen Y a111ören gibi hnynk bit 
köy halkını ııehirlemiye kalkDJ., 
aına mllsaade •tmek bilmeyis Iıl 
Ttırklyenin Atına sefiri Eniı Beyll9 
naziklne beyanatına karıı Yun•: 
bOktbneti tarafından -.erilec"ı1 
mtlnuip bir ce•ap teıkll eder 111 
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Gönül işleri 
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Duvar Arkasında 
er Yaşayan 

Genç Kızlar 
Yeni Amerika Rei•lc!lmhurundan 

GOk .,ey beklen iyor. Bılhaıua iı•:zl.k 
meseluinln belli, beklenen blzmet
lerln başında geliyor. Yenl yazifeaine 
başlaması için takriben bir ayhk 
umanı kalan M. Roozvelt ,imdiden, 
buna dair bazı eaular kararlaıtırmı .. 
Muela, f~ziz kimuJere lı bulmak 
için geniı mikyasta arazi tesviyeleri 
yapı lacak, şimdiye kadar iş'enınemit 
birçok topralar ekile-bilecektir. Bun• 
dan başka, Amerika'da uk aık vu• 
kua gelen l!U uu k 111(ar1R&n Ön{İne 

geçmek için gl\yct büyük aetler ya· 
pılacak ve yalmz bu sahada 50 • 70 
bin kişiye it bulunabilecektir. 

ar ad 
' 

• 
enız e av ada 

Peçe kalkb, kafesler, indirildi. 
Zannediyoruzkl blltUn kızlarımı• 
hava v gllneşten istifade cdi· 
yorlar. Hayatı görUp yaşıyorlar. 

• Eıki Cilmhur relıl M. Hoover de 
blr ı.amanıu, lıai:ıl iklo mücadele 
etmek için umr n l lerl yapmayı, 

l41iıleri yollarda çalııtumayı dütilo· 
mütü. F<\kat me\•cut i;slz miktarının 
yekGnu o derece ytlkaektlr ki bunla
rın miktarı Bniindc aBzQ korktu. Han· 
Rlbirlsine it verileblleceğlnde tered· 
dOt etti. G8rüJüyor ki M. R:>ozv.lt 
Ue M. Hoovar'ln ltıi:ılikle mDcadele 
hususunda bulabl!diklerl çareler he
men 1 emen blribiriuin aynıdır. Bun• 
dan evvelki tedbir temere Yermedi. 
Bundan ıomakin.ln bir tealr hbıl 
edebileceğini zannetm•k 1afdillilc 
olur. -Surcyyıı. 

Bir Felemenk 
Harp emisinde 

isyan Çıktı 
Batavya, 6 - Dezeven Pro• 

Yİnsiyan ismin deki Felemenk z rh
baının y.erli mürettebata araıında 
bir isyan çıkmıştır. Kumandan ile 
mtistahdimindeo bir kıımı karaya 
çıkarıdıktan sonra zırhh Oleleh 
Somatra limanını terketmiııtir. 

Yerli olan milrettebat, eYel· 
den geminin kontrolünll ellerine 
alm şlardı. Filonun diğer gemile
n firari zırhlıyı aramaktadtr. 

Belçil<a'da Bir Vangm 
Pariı 6 - Brliksel'den bildi· 

rlldiğine göre Belçika' da bir yan
aın, Sen Hüber ismindeki kilçDk 
tehrin ticarot mtle11e11elerinio 
bulunduğu mahallesinin bllytik bir 
kıımmı tahrip etmiştir. 
~ ==ı 

• 
1 

Bertin, 6 ( A.A.) - Berllnde 
Milliyetperverlerin aktetmİf ol· 
dukiara içtimada Reiı M. Vinter· 
feld, yak oda icra dilecek olan 
intihabatın eski parlementolardan 
daka iyi bir parlemento meydana 
getirmiyeceğini ıöylemiştir. 

Çelik nıiğferliler teşkilfttı reis· 
lerindon M. Döıterberg, bu teı· 
kilatı n akdetmiş olduğu umumi 
bir içtimada « Almaoyanın karada, 
denizde ve havada ordu beslo
meıine mumanaat edilmesine mü
saade edilmiyeceğini bütün cihana 
karıı iapat etmesi llzımdır. ,. De
miıtir. 

Bertin 6 - Hitler, fırkaı nan 
riyaıeti vekAletioi Berlin meb 'usu 
M. Gobbels•e tevdi etmek tasaY• 
vurundad1r. 

Siyasi Bir Cinayet 
BerJin 6 - Magdeburg nabi· 

yelerinden Stassfurt • nahiyesinin 
birinci belediye reisi, soıyalistler
clen M. Kasten, geçen geceki 
kargaşalıklara tenkil etmiş oldu· 
ğundan dolayı"Nasyonalist Genç
lik,, teşkilatı Azasından 17 ya· 
şanda bir liıo talebesi tarafından 
öldürülmUştUr. Katil tevkif edil· 
miştir. 

Büyük Bir Cenaze Merasimi 
6er~in, 6 - Hitlerciler, mü· 

tem ıdiyen yağmakta olan yağ• 
mura rağmen arkedaşlarmdan 
Maykovski ile bir poliı memuru• 
nun cenaze merasimine bUyUk 
bir nümayiı şekli vermek iste
miılerdir. 

BüyUk bir halk kütlesi, ml\f· 
rit milliyetperverler hficum kıta· 
ah rnfifrezelerinin ve Çelik Miğ· 
ferlilerin ı,:eçit reıminde haıır 
bulunmuştur. 

Saat 19 a doğru, ünifor· 
mas na giymiı olan Hit• 
ler, yanında erkanı _harbi· 
yesi olduğu halde gelmış ve 
heyecan içinde olan nOmayişçiler 
tarafından selAmlanmışhr. 

Merasimde Hitler. ön safta bulo
nııyordu. Yanında ıabık Alman ve 
lihatı vo kardeıi vardı. 

Cenazeler, Berlinin şimal me• 

TEFRlKA NUMARASI: 74 

''MiLLi ROMA t~ ,, 
Muharriri: Burhan Calıil 

Kaymaka:n Farukta ne za· 
hlandanberi kaybettiği neşesini 
bulmuş gibiydi. Erteıi glln dos
Yal.ır.nı topladı. Harbiye nuare· 
tine gittL 

Kaymakam Faruk benUz gel
~iYen başkumandanı beklemek 
j'n İ!ıtihbarat ıubeıindeki arka-
1> aşlarının ynnma gittiği zaman 

llyük bir neşe ile karşılandı. 
liepal etraf.na toplanın ı ıoru· 
}'otlardı: 

- Par lar, paralar nerede? 
Biri il vo etti: 

t - Maçkaya uğrayıp geldiıe 
Gkennıi tir. 

- Yok canım, yapmaz onu 1 
le - KAfir, yapt rar vallahi ıe· 
•rıade kadar olmaıın! 

0 1 
Kaymakam Faruk hayretle 

n ara bakıyordu: 
Y Hayırola. Ne var? 
Uzbaşı Nihat bir ç• rpıda 

lnlattı. 

ıı:aını 7" Bir ıey değil a canım, se· 
'• {l teker ır:adenin otuz bin li-

81111 de e ~apmııl 

- Bnna ne l 
- Uoğru, eh anlat bakahm, 

ne zaman geldin, ne yaptml 
Bin başı Zeki giilcrck sordu: 
- S .... nin için milyoner oldu 

dh•orlar. Artık istifa edersin tnbiil 
" 
Kaymakaım Faruk ıert sert 

bakhl 
- Alayın ııraıı değiU Hava· 

dia verin, cepheler nasıl. Asker 
nasıl? 

Yüzbaşı Nihat cevap 
- Yakında Konya 

açt1acnk? 

verdi: 
cephesi 

Ve izahat Yerdiler. Irak ve 
Surye cephelerindeki düşman 
tazyikinin mllkavemet edilmez bir 
hal aldığmı, geri teşkilat•n pek 
boxult oldujunu anlatt lnr. 

Knymakam Faruk zaten vakıf 
ulduğu vaziyetin böyle seUlhiyet· 
hır ağızlardan artık Umitsizlikle 
ifad~ edildiğini ifittikç ml\teessır 
oluyordu. 

Başkumandaııın geldigi9i bn· 

b r verdilur. 

-·Da vatı s yor ' Zo,, 
CENEVRE'DE "Haftada 40 saat mesai., ka

bul etme konferansı henüz 
neticelenemedi. - Gazeteler -

alındı. 

Silah Konferansında 
Almanya'nın Yeni Kararı Karşısında 

Fransa Nasıl Davranacak? 
Pariı 6 - Gaz.eteler, ıiIAhları 

bırakma konferanıı umumi kom.syo• 
nunun müzakeratım dikkatle takip 
etmekte ve M. Pot Bonkur'un aöy• 
liycceği nutku beklemektedirler. 

M. Bonkur, Franaıs plinını tld• 
detle müdafaa ~decetinl beyan 
etmiıt: r. Pötl Par ııyen'in muhabiri, 
Franıız planının utradıtı h6eum)ara 
ra~men Franunın Cenevredekl va• 
ı. iyetinin hiç te fena olmadıtı mQ•a· 
leaaındadır. 

ıarlığıoa defnedildikten sonra, 
hücum kıtaab veaair müfrezeler 
dağılm19lardır. 

Hiçbir hadise olınamııtır. 
Derlin, 6 Nasyonal . sosyn· 

Paşa onu büyük bir iltifat 

ile kabul etti. 
Genç ErkAnı harp it bak· 

kında b.:ahnt verdikten ıonra 
veıikaları ve çeki masamo fize• 

rine bıraktı. 
Paşa çok memnundu: 
_ Teşekkür ederim, dedi. 

Bu it öyle dal budak salda ki 
böyle kestirme halletmekten baı· 
ka çaresi yoktu. 

Zile hastı, giren yavere: 
- Muhasebe müdürünQ ça· 

ğırınl Emrini verdi. 
iki dakika ıonra Muhasebe 

MUdilrU gelmişti. 
Paıa' dört bilyUlc harp aene

•inde ölihn vo hayata bllkmetmiyo 
alııan sert, kestirme ıeıile ıu 
emri veı·di: 

Romanya'da ordumuıa 
düşen genaimden zahireler yine 
ordu emrinde İstanbula gel• 
mi,tir. Keresteler mahallind 
mUzay~de ile satılmıştır. Vesıka· 
tara Far k 8. t araf ndan hazır· 
lanan bu kerestelerin bedeli ıu 
çektir. lmzahyorum. 

Bir mermi kovanına benziyen 
hokkaya kasatura şeklinde bUyUk 

bir kalem daldı. Sonra çekin ar· 
kasmda y ldıram düşer aibl 
dolaştn 

Bu gazete diyor kit 
"Berlln'den gelen bir teli"'afname 

Batvekil M. Hitler'ln milU mlldefaa 
riluaınnın 1 ıenelik mecburi ukerl 
hizmet uaulünD ihdu eden projel• 
rint kabul ve tanlp etmlı olduğuna 
bildirmektedir. Fakat, muahedeleria 
bu auretl• lhllll kartıaında Fran•a 

yalnız batına kalmak tchllkealne 
maruz değildir. 

liıtlerin hücum kıt'atına mensup 
bir müfreze kumandanı olan M. 
Pasman, komllniıtler tarafından 
ahlan 5 kurıunla öldUrülmUıtür. 
31 komünist tevkif edilmiştir. 

- Mühtlrledikten sonra ban· 
kadan alır, vezneye yatınrsımz. 

Bu r:ara yıldtrım ordularının lh· 
tiyacı için sarfolunacaktar. 

Muhasebe mildUrll bOyilk bir 
tazimle çeki dosyelerl aldı. Çı· 
karken paşanın mavzere sUngO 
takarken ç kan korkunç çakırtı• 
ya beoziyen seıi tekrar duyuldu: 

- Levazımın ita emirlerini de 
bana getirin, tetkik edeceğim. 

Kapı kapandı. 

Paıal 
- Geç davrandık, dedL 

Levazım işlerini çok enelden 
kontrol etmek IAzımmıf. Şimdi 
en zaif tarafımıı bu. Teşkillt 
bozuk, ıuiiıtiroal çok geniş. .• Bu 
i,ler maatteeaıüf namuslu bildiğl• 
miı adamların da ahlikım bozdu. 

Sora biraz dDıDndO. Masanın 

üzerindeki birkaç telgrafı okudu. 
- Hafta ıonunda cepheyi 

teftişe çıkacağım, bana refakat 
et, dedi. Hergün erklnıharbiyeye 
uğrn. Fakat bu 1eyabatten kim· 
ıeye bahsetme 1 

- Emredersinlı pa~am. 
- Haydi, şimdi istirahat et 1 
Kaymakam Faruk, tekrar is· 

tihbarat tubeıine döndUğU zaman 
Kaymakam Kemal Bey ona te
lefonu i aret etti ı 

Halbuki hAIA ruhlarındaki pe• 
ç ve kafesi kaldıramıyan aileler 
çocuklarını hail esaret ve ıstırap 
içinde yaşatıyorlar. Bu esaret 
hayatının kızlarımız üzerinde 
yaptığı tesiri anlamak için fU 
mektubu okuyunuz: 

'' 20 ya9ında hııHaa Ye çlrkln 
olmıyan bir ku:ım. Herfeyden içi • 
nirim. Şu tali•iz ınzal gözlerimden 
hiç Y•t eksik olmaz. Beni bedbaht 
•den ailemdir. Beni okutmadılar, 
hayatımı kazanmama milaaade etme• 
diler, evin dört duvarı içine h•p•ct• 
tiler, " Burada 1aşıyacak, kıımelinl 
b kliyeceluin. ,. dedıler. Çok temi• 
yatiotim. Şimdiy kadar kimı ile 
temu etmedim. En büyilk melim iyi 
bir ev hanımı olmaktır. Fakat •vlen• 
mek mDmkün değil, klmte beni 
görmüyor. Zaten ericekler pek iti• 
madım da 7ok, anhyorumkl ço~ıa 
evlenmekten ıiyade g6n0l eğlen• 
dirmek taraftan. Bir ay ••••I nlıan• 
lanmıfllm. Sonradan nleanlımın iyi 
blr adam olmadıtı an!aıaldı, ayrıl· 
dık. Annem babam beni ar ık fazla 
görüyor, yedirdikleri bir Jokma ek
meği herıD.n burnumdan getiriyorlar. 

ÔnOmde birçok munkkat o.len• 
meler oluyor. Fakat ben o kıslardaa 
değilim. BlSyle bir hayata tahammCll 
edemem. Benim ıibi bedbaht kıs• 
ların bu dünyada Jaıamalarını 
manaaı •ar mı?• 

Kurufıda.n 

Kapalı bir hayat yaoamama 
hastaaı olan bu ıenç kız, evlat
larını aıkı bir hayata alııtırmak 
isteyen aileler için iyi bir ibret 
numunesidir. 

Fakat kızım, beni dinler misin? 
Evvel& yaşın l'~nç. ev1enme zamanın 
reçmlt değil. Bu kadar bedbin o&. 
mıya lOzum )'Ok. Şimdi kazanmak 
b iraz ıflç.. Erkekler evlenmekte 
n:u:h hareket ediyorlar. Onun içia 
acele etme. Senin aokata çıkma• 
makhtın tanuımana mini detildlr. 
Elbette bı .. m akrabanız, doıtunu:ı, 
tanadıklarınız •ardır. Bunlar vasıta. 

elle ılzl de lSğrenen •• tanıyan in• 
ıanlar bulunur. 

Ail.nln aana kartı fena bir Ya&I• 
yet aldıta hakkındaki iddiana milaa· 
ade et ta inanmayayım. Bunda mCl• 
balata ediyor, hatta aldanıyoreun .. 
Fakat •okağa diifen kızların halini 
de elbet befenmttnin. Birçoklarının 
munkkat isdinçlara yuvarlandık· 
!arını ludik edlyoraua. O hald• 
otur oturdufıun rerde ve \ı:111metinl 
bekle. Aceleye ne lüzum vnr ? 

HANIM TEYZE 

- Galiba kokunu aldılar. 
Yine aranıyorsun. Gün geçmiyor, 
bir haber var mı diye soruyorlar. 
Şimdi- yine aradılar 1 

- Kim? 
- Orasını benden iyi ten 

bilinin azizim. Şimdi anladık ki 
Romanya dönUtU Maçkaya uğra
mamıısın 1 

Ytizbaıı Nihat takıldı: 
- Tekmil haberini evveli 

Amirine vermeli. Sonra ( tecavUıll 
merci ) olur. 

Kaymakam Faruk arkadaı· 
larının yanında telefonla konuş
mak istemedi. Simdikl halde i~l 
yoktu. Akıama Yakit varken 
Dilrnba Hanıma kadar gitmek 
kabildi. Ynzbaıı Nibada kendini 
ararlarsa derhal bulmaları için 
eYİnin ve DilrDba Hanımm tele
fon numaralarını verdi ve çıktı. 

Mektubuna cevap alamadığı 
için meraktan çathyan genç 
kadın onu çılgın bir sevinçle 
karşıladı. Boynuna atıldı. 

Kaymakam Faruk bugUn pek 
neşeliydi. Bilhaısa paıanın teftiı 
eyahatine iıtrak etmesi onu çok 
aevindirmişti. 

Genç kadın da onu böy1 
net' eli sıörllnc botun şetaretiol 
anlatmıya fırıat bulmuıtu • 

l Ark&.11 var) 
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Dünya Hadiseleri 

Geç Kalmış 
Bir Fenni 
Araş fırına 

1 l 

So•yel: Ruıya Fen Akademlıi, 
25 sene 611_ ıimdiye kadar Si· 
ve/ki bir berya'nm lnaan 

ayağı basmamıı 
va1'' anın kııımlarmda fen· 

__ pe_ş_i_n_d_e _. nl tetkikler yap• 
mak üzere bir fen heyeti tertip 
etmiftir. Bu heyetin vazif eıi, 1008 
aeneainde, Siberya'nm ıark ta· 
raflarında dUştütll tahmin olunan 
ıayet bllyUk bir "haceri ıemavl" 
yi arayıp bulmak olacaktır. Bu 
tqıo dUşllıil 6yle mllthiı bir hA· 
diıe olmuştur ki yaptığı ıürllltU 

2000kilo metre uzaklardan ititilmiı 
ve ba11l ettiği bava taıyiki o za· 
man lngilterede bile hiaıolunmuş
tur. Taıın dilf tUğll yerin ioıan• 
do •ın olma.. bir nimet ol
muttur. Eğer bu taı nlfuau 
fada bir memlekete dllfH idi, 
mOthft bir faciaya Hbep olacak· 
ta. ÇOnkO fenni beaaplara 16r• 
bu tapa dllfllıeai. tamam otu 
kilometrelik bir :1aha11 t>erbat 
ltlr bale ıetirmiı olmak llıımdar. 
T •tın dOtmealodeo Jirml bet H

H Hnradır ki bu heyet arqbr
mrya çıkm•ktadır. Gazdea aeçi
rUmeai llzımgeleo aaha ıayet 
ıenft olduğu için tqın bulunup 
bulunmryacatı da ayn bir me
•ledlr. 

-le 
franıız doktorlar aındlkaaı, 

Eynar iıimlJ ıayanı hayret 
Bir Fen bir 18hte doktor 

l hakkında ıon de-
Atlld/i rece ıayanı dik· 

kat bir dava açmııtır. Hakikati 
taylemek llzımgeli11e Eynar aah• 
te doktor da değildir. Bu adam, 
bir maoyatizmacıdır ve manyatiz· 
ma aaye.inde, ıimdiye kadar 
kcndiılne mnracaat eden hemen 
bOtOo baataları iyi etmiıtir. Bu 
adamın t5hreti okadar ıeoiılemlı 
•e doktorların faaliyetini tahdit 
edecek Gyle bir ıekil almııtır ki 
nihayet bu adam aleyhine dava 
açmıya mecbur olmuılardır. Fa• 
kat itin ıarlp tarah ıudur ki 
ha adam doktorluk yapbğım 
iddia etmemektedir. Yalnız, ken-
cllaine mUracaat eden haatalara, 
ellerile dokunmak.aızın birtakım 
lfaretlcr yaphtını ve bu aayede 
h11talar1n iyi oldupnu a6yle
mektedir. Bu adam, lddluını 
mahkeme huzurunda da tekrar 
•tmlf, ıahit olarak retirditf ve 
iyi ettiği Hkl baıtaların cllmlHI, 
Eynar'dan minnetle babaetmı.
lerdlr. Mahkeme, doktorluk yaP' 
maden haıta iyi eden bu adam 
hakkında bir karar verememlıtir. 

Sosyalistler 
Kabin ege 
Girmeyecek 

Parlı, 6 - Soa1aliat hrkaaı 
mllll mecliıl, 2182 reye kartı, 
2636 reyle fırkanın ıol cenah 
temayDUeriai temail oden M. 
S.•erak'ın takririni kabul etmfttir. 
Bu takrirde fırka azaları konın-
ala mukarrerahna !riayet etmiye 
Üftt edilmekte ve hilk6mete 
lftlrak aleyhinde karar ••rlJ. 
••ktedlr. 

Oç Kişi Asılacak 
Vmrıova, 6 - Yoaov· Lubl· 

ellkl mahkemeal, cinayetle itham 
edUea 3 hayduda idama mab
klm elmiıtir. 

lngillerenin Pariı Sefiri 
Pariı, 6 - laailla Hflri M. 

Tirel dua londra'1a hareket 
.a.mlfllr. 

K.ADINLAR SALTANATI 
•• 

Yeniçeriler, Fettan Kadını Oldürmek 
istiyorlar Bir Türlü Bulamıyorlardı 

Nihayet Onu Yaka
ladılar, Kafasını 
Uçurdular Ve ..• 

Y atatanlar parlayor, Y enlçerl
Jer in korkunç naralan (ŞeyhDliıllm 
Suo'ullah Efendi) konağının cam
Jarmı lar•ıyordu. Kapıya da7anan 
bizzat ıeyhiallmı ıörmek için 
istiyor: 

- Arzıhallmfl Yar. Elbette 
buıuruna çıkmak lıteriı. 

Diye feryat ediyorlardı •. Niha· 
yet, beı kiıilik bir heyet, ıeyhlllis
llmın huzuruna afrdi. Karıııma 

diıildL Sun'ullah Efendi, korku 
•• telq ile ıordu: 

- Hacetiniz nedir, Eıbebler? 
Yeniçeriler, c••ap verdiler: 
- Sahibi ıerlat efandimlz.. 

ılı den bir ıuallmlz var.. bizlere 
( UIGfe) diye verdikleri faıit ak· 
çe ile aldıiamıa mekallt belal
mıdar ? ... 

Sual mOhimdl. Fakat kaça
maldı bir cevap vermek te milm
klln değildi. ÇOoktı heybetli vll
cutlan titriyen ve öfkeden ağızları 
k6pfü en yeniçerilerin, kolayca 
teskin edilemiyecek derece de 
hiddetli oldukları ı&rOnmekte 
idi. Şeyhllliallm cevap verdi: 

- Elbette belli değildir. 
O zaman, yeniçeriler, 16kre

diler. Hep bir •iızdan içlerinde• 
ki derdi d6ktlller. 

- Ya, böyledir de, bize ol 
yahudi avratanın bozuk Ye mai• 
ıuı akçeainl niçin •erdirirler. 
Haram mal yedirirler. Bu haleni· 
e• bir tahammlll edelim. Bir Ya• 

budi kanaı bu devletin ve bu milletin 
baıına muaallat olmuftur.Blr taraf. 
tın cihAm haraca keaer, diler ta
raftan da bizleri harama aev• 
keder. Artık, bu hale nihayet 
vermek rerektir. Mezburenln kat· 
tine fetva iıteriz. 

Dedller. 

ıahı::-":La arıedeytm. Hatb hDma
yWI ile ce•ap werallnler. 

DedL 
Yeniçeriler, bu ce•aba ra11 

olmadılar. Hiddet Ye tehditlerini 
arttırdılar. Fakat kuroaı Şeyhlll· 
lıl•m buna da bir çare buldu: 
-Şeriatta, ıemmiye •• Yahudi

J• bir hatunun katil için fetva 
Yermlye cevaı yoktur. 

Emir ile katli ancak lsni aul
taniye menuttur. Bizler, ıeriat 
badımıyıı. Kitaptan hariç İf ya• 
pamayıı. 

Bu cevap, Ş.yhilllıllmı kur
tarm11tı. Fakat o niıbette de Ye
aiçerilerla öfkeıini artbrmııtı. O 
ıece Orta Cami'de toplaomıya 
ve bu iti konuımıya karar verdi
ler. 

* Y enlçerilerln 61dnrmek llte-
dikleri kadın ( Eater Kira ) !amin-
de bir Muıevi kadını idL Bu ka· 
chn, ( ikinci Selim ) Devrinde aa
raya intiıap etmiı, kendiıinl 
( Safiye Sultan ) a ıevdirmiıtL 
Safiye Sultan, ( Kadınlar Salta
nata ) nın en parlak denini 
yaııyor, koca Oımanlı llkeıinl 
dilediği gibi idare ediyor, vezir
ler asil Ye nHbeyliyor, Padifab 
nllfuı •e kudretini gölgede bı• 
rakarak de•letin bOtUn ve kudret 
aumetini kendi ıahıında toplu-
yordu. 

Onun ııyb tOhretl, Oamanlı 
lllkesinin budutlarmı bile aımıt. 
Avrupa ıaraylarına kadar ta,. 
mııb. Franaa Kıraliçeal ( Katerio 
d6 Mediçi ) , Safiye Sultana 
mektup yazıyor, ( ispanya Kırah 
ikinci Filip ) e karı• açtığı harpte 
kendlllae yardım iıtiyordu. Ve
nedik aarayl•rınCta Safiye Sul---- _ SON POST ANIN 

iLAN FIA TLERI •••••ı 
-lllnıo t~k ıUtunt satırı gazetenin 

metin yaııeile nıatl 4 kellmedlr. : 
2-Ayni yazanın 2 eatm 1 ıantlmdir. : 
3-Daha kalın ·n daha ince yazılar : 

d 
t 1 

unthn ile beup e ıllr. 

•-Sayfasına göre Ulular •tağıdakl ı ı 
fiatlero tA.bidir: 

taadu balaaol111111yor, ona la.,
mettar hediyeler 16aderlllyordu. 
Safiye Sultana ha flbreti temİll 
eden ( Eıter kira ) ldL Bu kadın, 
l.tanbulda bulunan ecnebi aefirle· 

rile ıık ıık 11Srl11Uyor, onların gerek 
ıaray Y• ı•rek bilkQmet nezdinde 
bntna iılerinl kolaylaıbrıyor, ve
rilen hediye Ye rDı•etlere vaııta 
oluyor, ,nnden rtıne ıGhreti ar
byordu. Safiye Saltanm ba ıasdul 
ayni zamanda detlot rfcaliala do 
yeglne mercii ldL Rlltbe ve me
muriyet almak llteyenler, mutla
ka (Eater Klra)Ja mllracaat eder, 
bDldimetin en mutlak maliye lr 
lerl bile ancak onun reylle llle
nllen mecraya airerdL Ba zeki 
kadın, aon ıamaalarda ıGmrOk· 
lerl de iltizam etmlt bunun ba-
11labodan •erdlji paralar da ye
niçeri Ye ıipahilerla (ulufe)lerioe 
tahıia edilmlıtL Fakat EaterİD 
hilkOmete verdiji paralann ekıe
riıi, ıllik, nokaan ve mağıuı çı
kıyor, bu da blrçolc dedikoduya 
nbeblyet Yeriyordu. 

Zaten ıerek halk " rerek 
yeniçeriler, artık her it• aaray 
kadınlarının ve babuaua bu Mu
ıevl kadının kanımaıına taham
mlll edemiyorlardı. ıSarayın aley
hinde !bulunanlar, bir çıbanbap 
koparmak, (Kadınlar Saltanab}nıa 
nufuz •• kudretini kırmak llti
yorlardı. Y ealçeriler •• alpabUer, 
elalbndan tabrJk edilmlt. biddet
lendirllmif, ıeyhOHallm Sun'ullala 
Efendiye 16nderllaılıtl. .. 

Gıce, ortacamlde toplaau 
yenlçerller, 1abah namaıını kılar 
kılmaı, blr ( cemiyeti uim ) Ue 
aadant kaymakamı Halil Paf&Dı• 
konatına ıittiler. DlYanbaneye 
ıirdiler. 

- Y ehQdiye Kira kadmın 
elinde biımet defteri aatıJuru, 
elbette komaıaı. Meydana ıel
mek ı•rektir. 

Deye, ayak dirediler... Meaele 
padiıaha arzedildL Saraydaa 

ŞeyhOliıllm Sun'ullab Efendi, 
bir mermer ıibi donmuı kalmııb. 
Eğer ıa anda, bir kaç •eziria 
katli için feba latemlı olaalardı, 
belki billtereddOt verebilirdi. 
Fakat, timdi ka1111ında dizilen, 
•• elleri, pal•larının tlıtOode tit· , 
reyen Y oniçoriler, &yle bir kadı- j Sav fa San ti mı 

1 1 derhal ceYap ıeldi: 
mn katli hakkmda feha latlyor· 

j 

lardı ki bunu •ermek okadar ' 
kolay detlldi. Buna binaen ıeyhOI- ı 
lalim bir manevra sevirrnelr it- : 

j 

tedL 
ı , 

- V ann.. arzıhal edin. Bana ı, 

- inci 
2 • 
3 • ..... 

Dlier ıayfalarda 

Son Hyfada 

•oo Kr. • 1 

250 • t 

200 • 
00 • t 

eo • 
25 • 

ı•tlria. .. u ...... •e ... ,. .. ı,._. ......... ~ .................. . 

- Meıbure, tlmdlclk pinhan 
olmUflur. Bulunacak, aman •e 
saman Yerilmeı. 

Fakat bu ce•ap, 7eniçerlleri 
tatmin etmedi. V aılyet ılttilıaçe 
ae .. ket k•bıdlyor, bDyDmalr, 
dal ltudak Almak •• batta. • 

' 
Kari M ılctup/n,. 

Ne Zaman 
Yapılacak 

t 
Topkapıdan Yenibahçeye kadar 

Davutpaıa lıtikametinde uzanan 
yolun parkeye tabYili için Bele
diyenin 1932 blltçeaioe tabıiıat 
konulmuı Ye 1932 yol programına 
da ithal edilmiftl. Blltlln aemt 
balkanın mlltemadl teıebbllılerl 
ile proirama ithaline muvaffa 
kıyet hlsıl olan lu yolda benllı 
lnıaat bazarlıklarıoa baılaoma· 
mııbr. Söylendiğine nazaran bu 
yolun keıif evrakı da meydanda 
yoktur. latanbulun Trakya cihe• 
tindeki mlllhakab ile yeg&n 
muYaaaleaiol temin eden bu mll
bim yolun bir an •••el bıpımı 
rica ederim. 

[ Cevaplarımız ) 
KOprü Ad•lar lıllıleti memurla• 

nadan Bahçe& Beye ı 

- Ekmek aarlaa eutamb• 
..... d .. •ateberdir efendim. .. 

~oa7ada lahlr Be7e; 

- Kart tekllrl laaldıı teHf 
kaaaauna ttlbidir. Maamafib Tlrk. 
Franıız •e Alman kartlanndaa 
maaduıma tekairinde hiç ltlr 
mabıur 1oktar. 

Kopacak bir llyan dala-aıınıa 
uraya kadar çarpmak ihUmaD 
bq ıaaterlyordu... Saraydan, 
(çawıbaıı Ömer Ata) ll• (kapı• 
cılar kethllduı Naaub Aia)o 
üter Klra'yı aramıya memUf 
edildL Ba aramaya. 1•mcerll 
~e fttirak etti. Şimdi, mut dd 1 
kollare aynlan yeniçeril~r, mu
aevi mahallelerini ıeziyor, tüpe 
la.U e•lerl baııyor. 8:1 nUfuzl11 
kaduu anyorlardı. 

Te1ad0f, ÇaYQfb•f1 Omeı 
Ataya 1ardım ettL Kira, tepdlll 
kıyafet ederek yanında iki çocU4 
ille (Galata) tarafına ıeçmek ve 
Venedlk ı•mllerindea birine lllf4! 
ca etmek Dsere iken ele ıeçirildJ. 
Semerli bir beype biodirild~ 
Etrafı, 1ahn kılıçlı mUfreıelerle 
muhat oldup halde, Halil Paı• 
aın konatm• ıetirildL. Orada 
bekllyen yeniçeri ve ılpabller, 
Klra'yı ı&-Dr ıörmez, Uerl atıl
dılar: 

- Bre komaa ıu fettanı ... 
Diye batardılar. Safiye Sulta

mn bu kıymetli i&ıdesine hançer 
ye kılıç OıOrdlller. Beyairden dt
ıDrdlller. Ayağına ip takarak 
10kaklarda alrtıdlller. 

"' Safiye Sultan, b11 hldlHyl 
duyar duymaz çok m&teeuir ol
du. Derhal Şeybuliallm ile H.W 
Pqayı azlettirdL Fakat.. Kira'oıı 
Hnetiai uraya aldırmaktan dl 
nefainl menedemedi. ( V eslrlaı• 
aa) aa adamlar ıladerDdl.KlraaıO 
orada laaslne lttlbu ettiii od.a.r 
açtınldı. Kıymettar .. ,a •• ıpet 
laablarJa dolu olan den~ler • 
undıklar araya taııttırıldı. Balf' 
luın ara11nda yDı 7Dll cll akt' 
ile demir ıaadıl&lar cloluıu ı" 
ranheba taılar da yardı. 

Safiye Sultaa'm •atıml, ,
uıun ıllrmedl: 

- Muradulllh, b87le i_.,., 
Haıpanın ruhu~ ııdolıunı ~~ 
oldukta• aoara ela blılerl dlr 

•tllİ>•dL. K.adlıl .. hkador~ 
ret Ye ıenet temlo edea "-" 
Klra'Jı, u ıamu IGUI •: • 
...,c11. • 
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Laalettayin Bir 
Hanımefendiye: 

Ne kadar bUyük · blr cllr' et 
l1e de yine bu açık m•ktubumu 
ıizo apaçık yazmaktan kendimi 
alamadım. 

Kuzum Hanımefendiciğim bana 
merak oldu. Sizinle bizim, yani 
kadınlarla erkeklerin aralarındaki 
bu ayrılığın 1ebebi nedir? Sizin 
biç bit haliniz bizimkine benı.o

medikten baıka taban tabana da 
:ııt ... 

Giyiuitlnis, yUrOyUınnnz. du
l'uıunuz, oturutunuz, hepıl, hepsi 
•yrı .. 

Shl basan aokata çıkarken 
ıörUrdDm. Aynanın karıııanda 
•aatlerce durur, ynztınlb:O, g&ıll
DDıU itiaa ile boyar, arkanıza 
alacalı bulacalı, dantelli boncuklu 
bir entariden aonra ktlrklO, pO~ 
klUIO bir manto, bqınııa da 
markalı kuyruklu bir ppkB; 
hele ayaklarını.ıa paçalı tavuklarla 
~ekabete giriıir gibi konçlan 
tUylU ıoıonlar glyerslnb. 

Danlmayın amma bu kıyafeti 
alz güzel mi buluyorıunuı. Ben 
bu tarzda boyanıp, giyinip karp· 
uıza ıcçsem naaıl bulurıuouı, 
atıler misiniz?. 

Canım efendim liı de bizim 
ılbi Adelonlp ceket pantalon 
ıiylveraeniz ne çıkar? 

Sonra da ytırUrken kınm 
kırım kırıtıyorsunuz.. Hele bir 
ıUn durup beni ıoyredin. Sizin 
taklidinid yapıp kınta kll'ıta 
rideyim. Kırıtıp kırıtacağınıza 

bin defa plıman olur, aralan fibi 
dimdik yllrUmeye başlar1ınız. 

Duruıunuzun, oturuıunuzun, 
1UlU9UnllıUn, konuıuşunuzun te
killerini de bizimkilerine benzet· 
miye baıladığınız zaman aramız• 
dakl ayrılık zail olmut. kadın 
•rkek mllsavatına bir adım daha 
Jaklaımıı oluruz. 

Kuzum Hanımefendicitim ••• 
Mektubumu bitirmeden evvel 
tunları da lllve edeyim .. 

Ve ırtık evinizin kapıaından 
çikarken ıoaonlarıni11 kocanıza 
llildetmeyiniı; sokakta, tramYay
da, otomobilde ıaoki b4emrillAhi 
oraya konulrnuııunuz eibi daima 
.. i tarafta bulunmayınız.. Ve 
•iııbar dnkkln dUkkla dolqıp 
-1dığınıı bir alay •11ayı baba
Qızdan kalmıı gibi onun ellerine, 
•1rtına ,Okletip taııtınayınıı I. 

Hem ona yuık, hem tlıe 
'Yıp oluyor. 

itte bu kadar Haaımofendl
eitiaa.. Baki uibtınız.. 

Pazeroıa 

ARAP 
Ara6tm /cıvır kwır; 
Gizler icara, gilz icara.. 
l<•rıgor henden lımztr c·--· lqıgor uzaklara •. 

~eıinden aldım lıızı, 
E Oflınca tuttum kızı ; 
N. ntoriai lcırınızı, 

e de çapkın 11UU/uıra.. 

GÜZELLiK MÜSABAKASINDAN 

Kadınların Yanında 

lncelirlm hen •lhl, 
Kadınların ,anında.. 
Gösteririm nezaket; 
Kadınların ga.nında .. 

Dinlerlc•n sırıtırım, 
Söglerk•n lcırıbrım ı 
Belki d11 sapıtırım 
«adınların yanında •. 

Yaparım bin reveranı; 
Ederim durmadan dans, 
Bu işler de bana lıaı, 

Kadınların yanında .. 

Açılır hemen dilim, 
Bu da bögle bir ilim; 
Beceriksiz delilim 
Kadınların yanında.. 

Coşarım perde perde, 
Söglıigorum lıer gtırdt1; 
R.azaklık vardır st1rdt1 
Kadınların ganında .. 

Hasan Bey 

Vıyak Vıyak 
Çalgılı bir meyhanede ıarkı 

ı3yliyen bir kadım Hasan Beye 
aaster dil er .• 

- Sanki anaaından muıikiti
naa olarak doğmuı Hasan Bey •• 

Haıan Bey dinledikten ıonra 
fikrini ıöyledi .. 

- Hakkınız varmıı dodl. 
Anasından doğar doğmaz da 

herhalde ayna t&rzda vıyak Yıyak 
diye bağU"mıttır. 

Oğlunuz 
Yeni evlilerdi, 

kadın. erkeje nis
hetle epegce gtıılı 
6Österigordu. Bir 
pn Hasan Beg 
lzmire •iden bir 
11aparda 6rmloN 
ra•geldi. Salonda 
otıırogorlardı. Er- --
kele lctulının elini -.~ 

Bu Da Ne? .. 
Evvelld fllnka 14 Sem P08ta " 

ıuete1inJn baYadlıleri araıında 
lntiıar eden ıu parçayı, Hann B. 
bir kere de kendi ubifeainde 
aeıretmeyl mtınaalp g6rmllıtllr. 

Cuma Ruhsatiyesi 
Almadıklar1 için Şlrketler 

Aleyhine Takibat 
Haliç, Seyrisefain ve Şirketi 

Hayriye iıkelelcrinio cuma ruh• 
ıatiyesi almadıkları halde cuma 
gOnleri açık bulunduklarından 
dolayı Belediye memurları tara• 
fından haklarinda birer ıabıt 
varakası tam:iın edilmiştir. - ... 

- Aman H•••n Bey, bu ne 
kıyat.t?-

- Ben bir defa karnaval 
diye bu kıyafete girdim, ••n 
her gUn öylealnya ı .. 

öpiip diıarıgo çık· L.----v----C 
tı. Ha•n B. lca· ı~~;3Ef----ı 
dına: 

- Size icarı• 
ne kadar lallrmetl 
var, dedi, elinizi 
öprneden di,an 
,ıkmıgor. 

Kadın ta.Jilı 

dtti: 
- Evet Ha•n 

Beg 6iz 6iri6iri· 
naizi çok Hflttriz.. 

Esnafa Nasihat 

Ben Aer a6z• inanma•, 
Artılc galan atmagın.. 
Kolaylı/ela aldatmam; 
Salcın lıa aldanma111n /. 

D•m11gin ı•na tllli, 
Otuza •atacalclcen; 
Tazedir dememeli, 
Solcaia atacakken .• 

Trabzonun qaiına, 
Vejatalin katmayın .• 
Madrabazlık ağına; 
Beni hemen atmagın.. 

lıt• •ize lı.aliı giln, 
Dige, Pamalc 11ermegln •• 
Moda ıözile bugün; 
laiç öniime urmegin •• 

Anlarım, dedim, ıize; 
Ona11 için dilclcat ha .. 
Son sözüm hepinize; 
Kandırmayın bir dalıa 

Pazar Ola 

Açllan 
Cemiyetlerden birinde kon

gre toplanıyordu. Reiı maıaya 
birkaç defa Vdrduktan ıonra: 

- Efendiler, cel1e açılmıfbr. 
Dedi. Kongreye lıtlrak eden

lerden Hasan Bey açık penceriye 
ıaaterdi: 

- ikisinden birini kapaba 
reiı bey. Kuran yapacak basta 
olacağ z. 

Göz 
Kapanması 

Kompı HtUGn 
/kge lıalindn ıi
luigef etti ı 

• - Geceleri /aiç 
ııg•ga m ıg onun 
Haan Beg.. Ne 
icatlar pgrel et
um 6ir tarla 
18zleriın kapan
mıyor .. 

- Kolagı wr 
lco1n1ıı 6olu tler
.ı .ı .. 

- Talea/ ,.. 
6olu gapmalc in• 
_.,.. uyku verir 
ıni ? .. 

- Ne lgi, ne·-------------------------.. 
- Hele ..,. 

tecriille et. Gözii-
11e 6ir gıımrulc 
ft1/1in, O ZGDUlft 

ıöziln lıe•en b
JHlftlNrir. '•'· baıul ... hllı• -

ellantu WIJ' •ı?.. -
8'I adam• Nil H•..,. •v •Nl8nMn farkı yok. 
Onun itin k• .. •• llPBll'• gidiyor d•lll mı 7 .. 

±:=~o~tümlü 
1 

r 
' Bir Balo 

ilanı 
Ha.an Bey gazetelerde Himaye! 

Etfal balosunun llloını okurken 
bir nokta nazarıdikkatini celbettl: 

" KoıtUmlt1 Balo ,, 
DOıtındU, kendi kendine: 
- Acaba, dedi, bu kaydı 

koymamıt olıalardı baloya çırıl
çıplak mı gitmek ıcap edecekti?. 

Arnavutça Kurnazhk 
Hasan B. DarDlbedayide Sarı 

ıeybji seyrediyordu: Haı.ım Deb
reli Ha1an rolUnde ikide bir: 

- Arnavutça bir kumaıbk 
buldum •. 

Diyordu. Huaa B. bir aralık 
•:rafa kalkıp bağırda: 

- E Mori Debrell Huan. 
Bana da arnaqtça bir kurneıJılr 
ltnt ıu DarWbec:layia ltedeYa 
peyim. 

Kart Mı, Delil Mi? 
Huu 8. lokantada yemeli 

yiyordu.. Bır tawk ıetirdller •• 
Haıan B. bir lokma ahr almaı 
ıar1onu çağırdı: 

- Garaon bu tawk çok kart. 
- Hayır efendim •• mOna-

1ebet •• 
- Ben kart olup olmadıtını 

elitten anlarım .• 
Guıon gllldt1: 
- Ne diyorıun Haaan Bey, 

tavupn dişi olur mu da bakıp 
anhyacak11n ? .. 

Hasan 8. de gtıtdn.. 
- Tavufun dftl 1okN benim 

de ml yok, dlılme dokaauncı 

anları mi. 

Şubatta 
Hatan 8. dedi ki : 
- Kadınlar en u bu ayd• 

konuıurlar •• 
Merakla ıordum ı 
- Ne mtlnaHbet Haaan 8 . ?. 
- Yirmi Hkia ıundOr d• 

onun içini.. 

Haksızhk 
Ha1ao beyin ayağı kayınca mepc 

divenden tıngır mıngır yuvarlan
maya baıladı. 

Hizmetçi yukardan aealendl: 
- HaHn Bey, mupmbalan 

cilllamıyoraun diye bena hakııı 
yere danlmilDW artik aiz de .... 
laclmıı yal •• 

Ne Yapmali 
Ha•an Beyin oğlu her yemerJ 

ıemıezdi.. bilhaua pıraıa ile 
baıı biç hoı deji.ldL Fakat: 

- Sevmiyorsan da yiyecek
llnl diye zorla yedirirlerdL 

Geçen alqam da pırua Yardı. 
- A, dedi, ben pırauvı 

aeYerim çok çok yiyeceğim •• 
Pekala, dediler, ver tabağ-ı . ıa 

dolduralıml .• 
- Baba beni cllrJeHne, mt -

mlyorum decliiim saman ban""' 
ıorla yedirdiniz, Mviyorum dedl111 
yiae 6yle, peki pıruayı ye1aemek 
için ne yapmalal.. 

BEYAZ 
Yüz hega.z, viicat llegaz ; 
Lekesfa hir "ar wihi .. 
Bakıgor şögle blro.z, 
Birini arar ~ibl •. 

Sa,ları Nnlci ipelc, 
Dalılmıı öbek öbek; 
Yiirllgor iirk&lc, irlcelı 

Bir lcorlcıuıı fHU' 1i6i.. 
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İTTtBAT VE TBBAKKİ 
Her hakkı mahfuzdur. - N•ııl tlold•?" 

........ -. ... _. -- Nt11ıl Y t11atlı? • 
T t.frika No. 57 Nasıl Ôltla ? .. 

Selinik Vatanperverleri Ciddi Bir 
Islahat Yapılmasını istediler 

Bunlardan (Pırlepe) JOlu iaUk.
metine giden kolun bq oda 
(topçu mWlziml eYYell Hasan 
Sabri Efendi), (Filorina) yolu 
latikametine ilerleyen kolun ba· 
tında (ErkAmharp ylbbqıların
dan EnYer Bey), (Periater iatl
kametine doifu kotan mllfreze
nin baı oda da yine (Erklnıharp 
yllzbqılanndan lamall Halda B.) 
bulunuyordu. 

Herkeaha ... ·..ı kaçmıtb. 
Halk aabıraızlıkla netic•Jİ bek
liyor; Manaabr slbl bialerc• u
kerin m••cut lbuluadatu bir 
mevlcie ka11ı, Bulıarlana aldıtı 
bu yaziyete herk• baynt edl
JOrlardı. Alqama dojra, birçok 

dmseler ı•hrin haricine çakmıılar, 
kqif mllfrezelerİDlll aydetini 
bekliyorlarcL. (En•er Bey) ile 
(Haaan Sabri Efendi)nin mllfre
Hleri, hiçbir bldiaeye marua 
kalmadan avdet etmifler ve 
Bulgar komitecileriııden hiçbir 
•••r olmadıi•nı a6ylemiflerdL 
Fakat, ortalık kararmaya bat
ladıaı halde İsmail Hakka Beyin 
müfrezesi dönmenıif.. Hiçbir 
haJ:>er de gelmemiıtL Herkes, 
merak ve heyecan içinde idi •• 
Halbuki lamail Hakka Bey, Ma
nastırdan çıkıp ta ( Periater ) 
tepesinin eteklerine yarar Yumaz 
Bulgar komitecilerinin u civardaki 
bir Bulgu köyllade ukh olduk· 
larım bir ço handan &arenmitti. 
Vazifesi udece bir kefif ten 
ibarettL Bunu 6irendikten aonra 
aOratle ıeri d6nebilirdL Fakat 
d8nmedL Dllımanın, faik bir 
kuvvete malik olduğuna ehem• 
miyet vermedL Derhal komiteci
lerin buluodup köyll aardı. 

Ateıe baıladı. MOaademe, altı 
aaat alırdO. Bulıarlar, Oç maktul 
bıraktılar. Gecenin karanlığından 
latif.ıde ederek kaçtılar. 

* Erkin harp YDzbaf1•• lamail 
Hakkı Beyin kazandığa bu ıafer, 
pek büyOk bir t•) olmamakla 
beraber, Manaabrdakl zabitanın 
JOzllnll gOldllrmtııtO. Hlll..Qmetin 
lllzumsuz bir teenni Ye ihtiyat 
sı8stermeaine rağmen mes'uliycti 
llıerine alarak hiç olmaua milU 
intikamı almak fırsatım kaç r· 
mıyan zabitan, diğer arkadaıları 

tarafmdan birer kahraman 6İbi 
telekki oluauyordu. Kalplerde 
beslenen ( kin ) in bir kıamı Bul· 
rarlara, fakat daha mOhim biı· 
aesi de h0k6~ete a1nlayordu. 

Manastırdaki Rua konsolosu
nun, Bulgar çetecilerini bizzat 
idare ettiği anlqdmııtı. HükU. 
metin gevıekliğinden 1.tif ade 
eden ba konaolo1, mOmldla oldu
jıı kadar çetecilik hududunu be
nitl tiyor, KoaoYa viljyetiodekl 
S·rplar Ue, Tisalya hududundaki 
Yunan çetelerini de azami faa• 
liyete aevkediyordu. 

l\kQmet, nihayet ıiyasetinl 
teb il etmlye mecbur olmuştu. 
Ko JVa villyeti erkin odan iki 
zat ile Dç bUyük riltbeli zab tten 
mil kkep bir (takibi etkiya ko
m · s nu) teşkil edildi. Bu ko
mi on azalannın 11k aık değit
me ne raimen Yalİyet birdenbire 

lam•ll H•klCI .. 
tebeddll etmlfti... Komiıyoa 
tarafından lttlha• olunan tedbir 
çok mllkemmeldL lhtilll çetele
rine mukabil, kDçlik cDıOtam 
larla uker Ye jandarma müfreze
leri çıkarılacak bunlar, adeta 
mllatakll bir yaziyette çetecilerle 
uğraıacaklardı. Esasen ordudaki 
mllnener zabitanın iatediği de 
bu idL Genç Y• mnntekim zabi
tan bu ıuretle .. batına reçer 
geçmez, komiteciler ıaıardılar. 
köylere ve kaaabalara utrayamaa 
oldular. Hatta, Makedonyanın 
yalçın kayalarla muhat olan bal· 
kanlarında bile bannamadılar. 

Bu hldise, Makedonyadakl 
ıenç tllrk zabitlerinin ilk zaferi 
idi... Bulgar çetecileri, acizlerini 
anladılar. derhal proğramlarını 
değiıtirmiye mecbur oldular. (Da• 
bili ceteler) ini Bulgariatana çek· 
tiler. Bomba ve manliberlerile te
min edemedikleri gayelerini ıiya
aetle iıtihaale karar yerdiler. 

Bu esnada, Sellnik, Manastır 
ve Koıova Yillyetleri, adeta ... 
kert bir idare b.Aliııi almıfb. 
Çetecilerin zulmOnden bizar kal· 
mıf, hnkümet idaresinin aciz •• 
zilletini anl•mıı olan islim k6y
lllleri, kendilerini bu b~IAdan 
halla eden müfreze sabitlerine 
dört elle sarılıyor, mahkemelerde 
alırDkleoen itlerini bile onlar n 
hOkilm ve reylerine bırakıyorlardı. 
Üç vi iyet, adeta bir aıkeri 
idare bilini almııta. Nisbeten 
küçük dereceli hükümet memur· 
Jarında da bir intibah baılamııtı. 
Genç zabitan araaandaki teaanilt 
ya•at yava ş art yor, Her tarafa 
yayılıyordu. 

L4kin.. Şimdi de rahat Ye 
huzuru ıelbede11 yeni bir unıur 
peyda olmuıtu. Bu da, ecnebi 
devletlerinin talebi üzerine teıkil 
edilen ( ajan ıivil ) lerle ( jan
darma tensikatına memur olan 
ecnebi zabitan ) da. Bunlar, en 
küçilk bahaneleri• her işıs ml
dahale ediyorlar; Bul~ar kôylll-
lerini el altıodan ıiklyete 
ae•keyliyor1 ardı... En kllçlk 

• 
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1 
bir tlklyet mırılbaı, bOyDk bir 
akli aada Japıyor; hakaı• yere 
birçok memurlar aıiJ Yeyahut 
tebdil olunuyordu. (Müfettlıi umu
milik makamı), (ıılabata memur) 
olan bu ecnebilerin ellerinde, 
adi bir oyuncak haline gelmitti. 

V aziyotl yakından tetkik eden 
( Selanik vatanpener!eri ), mllfet
tiıl umumllijin de ciddi bir ıala
hat yapamayacağını anlayınca, fi
len it• mlldahale etmek ye h0-
k6metin idare teklini deiittirmek 
IDzumuna kat'Jyetle h6kmetmı,. 
lerdL.. Artık, bunun zamam da 
relmlt gibiydL Hokemettea mem 
nun olmıyaoların adedi, aayılama
yacak deHcede artmıı, yalna 
zabitan arasında deiil, aivil me
murlardan da ( Sul idare) yl ten
kit edenler çog•lmııtı. 

( Sellnlk vatanperverleri) aık 
ıık (mason locaaı )nda lctima edi
yor, yapılabilmeai mtlmkOa olan 
ıeylerl mllzakere ediyor, fakat 
kat'ı bir kararda •ermiyorlardL 
Artık J>ariıtekilerden llmitlerfnl 
tamamen keamiılerdL 

Bunların neırlyatile hlçbirıey 
haaıl olmıyacağına kat'iyyen ka· 
naat getirmiılerdL Hatta bir 
aralık, Paria ittihat Ye Terakki 
merkezinin kendilerine iştirak 
teklifini bile reddeylemlılerdL 
Yalnız bunlarla muhabereyi kes· 
miyor, eakiıi gibi gazete ve kitap 
getirterek ber tarafa netretmek• 
te dewam ediyorlardL 

( Arakuı nr) 

At/antik 
Vapurunu 
Kim Yaktı? 

Paria, 6 ( A.A. ) - Atlantik 
poata vapurunda çıkan yangaa 
sebeplerini araıtıraa tahkik ko
miayonu. yan)..ının bir kaııt neti
cesi olarak çıktılı neticeılne 
varmııtı r. 

CENNET PERiSi 
MlmeH:llerl ı DOLORES del RIO 

M A J İ K 'le aauvaffak•1etle 
du•arn ediyor. 

TEŞEKKÜR 
Genç yaıındaki hazin 1\lümlle ai• 

lem .ıl b'fJyOk acı Te matem içinde 
bırakan oğlum Hayreddio'io cenaze 
meraıimiııe lQtfu al&ka ve ittirak göı· 
tereıı ve g •rek telgraf gerek mekt up· 
la taziye te bulanan muhterem ıevat 
ve mOessesata izhar buyurdukları IQ· 
tufkt.r hıs Ye teeellilerdeb dolayı aile
ten duyduğu rn uı minnet Te ıok raıu 
derin teesııOrJerimiı 1ebeblle ayrı ayrı 
arı n lb A~a lmı..&n bulamadığım z· 
dan bu baptaki kuııurlarıınızın e m· 
lerimlıe tağttlanmaarnı ve aleni tc· 
fflkkllrlerimizin IQtfeo kabul buyurul· 
ma1101 rita 'lerim. 

Pe eriı E•bak Adli1e Naaan 
NeemeclcUn 

Tayyare Balosu 
Ônliruuıdeki pertembe akıamı 

Perapaliı n.lonlarmda Yerilecek 
Tayyare balosu için bir cok mt• 
e11eaeler tarafmdan pek kı1metli 
e11a teberru edilmiıtir. Bu etyan a 
bir k ama, baloda çekilecek eğit n 
celi piyangolara konmuıtur. D • 
ter kıamı da kotiyon u.e n od" 
dağıtılacaktır. lstanbul 1 ayyare 
tubesi tarahn ...lan ayr ca muhim 
m ktarda zengin Ye mOten,.vvi 
kotiyon da tedarik edilmiştir. Ba
loda Outi!beda}İ aaııatkir:erı , ı 
Haz m Beyle Halide H. tarafolC'an 
kUçllk bir iskeç aöylenecektir. 
Tayyare baloau her aene olduğu 
ribi bu sene de fe•kallde ratbete 
muhar olacaktır. 

$alıat' 

Belediye Kooperat:finin 
ilk Güzel Eseri 

Lokanta Dün Merasimle Açıldı 

DUnkl meraalmden bir 1•1111• (Kllf•d• koop ... df mDdlrll ...._ iL) 
fatanbul BelediyeainiD lktıaat lhımdlr. Ba nretle memarlardaa 

mlldDrlDIDDe merbat olmak llzere bqka balkan da lttirald mllmldba 
bir latibllk Kooperatlff teıldl olacakbr. Lokanta lj'le &zeri 
edildiii mal6mdar. Ba Kooperatif ıerek man bqlarında •• ıenk 
Ulr ... r olarak, tlmdilik memur- ltede beride memurlana J•mek 
lara alt bir lokanta tuia etmif yememelerini, toplu. fldalı Ye UCU 

ve din bu lokantanın reaml kO- bulenmeleriai temin edecektir. 
tadı birçok daYetliler buurile Lokantada· 4 kap yemejia fiab 
icra edUmlftlr. otus bnttur. 

Lokanta, DiYanyolundakl eald Lokanta bir kaç JD• talebe-
Maarif Nezareti binaaındadar. ye de ucuı fiatle yemek yermek 
Enelce buraaı nezaretin evrak auretlle ıehrin yardımmı temia 
deposu ldL Tabliye ettirilmiı, etmiıtlr. 
Güzel San'atlar Birliti tarafından lıtihllk kooperatifi bu ... r1111 
boy•nmıı, ıllslenmlı •• mDkem- mu•affakiyetle ytırtltmlye bafla-
mel bir hale getirilmiıtir. Lokan- daldan aonra yine belediye dn-
taya binanın ıokak içindeki ka- rında bir mataza tutup erzak 
pıaından rfrilmektedir. itlerine baıhyacak •• dotnadaa 

Meraıimdo irat edilen nutuk- doiruya ilk elden muamele yapa-
lardan anlatıldığına g6re lokanta, rak ayakkabı, elbiae, çamaıar fibl 
J-ü'hllk k ü'fı-ı ·lk ·d· yerli mDeaaetatımız mallarını t .. .. oopera w n ı eaerı ar. darlk al ed kik 
Gerek bundan ve gerek mtıteaklp l 1 .. tt~udna td•.1 ieeeb _1 • y sure • ı are e ı ece • ea..-
eıerlerlnden istifade etmek için yen bu İf le muvaffakiyet tem .. nl 
iki lira vererek kaydolunmak ederiz. 

• 
lzmir Ticaret Odası Ta-
kasın Aleyhindedir 

( Ba9tarafı 1 inci sayfada ) 
hllkOmet lktıaadiyat mızı allkadar 
eden mühim kararlar alacaktır. 

Yapılan tetkikat neticeainde, 
latibaalltın normala doğru gittiği 
anlaıılmııtar. istihsal maddelerimizi 
ucuıa aatmak ve mUıtahıile lazım 
olan eıyayı ucuza mal etmek eaaa 
olacakbr. Memleketin, idari tak• 
ıimatı nazarı itibar• alınarak 
iktııadl mmtakalara ayr.lmaıına 
ıimdilik lüzum g6rUlmemektedir. 
Ticaret Odaları Kanunundan ia
tifade edilerek odaların mllıtakil 

bir ıekilde mrntaka teşkilltı yap
malan daha muyafık g6rtllmek· 

1 
tedir. Sanayi itlerinin deYletlqe 
tirilip devletleıtirilmemeal meae
leai Ankarada Farka Grupanda 
g6rDtDlecek Ye karar ahoacaktır. 
Sanayi iıleriode devletçllitln uaa 
olmatı balkın menfaatine •• ıa
nayiin iokiıafına daha ayran rl
rlllmektedir. - Adnan 

Denizli 6 ( A. A ) - lktııat 
Vekili Ce'AI Bey, belediye tara• 
fından ıer~flerlne 9erilen ıiyafette 
bulunduktan aonra Kadıkly Ye 
Kızılca Bölük 'ten gelen unayl 
heyetlerini kabul ederek aanayl 
itleri we lktıaadl vaziyet hakkında 
baabibalde bulunmuılar, Yerilen 
ranor etraf nda izahat almıtlardır. 

BU GECE BEN i SEV 
Halkımıdıı en çok sevdiği 

MACRICE ChEVALiER 
ve 

JEANETTE AC DONALD 
tarafından yepyeni bir tarzda 

temı1il edilmi§tir. 
Yarın ak .. m 

MELEK •e ELHAMRA 
sinemalarında avm zamanda 

Flatlarda zam yoktur. 

.. ----· Sinemanın 4 bUyUk •iması 
EDIE POLO • LUCIANO ALBERTINI • DOMlN.CO 

GAMBINO •e ERNEST VEREBES 
Yarin akşamdan itibaren O P ER A Sinemasında 

CAMBAZLAR HAKiMi 
sözlü ve ıarluh filminde görüneceklerdir. 

Şayanı hayret hile •e entrikalan havi ıen bir menuu •ard1r. 
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7 Şubat SON POSTA 

ABMET REİS 
tj 

1 

----~-------10----------- Yazan: Piger Melon -------'"' 
Ahmet •• uca eeye aşladı 

• 
Ragoza ı Kalyon ir Kızıllık içinde 

T u uş uş Yanıyordu 
Fakat Ahmet, etrafında uya

nan bu memnuniyetsizlik harek~ 
tJne biç ehemmiyet yermeden, 
ıece, gündUz, kış, yaz, adalar 
denizini karış, karış dolaştı. 

O Yakte kadar, baılı başına 
bir gemi idare etmediği için, de· 
nlzcillk şartlarını, en hurda te· 
fcrru ta kadar öğrenmek ve tec· 
rUbe tmek istiyordu. Sonbahn· 
nn d lg lı b valan e fırtınalı 
mevsimi gelip ç ttığı zaman, Ah· 
met için öğrenecek birşey kal
mamııh. Ad lar denizinıo her 
nokta ını, Cezair k8rfezi kadar 
yakından t nımı~ ve 6ğrenml 
bulunuyordu. Bu uretle, yanınd 
çalışan adamlara da emniyet gel· 
di, ııfatlarını 6ğretip ıinirlerinl 
kuvvetlendirdiler. Bundan ıonr 
kaıanç devresi başlamıştı. 

Bodrum Ye lzmir pazarları için 
Ahm din emi i çok elverişli ve 
ı ngin bir ziyaretçi olmuştu. 

O sahilin bütUn iş sahipleri, 
erkek, kadın sir tacirleri, onun, 
Um nlarım ıiyaret tmesini mem• 
nuniyetle kar ılarlardı. ÇUnkU, 
her gelişinde, Ahmedin gemisi ile 

beraber birçokd , etya, canlı, cansız 
tic ret madtle1l yığıl ı rdı. Fakat 
çifte ve sivri uçlu beyaz yelken· 
lerininin ufukta görfilme i ile be
raber, blltün ad babkçıları, ıa· 
bil halkı dağlara firar eder, taş· 
tan •e milst hl{em evlere kapa· 
D rak bu mnthiş kor andan ken· 
dilerinl korumaya çalışırlardı. 

Bu ıuretl Ahmet te, her de· 
Ylrd Yunan dalarını kana bo
J&mıı ol n macer pere t ve ti
caretçi bin bir korsan kalabalığı 
arasına kar şmıı, Anadolu aahiJ .. 
lerilo Adalar denizi kıyılarında 
clolaıan k4rcı Ye menfaatçi bir 
adam olmuştu. Böyle bir vaziyet· 
te, yağlı av yakal mak için eyi •o 
aahih nıalümatın çok biiyük kıy· 
tneti vardı. Es ıen bil b ikanın 
p k çoğu, deniz çalacak bir 

2eminln hamule 1 hakkında ma· 
lt\nıat edinip bunu, elverİilİ bir 
fiatla kor ani ra atm ktnn pek 
büyilk i tifadeler temin ediyor
lardı. Onun içindir ki Ahmet te, 
kendiıine getirilen bu malümab 
•e•e ıeve ınhn alır, bu vadide 
)aptığı büyük masraflara rağmen 
kas sını hcrgUn bir parça daha 
doldururdu. 

Artık Ceıairdekller onu çok· 
1-n unutmuşlardı. Ara ııra, 
iençlik arkadnıları araaında iımi 
lleçer, bakkmd tllrlO rivayetler 

r 
deveran ederdi. Bazılarına göre 
o ıene Akd nizJ altüst eden 
fırtinalar Ahmede de Aman ver-
ir.emişlerdi. Bir kııım ıayialara 
t6re ise, Ahmet, lıtanbulda 
lazife almıf, Tuna aahillerinde 
Oınıanlı blikuoıeti hesabına ça· 
~lıyordu. Bu arada, bir iemi 

libi, Ahmede N polide ra t 
Reldiğini ve o sırada, Ahmedin 
tapaz mesleğine girmek Ozere 
ulunduğu masalını ortaya attı 

~~ artı~ . ond n 5onra Ahmetten 
ıç kimse bahseder olmadı. 

I . lialbuki Ahmet hakkında en 
{; ınalumat 1ahibi olan amcası 

ruç Ali idi. O da, bu hususta 

hiç kim ey bir 
ey söylemiyor· 

du. Fakat b zı 

getft, Cezair rıh

hmlorında pek 
iyi tan nan meş· 
bur tefeci yabu
di Manaşenio, 

merkebine bine· 
rek ehir sırt· 
larmda oturan 
Oruç Aliyi ziya
rete gitmesi ve 
her ziyaretinde 
deri bir torba 
içinden çıkardı

ğı nltm!arı ihti
Karın iri sınıfmdan yelkenll bir hcrp gemisi 

( 90,5) tonluk 

yar lcor anın ön[ ne dizmeıl 
Alımedin hayatile yakından al • 
kadardı. 

Oruç Ali ile Mnoaşe'ııin kar• 
ılaşmaları gayet ses iz olurdu. 

ihtiyar Yahudi, torbasından çı· 
k rd ğı 

0 

ltmları Oruç Ali'nin 
önünde sayarken, lskenderiye 
veya Atinadaki dindaşlarının bu 
parayı Ahm t'ten nasıl teslim 
ald klnnm, genç korsanın neler 
söyledığini anlatır, paralar mu
kabil al<lığı makbuzu tekrar 
cebine koyar, binbir dua okuya· 
r k tekrar ahildeki ikametgl· 
hına dönerdi. Ahmet, böylece. 
bir gün Cez..aire dönmek ihtima
lile icap ed n dl\nyahğı hazırla· 

mıı oluyordu. 

işte bu tariWerde idi ki, Ah
met gemisinin rnl\rettebatı ara-
mda saalı bir tasfiye yaptı. 

Cesaretlerini klıfi bulmadığı bir 
kısım adarulnrını çıkardı, yerle
rine iz mir efelerinden ve bölük· 
haşıl rımn ölmesi ile meı-

1 lelerinden ıoğumıya bnşlıynn 

birtakım genç ve dinç Yeni
çeriler aldı. Birkaç gün sonra 

i e kllçllk bir odı. Uzerinde 
karargah !<urmuş bir Vene· 

dik müfreze ine taarruı ediyor· 
du. Bu müfreze, yüksekçe ve taş 
ve topraktan yap lmış küçük bir 
kule içinde idi. Kuleden dışarıya 
ateı fışkıran tüfek ve toplara 
kar ı adnmlarımn göı kırpmadan 
yürümelerini gören Ahmedin 
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O r n evr eri ver im z 
UAnlardan mes'uliyet &lınmas 

eenp tçtn mektup! an (6) kunıılu 
auı llAnal lAzımdır. 

Adrea değlıtırllmesl (20) ku ıtıır. 

GaHt• iade plı.an rel1• " 1uaı.ı.. 
"O.Ula tı&klan aahfıu H ıueteıalae 

alllli, 

yllzllnde, ilk defa, bir tebessllm 
hasıl oldu. Birkaç aaniye içinde 
kule kapısı p rça, parça edildi. 
Bütün mukavemet kırıldı; mühim 
bir harp malzemesinden baıka, 
kulenin içinde epeyce parada 
bu malzeme e bu paralar d r
hal ta.kaim edildi sonra, ıahile 
dönüldü ve Ah~edin ilk işi, 
ge~i~ini (karaya çektirerek tek
nesını temizletmek ve boyatmak 

oldu. Bu manzarayı gören deniz
ciler için için memnun oluyor ve 

gtilüv Uyorlardı. Yeni bir müca• 
deleye haz. rlanıın ailAhşorun kıh· 
cmı muayene etmeaa gibi, onlar 

da görüyorlardıki, Ahmet reis 
gemisini gözden geçiriyordu. 

• 
ilkbahara kadar Ahmet ge-

misini ha.z.rlaoıak ve adamlarım 
dinlendirmekle geçirdL Fak t 
kıt ın fena gilnleri arkada kalıp 
ta ilkbahdrın tatlı yU.zn aörUnUr 

görllnmeı, hiç kimseye haber 

vermeden denize açıldL Sefere 
çıkışının ikinci rllnO, Kudüıe 
giden bir bacı kafilesi ele geçirdi. 

Hamule zengin, ganiınet boldu. 
Bu bftdise gemi tayfaıının mane· 
viy ını son dereceye çıkurmışh. 
Herkes, Ahmedio bir dediğini 
iki yapın yor, cehennemi gösterse 

için~ atılmak için birlbirile re
kabet edi yarlarda. lıte bu sırada
dır ki ilk defa bir harp gemisi 
ile karşılaştılar. 

Bu gemi Raguza'Jılara aitti 
ve Mııır'dao gelen zengin bir 
kafileye refakat ediyordu. Adam
larının cesaret Ye ınenf aat his

lerini bir defa daha kamçılamak 
içindir ki Ahmet kalyonunun 
yüksek bir noktasına çıktı, glSz· 
lerJni gUne~ten muhafaza etmek 
için elini kaşları üzerine ıiper 
yapb ye yUkaek aeıle büyük 
Hnetler taşıyan gemileri birer, 
birer sayda. 

Bunlar, gen it karınlı Ye ıUr' atli 
a m kten r.iyad 1 f zla ya i
mal rı için busu t surette y pıl· 
mıf ticaret gemileriydi. Denilebl
lirki, Asya e Afriknnın baha bi· 
çilmez zenginliklerinl ta ıyorl rdı. 
Ahmet, kendilerini k r ılnyan bu 
güzel tali tOkrederek gemil r 
bakkmd izahat verirken, etrafı .. 
na toplanan tayfalar da sabırsız
lıkt n h nçer e kılıçlnnnı h z.ır
lıyorl rdı. 

( Arkası var ) 

Sayfa 9 

Fransa Çok Tehlikeli 
Günler Geçiriyor 

Cümhur Reisi M. Löbrön Bu Tehlikeli 
Vaziyeti Açıkça Gösterdi 

Fr nsız COmhur R lal bir merasim enıtaınd 

Parlı, 6 (A.A.) - Cllmhurlyetçl ıeYketmek, on hiç kimsenin 
gazetelerin ziyefetinde bir nutuk &al'Url olan bir gayret lştirakt n 
öyliy n Reiaicnmhur M. Löbr6n, kaçmamaaı ıartll herkesin vatan 

ıimdiki hval ye ıeraitin pek fedakarlık hiıı eııinl verm inin 
ziyade vahim olduğunu ehemmi- ne kadar mnhim olduğunu gö .. 
yelle kaydetmiştir. MnıarDnileyh term k matbuat için ifom J?C 
özlerine ıu suretle devam etmiştir. ıerefli bir vazife olac ktır. 

" Malt v ziyet vakit kaybet.. Fransa, çok kere alkınm 
mek izin bUyllk ve cesurane bir hareketleri göstermiş bir men le• 
gayret ıarfını emretmektedir. 
Maamafih, memleketin muhtelif kettir. Zebun bir bald yere düş• 
noktalarında yapılan nDmayişlerin mUı zannolunduğu aırad bir 
akislerine bakılırsa herkes bu hami llo d ha kuvvetli ve daha 
gayrete k rıı isyan etmektedir. ıeci olduğu halde ayağa kalktığı · 

Muvakkaten ol un lbtira1larını çok defa görUlmllştlir. Matbu tın 
unutarak niyetin l lahı husu- zaruri olan bu azim ve kudr t 
sunda yardımda bulunmak fkarı hamle inin yapılmasın y rdım 
umumiyeyi tenvir ve doğru yola etmesiui temenni edelim. 
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BORSASI 
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Par lar (eatıı) 

~ kuru9 

733,- 20 kuro11 J25,-J l•terlln 
1 dolar 212,75 1 91Hn Avu•. 27,!50 

20 fr, Franlld 171,00 1 peı. ta 

20 liret 218,- J Muk 

20 fr, Belçika 117,00 1 1:lotl 

20 drahmi 27,00 ı .,Penga 

20 fr. l1YlÇH 820,- 20 ley 

20 len ~00 20 dinar 

l florin 85,- 1 Çervoneı; 

Çekler 

Lontba 731,50 Prng 
Ne. - york 0,4703 Vly na 
Parla 12,03 f.bdr lt 
Mllano 9,18 Bcrll:ı 
BrOkıel 3,3761 Vnrt ova 
Atlna 82,2373 Peşte 
Cenevre 2,43 Bükre' 
Sof) 6.1\,65 BcJgrnt 
Amıt.,rdam ı,1688 Moııkova 

Hl se aenetlerJ 

J} rıı 

17,-
!H,00 
24,00 
S2,-
23,-
55,-
-,-

J~,85 
4,0775 
~.7275 
1,9775 
4,ISJ2 
S,6l 75 

7 ,82 
34,5~ 

l,O!l 3 

Llrn 

it Aank.(Nama) to,00 
( Hftmllc) ıo,~ 

Anado'u % IOOV. 37,50 
Şark D. Y. • 44,5!> 
lat. Tramvay 51,50 

Üıküdar au 11,00 
TcrkOI 88,25 

: (MUcaa • )J 16,-
0amanlı Bank. 35,
S e Anlk ,, 5,95 
Şirketi Ha7rl1• ı 5,00 
Haliç 0,90 Hava gasl 
Anadolu ••60V. •23,fiO Telefon 

27.-
• l:>,-

24,2S • • 60 P. 23,75 Bomontl 
E•ham ve Tahvllat 

L ra 

lattkruı Dahll1 93,50 
Oüyuı.u Mu. 64. 
GOmrlllı ~ 
Saydl maht 6.60 
Bııfdat tertip 1 9,25 

.. .. il 9.00 

Reji 
Tramvay 
Rı' hn 

0ak0dar ıu 
1 erl.oa 
Elektrik • 

Llrn 

4,2!l 
4,97 

18,70 
ı70,-

41,50 
- ,-

BORSA HARfcr 
T hvllAt • M skOkat 

Lira 

TUrlı Altı 9,25 
1 10,47 ng-. • 
fr. • 8,35 
R • • 10,!:W 
~cddly 34,00 

Bank ot (O .. B.) 240 

Kalın bcşlblr1 lk altrn 

( (JümhurlyctJ 46,25 
( Aah ) 46,25 

(Hamit) 40,25 

J,frA 

(R~at) 47,50 
( Vnhlt) 46,25 

1nce beşlbtr lk alım 

.( COmhurlyet ı 4J,J0 
t Hamit) armalı 50,JO 
( Reşat) 46,50 
( \'ahit) • 48,00 
h BJr Kr.Fo, 1 1 6~~50 

n • 003 97,00 
• " • 19 11 93,IJJ 

(1 Yıldı:& lprelliler bugUa m uamele 
ıörmeıniı,ıtır. 

ADYO 
7 Şubat Sah 

f•tanbul - ( 1200 ıı etre) 18 S z 
( ııkbule H. ), 18,45 Orkestra, ıo,so 

Franınr.ca ders (ilerlemit olanlara), 20 saı 
( H ikmet Rıza H. ), 20,45 s z ( Servet 
H. ), ~1,SO Nime t Vahi t JJ tarafından 

tı ganni, 22 graıll'ıfon, aj ne \ 'O borsa 
habcrl, saat ayarı . 

Aokar - ( 15' metre) 12,80 

Ankara - Pıt :t'I Ork trası, 18 
Orkestra La .Mu tt de }', rti· 
ci'nin m·orttı riı, .Mcntagno ı oir' 

dan f nta zi, 'l'resıwkor · fanta.ı.I, 19 
haberler , 19. 15 Knrcırah faslı , 20 lıa• 

va raporu, 22,03 caz. 
V rşova - (1411 metre) 18 Ren• 

ton ik konser, 19105 kahve m ut<i sf, 
21 halk konseri, 22.20 keman eo at• 
Jarı, 28.15 ahve mu siki i , 24 cazh nt. 

P şte - ( 5j0 metre ) 18.85 uı• 
bant, 19.~5 tagannl he) otl, !.0.35 Poı• 
to b Oy Uk Opcrnsı dnı : fünest lJ h· 
nanyi'ııi n eserlerinden • J>or Teıı r • 
isimli opera temsil!. n ın u mtıte.ı .ıp 

' gan mus kisi. 
Münib - ( 5:1.? metre) 20.40 • Der 

Vogclhandlor- ( k ut ta r.carı ) isıınli 
3 perdeli operet. 

V.yan - ( 517 ınetr ) 18.05 Ç y 
konseri, uıiı alıabclcr, !. 1.05 musıkili 
bir tc:ım~il. 22 Ri<"h ard 11 ı ober'i n ~ '"Ol' 

terinden operet ve hafif hav larrla.u 
nıtırokkcp bi r ori. 28,35 D ne ııı u· 
elkisl. 

Milino • Torino - Fıorena 18 gra· 
mofon, l 8.'J5 Ork str a ııı u iki ... I, :!0. 15 
g aınofon . 

Pnğ - ( 4 7 n etre ) 18.6- gra
m fon, ~o. 5 ga) do trio (Slav cıırk ı
lım ) , ~0.3J taJ!a n ili nbare n ş ri
yalı , 22.10 yon ı lı stelerdou parc; .ılar, 
<..S. O Barı <l o t ıık ı nıı ile yeni m ıııi kt 
p. rç t i arı. 

Rom - ( 4 11 metre ) 21.15 gra· 
mofon, lıaborlrr, ~ 1.50 karlıık kon" 
ser, 2~.SO toııı s·ı, 23.05 konserin de· 
''amı. 

Bukreş - : Hl metro ) 18.05 J a· 
rıtı k koıı er , l!I, 10 ıu habe, rn,..?5 
koneer\n de\ , ı ı, :..u. t;ı grat of· n, 
21, 5 •SchOpfuı g- • isimli 11.ıyd'ın o· 
ratoru rııu . 

Brcslnu - ( a:..5 metro) 17 Viyo
lonsel - Pi) ıı. ııo k onsı r i, mlls hal ıo .. , 
:.. o.25 gr ı ıııofoı , o i l ,. u kor o vn· 
ecri, 2 ,43 C:aıt ı e hı< lıt r . rl, !?4,0 • go· 
ce ııı ı ~ iı. ,. . 

f 



İSTANBDLDA: 
L:!!_r ÖIUnUn Hlt1ra Defterinden 1 

INGİLtz CASUSLARI 

Teklifi Neden Kabul Ettim? 
Enver, Kapıyı Kitle, Yanıma Sokul 

Sana Anlatacaklarım Var! 
-4-

Evlm• d6ndtıiüm Aman pek 
yorıun bir halde idim. Dayak ye
•if ıibl kemiklerim kıralıyor, ber 
alm oğulduyordu. Soyunmaya 
bile vakit bulamadua. yatatıma. 
6ylece aıandım. Y atağam buz si
bi aouktu. Kalbim, muntazam fa· 
ıılalarla çarpıyor. Fakat bir nok· 
tuı acı, acı aızhyordu. içimde 
tablll edilemeyen bir hlı vardı. 
Bir tUrltı uyuyamıyor, bir taraftu 
diter tarafıma d&nt1yordum. Kor
ku, heyecan, ihtiraı.. Btıttın bun
lar birbirine karıımıı ; beni fena 
halde bizar ediyordu. Zihnimden 
ıu a6zler geçiyordu ı 

- Ah ( Fikri), ah... Batım• 
lyle bir it cıkarmııtaki... Acaba 
o da bu yaziyeti bilmeyormidi ? .• 
Beni Miater Corcun evin• sevk.
derken, bir aı olıun bu adamdan 
bahsetmek.. Bu adamın teklif 
edecetl it hakkında biraz olıun 
izahat vermek llzım ıelmezmidi? •• 
Miıter Corcun evjne, ı&ıO 

batlı ıitmiıtim oradaki eırar 
ıngzl bll.. Btıyl\k ıenet tek· 
lifleri.. En metin bir insanın bile 
iman ve maneviyabnı aarHcak 
derecede kuYvetll ve kandancı 
a6&ler •• Ve aonra .. Greta... EYet, 
Greta... Gretanın o, nefia Ye 1am• 
bak kadar ince meaamatlı olan 
parlak teni.. Göılerinde kaynayan 
bllyftk cazibe.. Onun, anahtan 
behane ederek odadan KirlıL. 
Anahtarı bana veriıl.. Yanıma 
ıokulu9u.. O, aarho9luk veren 
kokuau.. Dudaklarmdald ıhklık 
ve yumuıakhk.. Ve ...• 

Nihayet, uyuya kalmııım ... 
Gözlerimi açtığım zaman, hemen 
ıaata sarıldım.. T ellıla yataktan 
fırladım. Saat on bir buçuta ie· 
liyordu. Bir taraftan elbiıe dett. 
tirken, diğer taraftan da aktam 
tasarladığım pllA111 zihnen bir 
daha tekrar ettim. Koıa ko9a, 
en candan arkadatlarımdan ( En
ver ) in yazıl- ::mesine gittim. Enver 
yazıhanesinin önflne oturmuı, bü
yük bir ıllkl\netle 6ğle yemeğini 
yiyordu. Beni görilr görmez, •1-
ıını dolduran lokmayı yutarak: 

- Hoş geldin yahu.. bu ne 
hal?.. Rengin aapıarı. Gözl~rin 
yumruk gibi ıiı.. Dudakların 
mosmor... Gece kumarda mı idin, 
yokaa ... 

Y anmdakl koltuta ıömlllerek 
eevap Yerdim: 

- VakıA öyle.. Netlceıi he
nüz anlatılamıyan bir kumarda.. 

- Ne demek o? •.. 
- Anlatırım.. Hele aea, ıu 

yemeğini ye .•. 
Enver, Atzındakl lokmayı ıık 

11k çipiyerek mukabele etti: 
- Y ook, Hamdi.. Bilirsin ya, 

ben merakbyım.. Anlat bakalım •• 
Hem yemeli yer, hem de Hnl 
dinlerim. 

- Sana anlatacatım ı•yler, 
çok ml\bim, Enver.. V erealye 
dinlemek olmaz.. Yemeğini çabuk 
ye.. Kalk fU kapıyı da kilitle .. 
Ondan ıonra karıı kartıys maaa· 
1a oturalım, konuıahm ... 

Makıadım, biraz daha •akit 

kazanmak.. Zihnimde taıuladı· 

lam ıözlerl Ye fikirleri blraı da
ha yoluna koymaktı. .. 

Hiçbir t•Y Hklamadan, ı•c• 
baıımdan geçenleri Enver• an
latbm. O, bazan heyecan içinde 
kalarak, baı.an da 6fkeainden 
ı&ıleri pulıyarak ıonuna kadar 
beni dinledi. 

Nihayet ıcrdum: 
- E, ıGyle bakalım En•Hr, 

timdi bu meaelede bana hiımot 
edebilacek misin? .. 

O, dik dik yli:zUme bakarak 
ıordu: 

- Anlamadım ... 
- Canım, bund• anlamıya· 

cak ne Yar? .• Şimdi bu mesele
de bana bir muavin olmak, be
nimle beraber çalıımak iıtemeı 
miıln ? ... 

Birdenbire onun göz'eri btt
yUdU. Adeta, beni tahkire hazır
lanır ıibi bir vaziyet aldı ve 
batırdı: 

- Sen ç. ld ı rmıfsm ayol... 
lngiliz caauıiarma satılmak.. Va-

• -,. 
Mersin' de 

Halk Evi için Hazırlık 
Yapılıyor 

Mersin 5 (A.A.) - Şehrimiz 
Halk Evinin 19 şubatta aç lmaıı 
için hazırl ı kta bulunmak Uıore 
bugün vali beyiıı reiıliğinde 
meb'uslar, f rka menıuplan ve 
gençlerden ml\rekkep bir heyet 
toplanarak açılı, meras;mine ait 
program etrafında görUımUşler

dir. Şimdıye kadar Halk Evine 
kaydolunanların ıayııı 500 zU a-eç 
miıtir. 

Manisa VilAy~t Meclisi 
Maniıa 6 (Husuıi) - Umumi 

villyet meclisi açıldı. Yeni :;ene 
blitçeei 833 bin lira varidat ve 
846 bin lira masraf olarak tHbit 
edilmiştir. 

Kar akış 
Antep, 5 (A. A.) - lkl rtın· 

deaberl ıehrimizde devamı. bir 
aurette kar yağmaktadır. Yatan 
kar, 1aram metreye yakaadar. Hawa 
bugh aÇtlmlfbr. 

tanın aleyhinde bulunmak.. De
mek, Hn bunlara yapabilecekıln. 
Yazık Hamdi.. Ben aeni b6yle 
bilmezdim.. Bir d•, utan-
madan bana da lttlrak tek
lif ediyoraua.. aıiıim, una 
birıey ıöyliyeyim mi.. ılmdL ... 

Gülerek onun ı6zOnQ kestim: 
- Çok acele ediyoraun En

ver... Ben bu ftl kabul ettim. 
Fakat, ne makaatlL. bilir mlıin? •• 

- Bunda bilmiyecek ne var? •• 
Para ... 

- Hayır efendim.. hayır ••• 
Ben bu teklifi kabul ettim. Fakat 
lnıllzlere caaualuk etmek için d .. 
ğil.. BilAkiı onların fikirlerini an
lamak.. lılerlnl bozmak.. Onlara 
unutamıyacaklara kadar parlak bir 
oyun oynamak f çin .. 

Enver, hiddetle yerinden kalk· 
tu 

- Senin ne Userine •azife.. 
Git ıabıtaya haber Yer.. Çekil 
aradan.. Hllkikmet ne yaparaa 
yapıın ... 

- Evet dotru ıöyleyoraua 
amma.. Bu hareketim, hDkGmete 
kek noksan bir hizmet olur. Bu
gün bu adamın bir caauı ıebe
kesi müdürü olduğunu isbat ed .. 
cek elimde hiç bir delil yok .. Hem 
bu adamın ne mal olduğunu ıa• 
batanın bi ' mediği, hatta takip et
mediği ne malüm ? ... 

Enver, biraz yumuıadı. 

- Vakıa öyle... Sen, bir kah
•e içermisin ? .. 

- İç'!rim ya ... 
Enver, kahveciye, kahYe 16y

lemek için kapıya dotru gidiyor
dı. Akıamdanberi 1ıirdiğim yeni 
meslek hayatınan lcabatına tabi 
olarak: 

- Enver ... Kahve ı6ylerkea, 
töyle etraf ana da bir ıGı ıezdirl
ver.. Bizi, bir dinliyen fillD ol
maam. 

En.er, Gülerek döndtl: 
- Bu derece ihtiyata ne 10-

zum var? .. 
- Aıiıim, bu mealetia elif. 

be1l, ihtiyattan bqlarm11-
- Hay allab mUıtabakını ••r

ıin., Ayol ıea bu iti adeta b .. 
nlm .. miııin,. 

GOlnıtOk... En••r ıittl. Kahve 
16yl.cll, ıeldL Yerine oturdukta• 
aonra ıordu: 

( Acku& nr) 

ŞulPat 7 

r 
1 BIBAYI 

Bu Sütunda Her~:in 
Yazan : Esat Ş.Jllc 

"KIZININ SESi 
'' - Bu ,an mahkGmlyetiniıla 

ıon ,ann.. On beı Hn•Jl bitir
diniz.. BugUn ••ktebl bitiren bir 
ıenç ıibl yeniden hayata kara
ııyorıunuz. Bu yeni hayatta ıize 
hayırlı muYaff akıyetler dilerim. 

- T •ıekkilı' ederim, efendim. 
- G6rllyonunuı ki alıe di-

ter mahk6mler ıibl muamele 
etmiyorum. Bir arkadaı ıibl bi
tap ediyorum. Bunun 1ebebi de 
halinizden, hareketinlıden, konu
ıuıunuzdan kibar bir ailenin ço
cujıı oldujuouzu, iyi bir terbi1• 
Ue Jetiıtliiniıl anlamaldıtımdır. 

- T •••ccUhllnOı efendim. 
- Yalnız bir merakımı ıtder-

mek için ıormak cuaretinde b• 
lunu7orum. Slıln bendeki ılcilll
nbde mahk6miyetinizln eıbaba 
muclbeıl olarak 11 katil ,. g&ıteri
llyor, fezla mala.mat yok. Bu ci
nayeti ılz nuıl yapabildinlı?. 
yapmantza Hbep aeydl? Kimi 
lldllrdllnOz ?. 

- Ah beyefendi, ıizden rica 
ederim, bana bunu ıormaymız. 
Ben, btıttıa bu IOl'duklanaım 
unutmak için ıenelerce çırpındım •• 
Zorla hafızamı kGrlettlm. Bunlan 
yine bana hatırlatmayın. Bana 
iıtırap Yeriyor. 

- Siıe ııtarap verecek taraf
larını anlatmanızı. iatemlyorum. 
Y alnıı çok kısa bir malOmat Yer
meı mlalnlı? 

- Kimi mi 6ld0rdllm? Karı• 
ma L. Onu ıeYlyordum.. O beni 
aldatıyordu.. 

- Peki kendinize acımadım• 
mı?. Bir kadı• için bir hayat 
mahvedilir mi?. 

- 0, benim içla her ıeyclL 
Onun elimden ıittijlnl 16rdOtGm 
ılln bayabmın ne kaymetl kalırdı, 
Beyefendi, ne ehemml1etl kalırdı? 

- Şimdi cıkınca ne yapa-
cakıınıı?. 

- Bllmlyoruml 
- Klmıenb yok mu? 
- Var •• Sen buraya rfrdljim 

zaman bir kııım •ardı. Ktıçl\ktn.. 

Halau almaıtı.. Fakat timdi n• 
oldu? Nerededir?. Yqıyor mu? 
Ôldll mO?. Bilmiyorum. 

- lntallab kazınızı bulurıu
nuz.. Size, mu•affakiyetler diler, 
aym zamanda bu ı•Y taYalye 
ederim: Dll .. a, pmurlqaa bir 
kadın için 16z ya11 dikmek ya• 
ııktır. 

• lamet, bacalduı birlblrlne do-
Jqarak yollarda ylll'Oyordu. Ka· 
labalık caddeler, alon alon ıeç•n 
lnaanlar içine llrkllattl Yeriyordu. 
G&rdllp herıey ona JalaDa ıe
li1ordu. Ruha yalıfll .... iftL O. 
beı aenenin pulandırclıla kalak· 
larında tram•ayların, otomoblll.-
rln rtırlllttlıl derin ujultalar 7a
pıyordu. KaYUftujıı bol ıiya, bol 
aydınlık 16derini kamqbrı1ordu, 
kıyafetinin p•ri1&nhtındu ata
nıyordu. 

Hayatta yalnızdı. Kalbi bom-
boıtu. Bir ıaye, bir emel. bir 
Dmlt yoktu. Kım? Klmblllr o da 
nerede? Belki bakım11dıktu 
çoktan llmlfttlr. He• nerede 
aramalı? Nerede bulmalı? O.u 
on beı aenedir bir kere ıellp 
arayan oldw mu? O kimi aruml 

• lnaanların aruında ytlrlmek 
içine ııkınb Yeriyordu. Bir tram-
•aya atladı. Galatayı ıeçerkem 

- Şurada bir rulnoya rir•r. 
bir aı keadlml dinlerim, dedL 

Yet 
tar. 
ter 

V • tramvaydan lndL Sokak \re 
içlerindeki aptlak meyhanelerdea 
birine ıirdL Bir k&feye çeklldl 
yanına r•lea ıanona: 

ma 

- Bir kahve .• Dedi. 
- Blıde kahYe yok, rakı 

Yerlrb.. 
- Ôyleyae bir duble ıetir.. a 
bk duble beynine elli •erdL bu 

S.ılendi: 1( 
- Bana bak.. Bir daha ıetfrl • 
Her dubleyi içtikçe içinin aa- ~u 

kınbıım bir az daha unutuyordu. 
Zaten onun lıteditl de ba 

deli! midi? 
Fuala11s lıtfyordw 
- Bir daha ıetir... Blytlk 

olıunl 
( Arkuı ur ) 

-----------------------------
Güneş Banyosu Herkes 

için Faydalı Değildir 

Glln•ı banyoıu aaaumlyetl• 
her yftcude el•erlıH detlldlr. 
Gllneıt• mevcut ve gazi• ı&rllJ. 
miyen birtakım ziyalar •ardır ki 
bunlara nltra Ylyol• •• lafra ruj 
derler. Bu ziyalar, buı Yllcutlere 
fayda yerin• zarar •erirler ve 
meıell ,On8f banyoıunu fazla 
auliatlmal etmif kimaelerin dier
larlnde yua açılma11 nadir 16-
rllmtlt laldlaelerdea detildir. 

1 
Onun içindir ki, ılmclt, sl•et ~ 
banyoıuna muhtaç. fakat banyo llae 

1 
yaparken yukuıda dkrettlilmı. 'ta 
ziyalardan korunmıya mecbat iki 
ldmaeler için huıual blrtakıot d 
camlar yapılmııtar. GUn•fİ• ıiy fr 
bu camlardan geçerken ili 
Yiyole ıuaları içerl nlfuı • 
memeld•dlr. Bu ıuretle ıarat 
bir ıurett• laerkH, tl•cll. dlalllr-. 
buyoanndu iıtifade • • 
••ktedir. 
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Elektrikli Ve -Otomatik 
Hizmetçiler Türedi 

ı 

BugllnkU lkbudl buhranı• 
Mbeplerl hakkında sikrolunu bin 
bir delillerin ba11nda, bllbaı•, 
makine meaeleml, biriad ufla ıe-
llyor. Fen adamlanmn iddiaı 
ıudurki makine, kol kuYYetinl 
asgari hadde indirmittir. 

Vaktile her hanği bir it yap
mak için meseli on ifçiye ihtiyaç 

l Yarken, şimdi, o itin bir makine 
tarafından görDlmesi 1ayesinde, 
ayn1 iti yapmak Jçın duyulan 
amele ihtiyacı ikiye inmi§tİr. Fa· 

ı kat bazı sahalarda ise, kol kuT· 
" Yeti bOıblHün ortadan kalkmıı· 

tır. Misal olarak fU makineyi aöa· 
'• terebiliriz. 

Bu, bir Vestiyer yani elblH 
1 \re paltoları muhaf aıa eden bir 

tnakinedir. Bu makine, umumi bir 
yerde ve bir gazinoda bir köıcye 
konulmaktadır. Gazinoya gelen 

• ı nıtııteri p11ltoaunu çıkarap bu ma• 
lcinenin muayyen bir noktasına 
aamakta ve diıli bir Alet derhal 
bu asılan şeyi ııkııtırmaktadır. 
l<alkıp gideceğiniz 2aman tekrar 
bu makinenin batma geliyor ve 

• Paltonuzu aadığmıı noktanın 
llatUndeki deliğe birkaç ku· 
tuı atar atmaz, makinenin diıleri 
''vşiyor, ıiz de paltonuzu abp 
ı•inize gidebiliy<ıuunu:ı. Prenaip, 
•tanbuJ ıok•klarında ••ya bazı 
'czanelerde gördüğUnUı otomatik 
terazilerle bazı memleketlerdeki 

otomatik lokantaların aynidir. 
Nasd ki muayyen bir parayı atar 
atmu bir tabak yemek çıkıyor 
veya terazi ıizi tartıyoraa, bu 
makine de, 6ylece parayı alır 
alma• paltonuzu iade ediyor. Şu 
bal. elektrikli hizmetçi devrinin 
uzak olmadığıni bize göıtermi· 
yor mu? 

Hilkatin Nadir Görülen 
Garip Bir Tecellisi 

tiilkatın sıarip tecellilerinden 
biri de baıan doğan çocukların 
bia;birlerile bitişik bir halde bg. 
1tannıalarıdır. Bu hadiseye, ilk 

~~fa Aayanın Siyam imperatorlg. 

~llda tesadUf edilmiıtir. Onun 

h· ~· b6yle çift doğan vOcutları 
''•birine bitişik bulunan betbaht 

:•bıuklara .. Siyamla kardetler., 
ç;~ler. Bunlar n, haz m cihazları 

' 

defa tek olduğu için bir 
rıı,,. 

"'U 1Y•t ile bunları ayırmak ta 

tiaa~kun . ~e~ildir. MeaelA iıle· 
~bıı n bırının evleneceği tutar. 

... ,, b h k 
, 0 ltıec:b' . una ta aınmUI etme 
tlf ~aıiy Urıyetindedir. Böyle bir 
W' ikisin~lte bulunan ikizden her 
... ın d 

ı ..... •de'rs . e evleodıklerini tasavvur 
... L enı:ı .1 oir ceb ' 81 e hayatlarının naaal 
ı: tini k ennenı haline gelebilece

~etelci olaylakla dOtOnebilirsiniı. 
t.'& iki nı resmini dercettiiimiı 
~ ta. r.ler de bir Jqıill• aileaiaia 

hada dotnsuı Y• blriblriH 

bititik iki çocuj'udur. Bel kemik

leri kıameD mUıtırek olduğu 
için doktorlar bunları biribirln-

den ayırt edememitlerdir. laim• 
leri Desi ve Vi1oletdir. lçlerba· 
den biriai Am•illada aipalu· 
mıttır. Diierl benDI bekArclar. 

SON POSTA 

100 Bin 
Amelenin 
Bir Nümayişi 

Londra 6 - Amele fırkası· 
nm tertip etmiı oldujıı muazzam 
nUmayiş, dUn öğleden ıonra Hayt 
parkta yapılmııtır. 

100 bin kişi kadar tahmin 
olunan nllmayiıçiler, Londranm 
muhtelif noktalarından parka 
doğru çıkmışlard r. 

Kuvntll polis müfrezeleri in· 
tizamı temin etmiıtir. Hiçbir hl· 
di1e olmamııhr. 

200 Genç 
Bir Devlet 
Kuruyor 

Budapeıte 6 - Gezeteler, 
mlhaevyer uoıfa mensup Debre· 
ıen'li 200 genç Macarhnan ismi 
16ylenilmiyen bir lnkiliz adasını 
utıa almak fçin İngiltere ile 
mbakereye airişmiı olduklarını 
haber Yermektedir. 

MObayaa bedeli 25 ıenede 
itfa olunacakhr. 

Yeni Macar camia11, Hungari 
namında mllatakil bir dey)et t•ı· 
idi edecektir. 

Bir Deniz Facıası 

Boulogue, 6 - Dtın Eta~ 
lea'ten gelmekte olan bir bahkçı 
ıemlıi Kanı ırmağını geçerken 
batmışhr. Geminin 8 kişilik mU· 
rettebatıodan yediıJ boj'uJmuıtur. 

Almanya'da 
Kitap Ve Gazete Sansörü 

Başladı 

Berlin, 6 (A.A.) - Reiıicilm
bur Hlndenburg'un lmzaaile net
rediJen yeni bir emirnamenin havi 
olduğu kararlara göre,Almanya'da 
Yeya ecnebi memleketlerde çıkan 
kitap, riıale ye gazeteler. cebir 
ye tlddete mOıtenit hareketlere, 
itaatsizliğe, umumi greve teı vik 
eder mahiyette yazı Ye haberleri 
ihtiva ettikleri takdirde 7a1ak 
edile bileceklerdir. 

Ayasofya'daki Vesikalar 
Ayasofya camiinln papa1 oda

larında bulunan eski tarihi enak 
araıında birçok vakfiyeler de 
yarda. Din bu yakfiyeler Ye dljer 
tarihi •eıikalar arabalarla EYkaf 
ldareaiaio DiYııaJolundalri mab· 
zenine nakledil•ittir. Bunlar bu
rada taınif edilecektir. 

FEVROZINI 
F EV R O Z N 
FEVROZIN 
FEVf<OZIN 
FEVROZIN 
FEVROZiN 

Grlpin, alrı oe aı.zı.qnı11 
düşmanıdır. 

latanbul ikinci icra Memurlu· 
pndanı Emniyet Sandıjma Ma· 
dam Marl tarafından rebnedillp 
borcun ademi tuYlyealne bina· 
en haczea paraya ÇOYrllmul 
takarrl\r eden bir roaa akar 
pandantifin birinci açık ırttırmaıı 
13 ıubat 933 tarihine mll1adif 
pazartul ıtlnl ıaat on dörtten 
itibaren Sudal Bedeltealnde fcra 
edilecetind•n talip olulana 
932-5005 doıyı aamara11m hami· 
l• mahallinde lauır b.ı..acak 
memura mlracaatt.n ...... llaa ı 
oluaar. 

il 
c 

H ~rşeye Merak Sardırmış 

Matınazel Alvida'nın 
Bilmediği Yoktur 

Burada resmini gördOğllnftz 
genç kız n ismi MatmazeJ Alvi· 
da'dır. Matmazel A1Yida zengindir, 
kibardır ve aairedir. Fakat Mat· 
mazelin as J meziyeti birçok 
aan'atlarda meharet sahibi olma· 
11dı. Bu genç kız. pek az okumak 
bilir, fakat buna mükabil bilme- ı 

dıgi 1an'at •• meslek yoktur. 
Matmazel Alvida küçükken mek· 
tebe gönderildiği zaman haftanın 
birçok günlerinde mektpten ka· 
çar ve bir kadın terzihanesine 
ı iderek terzilik öğrenirdi. Filha· 
kika Matmazel iki Mne mDddetle 
bu terzinin yanına devam ederek 
mllkemmel bir terzilik 6ğrenmiştir. 

Matmazel Alvida bununla da 
kalrnamıı, kunduracılığa da me· 
rak urdırmıı ve birkaç Hne 
mliddetle bir kunduracınının ya· 
nma devam ederek kacLn ıakar

pini yapmak 6ğrenmiıtir. Bu da 
kafi gelmemit gibi ıenç kadın 
kunduracıhktan ıonra bir 9apkacı· 
nın yanına girmiş Ye ıapkaahk

ta da maharet kaaaallllfbr. Şim
di en aon moda f&pkalan yapa
bilmektedir. HUlAaa Amerikanın 

.......... Alvtda 

seapa ailelelerlndea biriala kalı 
olu ba pnç matmezel daha 
birçok au'atlart becermektedir. 

Fakir Çocuklara Yardım 

f•tk•t gllren rawrular 
T oplıapı fakarapener mtleue- J ceket, çorap, kaıket Yerllmlttlr. 

aeıl bu 1ene olduğu ıibl bu Bu çocukların elli taneahıin gey• 
ıene de bayram mftnaaebetile dlrilmeaini Halk F ırkuı Şehr .. 
216 fakir çocuk ıeydirmiftlr. Bu mini aahi7ui temin etmiftir. 
çocukların ytlz ellili mektep ço- Topkapı fakarapener mBeueMal 
cuğu. mlUebakiai bakım Ye •it 25 MDed .. berl muhltiao bayırla 
çocupdur. Çocuklara ujiamlıj1 7arcbmlar ppu, açlann, pplak-
alh ay ıarutill lakarpla, feabaae larıa. butalana lmdadma ko .. n 
mamallbndu palto. pantolon, ıefkat mıe .... aidlr. 

Yeni Sene Misleri 

8irfOk me.ıe~etlerde 9M ıeaeaiain ,Oıellerl ıeçiJmittir. Bwada 
lolcı. itibar• uhiıtu, ltalya Ye Awatvrya k•.Jerini r6rllynnuauı. 
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-~~Y ~7 UCUZ ALMAK 
İSTER MİSİNİZ? 

Sultanhamamı'nda 

BALCILAB 
MACAZASINA KOŞUNUZ. 

T••ftr• mUn•••b•tll• 

Bilumum Tuhafiye eşyası 
01., 50 noksanına ,+ 

satılmaktadır. ~ 
istifade ediniz. +, ~ 

Leipzig 1933 İlkbahar Sergisi 

il\ 5 Mart 933 den itibaren 
her tUrlU tafaillt ~ 

Leipzig sergısı heyeti tertibiyesi 
veya fahri mümessili : 

Mühendis B. ZECKSEB 
t•r•fınd•n verlllr. OaJala'd• Ahen Ye MUn'h H•n. Telefon 40163 

Po•t• ecutu•u: Galata 76 • Telgraf: Zeckaer latan bul 

,----------------IK3-------------~ 
ubranı kaldırmıya 

yardım etmek maksadile 

SAT i E 
Ayda 40 ila 80 kuruşa vererek 

3 6 ar vade ile 
tesisah t 2 den 5 sortiye kadar küçük tenvirat 

\~·-----•••İcrasına karar verıniştir. ~-----·~ 

İstanbul Gümrükleri Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

100 Metre yerli astarlık bez. 
118 ,, ,. kıtlık elbiselik kumaş. 
850 " ,. yazlık elbiselik. 

W Adet TUccar ety ... na 6rtmeğe nuthsus muıamba. 
1 - Yukarda yar.ılı dört kalem eua pazarhkla ( Musamba 

takasla ) satın almacakt r. 
2 - Şartları öğrenmek ve evsaf ve ·nUmuneleri görmek isti· 

yenler Muhafa:za BaşmüdOriyeti Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 
3 - Kırdırma gOnll 18-2·933 tarihine rastlayan Cumarteai 

gUnU saat 14 tn~ 
4 - lsteklil~r 0o 7,5 teminatlarile berı.bcr muayyen saatte 

k0·nisyona gelmeleri ilAn olunur. 

kara 'nın ~n · büyük 
-·. ., ·. . . 

Kitap, -ga~ete ve 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
l\ıtap e.vi ve. kırtasiyecilik 

AnaFartalar caddrıi 
Tc idun: 3377 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e~yası 
ve mektep levazımı 

Her türlü Potoğraf 
levazımı ·· makineler 

ve amatör İfleri 

Etem Pertev ıtriyatı 

Kütahya çinileri 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada hergün (2,30-

5) iıtanbul Divanyohmda No. 1 18 
Tel: 223M 

fstanlml ikinci icra Memurlu· 
ğunda 1: Emniyet SRndığ na Tahir 
Bey tarafından rehnedilip borcun 
ademi tesviyesine binaen haczen 
paraya çevrilmcıi takarrür eden 
bir çift pırlantalı küpenin birinci 
açık arttırması 13 şubat 933 
tarihine nıUsadif pazarteıl gUnU 
saat on dörtten itibaren Sandal 
Bedesteninde icra edilecejinden 
talip olanlar.o 932 • 5014 doıya 
numarasını hamilen mahallinde 
hazır bulunacak memura mUra· 
caatları lüzumu ilan olunur. 

AKE A l<OTOPHANESi 
Samanpazerı •ubeal 

l I\ ın la Ga i Orman çiftliği 

~-~ kıu111ınrla açılıyor. 41_,, 
-Ü•kUdar lcraaanden: Bir 
bo çtan dolayı nıahcu:z ve paraya 
çavrılrnul mukarrer bir adet Rapit 
nıarkalı matbu makinenin 8· 2· 933 
tarihine müHdif çarfamba fÜnl 
aaat 9 dan 11 e kad., fataıabul 
Yenicamit Ç çekçi aokaj'ında 52 
numeralı Melkon Efendinin matba· 
aında açık arttar ma ıuretlle Htıla· 
caj'uıdan talip ol-alaran mahallJnde 
laaaır buluacluralaulıt •••ura •I· 
rauatları ilin elaaur. 

Telefunl<en, Radyo Me'1siminin en yeni ve 
en Mükemmel bir modelini T al<tim ediyor: 

TELEFUNKEN 650 WK 
RADYO GRAMOFON 

Hassasiyet, kuvvet ve azami tefrik kudretine 

malik super heterodin sisteminde bir radyo 

ahizesile, Musikiyi aynen iadedeki sedakatfle 

temayüz eden elektrikli Gramofon. Şık ve zarif 

bir Möbilya içerisine vazedilmi$tir. 

EN MÜŞKÜLPESENTLERi BiLE TAM MANASİLE 
TA TMIN EDECEK YEGANE MUSiKi ALETIDIR. 

TELEFU KEN 
BOURl.A BiRADERLER ve tt•• ve SATIE MAGAZALARI 

KARADENiZ POSTASI 
SULH 9$:~~:ı Perşembe 

GRIPE TUTULfVIA YINIZ 
Her nbah bir kaşe t 

NEOKALMINA glinU Sirkeci' den hareketle ( Zon· 
guldak, fnebolu, Samsun, Ordu, 
Girt:ıon, Trabzon ve Rize) ye 
gidecektir. T afıililt için Eminönü 
Kıhtım Han No. 2 ye müracaat. ,, Tel. 20475 

YAKUP KEMAL ve 
AHMET HAMDI 

vapurları acent 1 ğın an: 
latanbul'dn her P•zar ve Per
fembe günleri (Tekirdağ, Mfiref· 
te ve Karabiga) ya gitmekte olan 
KEMAL vapuru yerine bugünden 

itibaren acantamnın 

S A M İ rıJ::eu::ir. 
YGI< ve yolcu için Yf'mlt'I• Soian 

lıkeleshıde 19 No. ya mllrıcııt. 

~-~ Telefon : 22300 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Börekçi fırını ııraaında No. 34 

....... ·-·························-··················--
aon Poet• M•tb•••• 
Salalbl ı Ali Ekre• 

Nefrlyat Mldlrl ı Halli Lltfl 

Aldığınızda 
Vücudunuza gripe karşı en kuvvetli sillhı vermiş olursunuz. 1Vlıdeyi 

ve kalbi kat'iyyen yormaı 6 ve 12 kaselik kutuları isteyiniz. 
. 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Bedelleri " 13,502 ., numaralı kararname ahkAmı daireainde 
Türk parasile bankaya yahrılarafc mukabilinde ihracat yapıldıkça 
peyderpey tesviye olunmak Uzere şartname ve nilmunesine tevfikan 
muhtelif eb'atta 0 5,500., adet Mantar satm alınacaktır. 

Taliplerin nUmune ve ıartoamesini gördükten sonra pazarlığa 
iıtlrak etmek Uzere ~o 7,5 teminatlarını hamilen 22 • 2 - 933 çar
ıamba gllnU saat 14te Galatada Alım satım komiıyoouna mllracaatları. 

i -EMLAK v~'EYT AM BANKASI -l~ANA Ti ~ 
Zat maaşları esbabının nazarı dikkatine: 

Maatlarını Bankam za iskonto ettiren Zdvatm cUzdanlaranı al· 
mak Uzer• yedindeki numaralar İle müracaatları mercudur. ..... 

Beyoğlu Tapu İdaresinden: 
Beyoğlunda Fatma Hatun mahaılcıinde Beyoğlu caddesinde 

cedit 19, ıl No. h arsa emlAki milliye uhteıinde olup tapu kaydı 
bulunanı ad ğından ıenctsiz tasarruf ata kıyasen tapu •a te~cil edile
ceğinden bir güna tasarruf iddiasında bulunanlar varsa Yesalkl 
taaarrufiyelerini hamilen tarihi ilAndan itibaren 15 gtln zarfında 
929-4442 muamele No. 11ile Beyoğlu Tapu idaresinde mllracaatları 
ilin olunur. 

E1aı No. 
87· 3 
b7·27 

218 

"" .. 
Kiralık Tarla ve arsa 

Mevkii ve Nevi 
Çırpıcıda 5 dönUm brla. 

il 20 " " 

Teminat T. L 
5.-

25.-
Beıiktaıta Taı iıkeleıinde 27, 29, 31 
numarala ar11. 10.-

"" .. 
Kiralık Köşkler 

138 BllyUkadada Nizamda Seferoğlu kötklerl. 50. -
Ballda muharrer emllkten tarlalar 3 aen• ve diğerleri blrot 

aeo• mDddetle bilmUzayede 9 Şubat 933 perıembe glloD icar• 
Yerilecetbaden taliplerin J•Tml ••zk6rda uat oa altıda Şube•is9 
•••caatlan. 


