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AVRUPADA BÜYÜK ORKU 
Şarkta Kaçakçılık Hangi 

Yerlerde Yapılır? 
Bu Fenalığı Yapanlar Kimlerdir? 

Palo- (Huıual muhabirimizden) 
Bu rammla karilere prk ha•a
llalnde1d kaçakçılak aaltınından 
bah .. deceğim. Bu muhitte ka
pkcılak bildiiimladen çok daha 
fazladır. Y aptıtım tetkikwt tama
mea zabıta raporlan fibl eYraka 
•t memleketin huauıiyetlne •akıf 
olduldannı bilerek ayrı, ayr• 11-
tic•ap ettiiim ııo•ahn tam · ve 
..Okemmel malftmatlarma mUıte
nlttir. On\ln için tam bir veaika 
ehemmiyetini haizdir. 

Kaçakçı Köyler 
Palonun Karaço.r Bulanık Ohu 

ıark lıyanının ilk patlak verdiği 
Piran nabiyelerile Sarucan. Hor 
ldSylerl beyaz daj ha•ali•I balkı, 

göçebe Berotiya •tiretl Çabakçor 
klylen, Palonun Hon kay, Kiji· 
nla cenup •• tark k6ylerl, Lice 
klyllllerl ıık eık kaçakçılalc yapar
lar. beı kitilip ıruptan baalaya-
50-60 kitilik mllaellab gruplar ha
linde hay•anlarile, de•Jet kunet
lerinden aaklanarak ıllndb dat
larda barımr ı•c• yollarına d .. 
vam ederler. Pınarba11 re'ılllayın 
yolile cenuba ıiderler • 

istifade Edilen Yollar 
Palonun Harabe, Seyitll Y• 

flon aeçitleri gibi Murat ıuyunuD 
yol verdiği mahallerden ııeçe
rek Demirkapu Deve milik 
yolile Er,gani Oımaniye llıttınden 
Detti kenana, oradan Kara-

( Dewaoıı 8 inci aayfad:ı ) 

Şarkta kaçakçıların faaliyet gô•terdikleri •ahaga ait harita 

Kızll Kıhçh Aslan 
Masal kadar gUzeı. me

sai kadar efsanevi, ma· 
sal kadar sUrUklerlcl 

bir kahramanın macera

sı Kızll Kıhçh Aslan I• 

tan bulun fethinden evvel 

nasll blzans sararlar1na 

dU9Uyor1 nasll lmpara· 
torlçe ile mUnaaebet te

sis ediyor, nasll blnblr 

ölUmle omuz omuza yU

rUyor ? Bu roman sizi 

ta ruhunuzdan fethedip 

sUrUkllyecek ve zevk 

samo9u edecektir. 

Tana IOD Peıta'da 

Almanya'daki Son 
Avrupa 'ya Dehşet 

ihtilat 
Saldı 

Hitler Kabinesi Vaziyete Hikimdir, 
Fakat Fransa Endişe içindedir 

Son U.tllil b&rin• derh•l f>Ul/• hıı,.. fflfırıla Al .... .m ... 6ir t.ftlı ._..,_,. 
Bırlia, t ( .. ~.,...ı) ._ Rant•r f 

blna11n111 hic beldenmiyen bir 
ıırada yanmaaı ıuretile kendini 
g6ıteren bftytık komtıniıt lhtlllll 
btUlln Almaoyada yirmi d&rt ıa
attea fada 1Ure11 mlHlıit bir 
korku ha•aıı doğurmuttur. Halk 
uzun mOddet ••leriaden çıkamaı 
olmuft bDtlln Almanyaya fe•kall
de endlıell bir ~•dyet blklm 
olmuttur. 

Y anıı• tahkikatı derlaleıtlğl 
saman meydana çıkaa mllthif 
hakikat, ba korkuyu ıon derece 
alyadelqtirmlıtir. Denilebilir ki 
Almanya tabii haliııl birdenbire 
kaybetmiftlr. Bunula beraber b0-
k6m,stin bu Yaıi7et k&rfııında 
tereddOtallı hareket etmesi 
niıbl bir ıDk6net temin etmiıtlr. 
Şimdiki halde tabii yaziyet 
avdet etmektedir. Fakat ilk kor
kunun halk Ilı.rinde bırakbğı 
endiıeli tuir el' an kendini l'ıs .. 
termektedir. 

Berlin, 1 (Huıuai) - bk tah
kikat neticesinde kat'ı olarak 
anlqılmııtır ki •on hareket Hit• 

Tevfik Rüştü B. 
Silah Konferansında Mü
him Beyanatta Bulundu 

Cenewe, 28 - SilAbları bırak· 
ma konferansında ml\stemlike 
askerlerinin yeknaıakbiı meseloal 
g6rDtOlllrkeD Türkiye Hariciye 
Vekili T emk Rnıtn Bey söz ala· 
rak Alman mDrahhaıının ıözlerine 
teıekkUr etmft Ye mllatemlike 
ordulanmn ana Yatan orduların
dan talim ve terbiye noktuından 
farklı olduğunu, fakat bOtnn or
dular için aynı tenzllltın ilzam 

· l'eldiğini ıöylemiıtir. Neticede reiı 
fU mHeleleri reye koymuıtur: 

1, Y ekneıakbk deniz 8fll'• mey. 
catları• tamamıaa f&mil olmab mıdır? 

2, Y ekaHakhk deniz apn mey. 
cutlarıa bir kıımına mı famll olmalldır 

Komllyoa birinci ıuale 16 
reyle .. tldacl aaale de 8 rerl• .... ••ip Yermiftlr. 

Kornüni.tlere ıuır,ı ıiddetll W6irler 
alan S.,..kil M. Bitler 

ler btlkimetlal deYlrmek lcha 
komOni•tler tarafından tertip 

edilmiıtir. Fakat bllk6metia •ni
yete lılkim olmua aeticfflade 
tamamen akamete utramııtar. 

ŞU.cllld ..... Hltler Uktmetl 
blth Al•aayacla YUlyete lllklm 
bulunmaktadır. 

bk tahkikat netlCMiade ihtilal 
hareketinin Almanya harlciade 
huarlum&f oldutu meydana 
çakmtftır. Hllk6met erklnile t .. 
mu edea alyuıt adamlarını• 
dzlerlae itimat edilmek lhım 
l'ellrH BqYeldJ ffltlw ,ok mQ. 
hlm kararlar lttibH etmek ari
feüdedlr. 

Hitler fırkaıının flldrlerlal 
Dlf"den • F olkifer Beobabter. 
p1et11haln IOD aaıriyabaa baka
lacak olana Hitler hDktmetl 
V aymar kanana eauialnln 48 ind 
maddealne latiaaden bir emirname 
ladar edecektir. Bu emlraame ile 
Almanya komOabt fırkHı llıa 

( O.Yamı lOunq aayfacla) 

lhtilil Nasll Oldu ? 
Almangatl•lci Nil ilıtilil lıarelctl
tinin bitin ta/•ilitıru altı11cı 

•g/arnıda 6alaC11b1nız. 

Hasta Kasaları Ve Doktorlar 

Nami Bey lamlaclı bit doktorun lauta kaaaları te.Sll lçla bir fikir ert•r• 
atbjıaı haber Ytralıtlk. Bufln 11 laol HJfamıada ba fikir etrafınclald 

mGtalealara olcuyaeak.,a11. Bu mlna1ebetle Cwrabpqa laaataaeelala 1•1 .. ., ...................... .,_ ... 



Halkın Sesi 

Dünya İşleri Karı-
şıyor Mu? 

Son gtlolordo dünya bldiıole
rine dikkat edilecek olursa, lıs· 
tikbal hakkında nikbtn tahmin
lerde bulunmak kolay gOriln· 
mflyor. Bu buııuıta bAlkımıı 

D.yor ki: 
Faııl B. ( Akearay Kaıganf Sadi 

aballeal 24) 
- DOnya lflerl k1rmakar111k alLl 

ıarOnOyor. Japonya Çlnle botazlaıı· 
Jor, Bulgariıtand bir na:urı vuru• 
rorf.,, AID'anyada r yhiştasr binasına 
ateş veriyorlar, meb'u&lar tevkif 

diliyor. Paraguvay Yo Bollvyaya 
•fldb YerHmomeaJ için Akvam Cemi· 
yetine tekl;f yapılıyor. Öte tarafta 
Peru ile Kolombiya araaında tlddctll 
bir muh lefet havası eıiyor. Va1att 
Avrupa. Amerika v Hindi.tan batka 
bir Alemde. Allah dOnyanın encamını 
b yır eylesin. Ben korkmıya baıladım. 

* Şevket B. ( Topkapı Merkezofendl 
mahallesi 71 ) 

- Haynt mücadeledir. Harpıir. 

•• yeknuak dOnya ıimdiye kadar 
g8rülmemittir ve olmıyac ktır. Umu· 
mt harp eıkl dnirlorln yOr. bin har
bloo muadlldL Beıerlyetl o kadar 
hırpaladı ki dQoya timdi en az ya• 
rım &1ırlık bir ıükOna muhtaçtır. 

Diplomatlar ıu Çin • J:ıpon lbtll • 
fına bir çare. bulm lıdır. 

"'" Halim Bey (Fener caddeal 18) 
- DQny nan Qzerindo bulınık 

bir bava e1lyor. Fakat lnaanlar reni 
bir harp badlre1lne dahı ablmak 
lıtemer.ler. Bence bunlar gelip ge· 
çicl f"ylerdir. Dünya ılyaallerl biraz 
ID .. fh davranırlar da harpten •onrakl 
1ra1Jp ve m ğlOp milletler takalma• 
tını ortadan kaldırırlarsa dOnya 
ornnl7etl t krar temin edilmlt olur. 

* Kıh~ oğlu Rlfat Bey ( Dlvanyolu 
Sabh'ye mlluei karıısında ) 

- Rayttag mccliılnl yakmıılar. 
Japonlar da Akvam Cemiyetinden 
çıktılar şimdi Ak.aya Şarkta fili bir 
bir hali harp var. Dilnya ltlcırl yine 
kımııyor gibi, maamaf ı h lnıanlar 
arhk barptan bıktılar yakında eıkl 

vaai7et yine vadet eder. 

o· şçi Mektebinde 
Üzerinde Madalyon Çıkan 

Talebe T ardedildi 
Evvelki glln Diıçi Mektebin· 

de geçen bddiseyi dUo yazmıo· 
bk. Vladimlr isminde bir bulgar 
t lebesl saatile birlikte, Tlirklliğo 
hak ret teıkil edici bir madal· 
yon taııdığı için, hakkında 
tahkikata başlanmııtır. Bu ma· 
dalyonun mahiyeti hakk.nda 
mektep mOdiriyetine Ye talebe 
nrkadaıların malumat veren 
İsmail Hakkı isminde bir genç· 
tir. Eld edilen madalyonun bir 
tarafında Kral Ferdinad'ıo resmi 
ve ismi, diğer tarafında da do· 
ğan bir gfineı, toprağa ıerilmfı 

Ye aüngO ile delik deıik edilmit 

SON POSTA 

~~ , . ., . . .. . . - -~ . . . . . ' . . ~ , 

rta Mektep Talebesine Yeknesak 
erpuş Giydirilmesi Düşünülüyor 

Maarif V ek&leti Or
tamektepler talebesine 
yeknesak erpuı giydir
mek için tetkikat yap
makta YO bu tetkik t 
eıo ıında Aıkerl Mllzo
deki kumaı serpuşlar da 
gözden geçirilmektedir. 
Re mini koyduğumuz ıer" 
pu~ eski ıaray baltacı· 
larmm giydiği kırmızı 

kumaıtan yapılmıo güzel 
bir serpuıtur. Mllzede 

~ ... """"-~--"'!~~~~----

bir pUakOIQ buluao, yapıJ.. 
ması ve kullanılmaaaı lti
barile çok basit daha 
>aıka ve ıarif ıerpuılar 
la vardır. Bunların 6n ve 
ırka kııımlan daha kıaa· 
br. 

• Bu mOnaseb tlo don 
Maarif MildUrD Haydar 
Beyi glSrdOk. Kendisinden 
mallhnat İ&tedik ve öğ· 
rendik kl henüz kendisine 

Oıt kısmı beyaz ve yan tarafında sırm dan kliçUk 1 talimat ıelmemiıtir Ye bu tasavyur bir proje halindedir. 

Nümayiş Tahki
katı Dün De 
Devam Etti 

Mnddeiumumilik nümayiş tah
kikatına dnn de devam etmiştir. 
Tahkik tı idare eden Müddciu• 
mumi muavinlerinden Sabri Bey 
dOn bAdiso eınasında bulunan 
y t klı vagonlar ıirketinia Bey• 
oğlu ubeıindeki bntnn memur
larile ynı bina dahilinde çalııan 
ltalyan Bankası e Luit Triyesti· 
oo memurlarının ifadelerini te • 
bit etmiıtir. Şirket memurlarından 
hakarete maruz kaldığını i.:ldia 
eden Naci Beyin d ifadesi alın· 
mııbr. Bunlardan •onra t lehe 
cemiyeti reiuioio ve DarUlfUnunun 
muhtelif faknltelerile glizel ıan' 
atlar akademisi ve diğer yüksek 
mektep talebesinden baıılarımn 
daha tekrar malumatına mUrac • 
at edilmiştir. Darülfünun mUder• 
riılerinden Tahir Beyin de malü· 
matı alınacaktır. T ahkikatm ya
rın ikmal edllmesl muhtemeldir. 
HAdiıeye sebep olan M. Janono' 
nun ifadeaide bugfin" alınacakbr. 

1'-
Mliddeiumumi Kenan Bey 

dlln öğleden sonra vilAyete gide
r k Vali Muhiddin Beyle görliı· 
mllştllr. 

Fil oryan Efendinin Kalemi 
Sabıkalı Nedim Gatat 'dan 

geçmekte olan Filoryan Efendi 
lamindo bir vapur makinistinin 
cebinden bir altın dolma kalemi 
çalarken yakalanmıştır. 

c::.::-=======-·==-=====:::a:a 
bir Tllrk bayrağı, Ostnnde aya
iile bayrağımm çiğney n bir 
bulgar zabiti ve 1912 • 18 tarihi 
vardır. Mektep müdiri Mahir Hey 
m seleye derhal vaı'ıyet et'lliştir. 
Vladimir mektepten tardedil
miıtir. 

1 Bir Ölüm 
Eski Tedrisat Müdürü Bir 

Kazaya Kurban Gitti 

Eski tedrisat Mlldllrlerinden 
Edip Beyin bir kazay kurban 

I giderek öldüğtin8 haber aldık: 
Edip Bey ekşom llzerl Bebek 
bahçesine gitmiş, bir mliddet 
oturmuı, karanlık çöktilğil zaman 
be5abıru tesviye ederek yerinden 
kalkmış, belkl latanbula yaya 
dönmek arzusunda bulunduğun
dan, belki de biraz daha bava 
almak istediğinden nhbmda do
laşmıya başl mıt ve bu ara yağı 

kayarak denize dllşmOştnr. Tah· 
min dildiğine & öre bu sırada 
deniz dalgalı idi ve Edip Bey de 
yUz.m• bilmiyordu. lbtimal imdat 
çağırdı.. Fakat ı si ruzgiran 
uğultusu arasında boğulup gitti. 
Fakat bu ıahada zabıtanın yap
t ığı tahkikat ne netice vermiştir, 
bilmiyoruz. Yalnız muhakkak 
olan şu ki, gece yarııı Haydarpafa 
önUnde bir ceset bulunmuş, de
nizden çıkanlmıı vcı üzerinde 
bulunan evrak . dolayısile kimin 
olduğu anlnşılmışt r. 

Edip Bey bundan iki sene 
kadar evvel meruurloktan iıtifa 
etmit ve Ankara'da k-itapçıl ğa 
baolamıştı. Temiz ve namuslu -
bir it damı olarak bu aahada 
senelerce çalışmıştır. Bununla 
berab., ıon zamanlarda itleri 
bozuk glttiği ıöyleniyordu. Fakat 
geçenlerde ehrimize gelen Edip 
Beyin burada tekrar bir iş · tut· 
mak Ozer• olduğu da haber ve
riliyordu. 

Bir Kadın Hırsız 
ŞUkran i mindo bir kadın 

Beyoğlunda Ye:ıiçeşmede oh!rao 
Vaıil isminde birisinin evince 
hırstıl • k yapnrkf'n akalnnm hr. 

f J!ir Bakkal 
ikinci Defa 
Mahkum Oldu 

KadıköyUnde bakkalhk edeo 
Andon Efendi bir içki kaçakçılı· 
ğ:ndao dolayı evvele• alta ay 
hapse mahkum olmuştu. Temyiz 
mahkemesi bu karan bozduğu 

için Andon'un muhakemesine 
dlln yeniden başlanmıştır. Suçlu
nun vekili içkilerin ecnebi konya· 
ğı olduğunu iddia etti. Halbuki 
yakalanan yedi şişe içki Tıbbı-
adli nıUes eıesinde muayene 
dilmiş, bunlardan dört ıiıesi 

boynh &ll llçllnDn de un'i konyak 
olduğu anlaşılnııştar. Üç ıi,e kon• 
yağın cezası mikdar itibarile 
2550 kuruştan fazla olduğu için 
Andon tekrar alh ay hapse mah· 
kum olmuş, esasen mevkuf ol· 
duını için tevkifhaneye ıönde
rilmiştir. 

'f. Beykoz' da oturan Rizeli 
Kadem isminde birisinin Uzerin
de 78 çakmak taşı bulunduğu 
içio alta ay hapiı kararı almıştır. 

Kadem kendisinide cinnet ve yaram 
felç bulunduğunu iddia ederek 
tahliye edilmesini istiyordu. Tıb
bıadli hastalığmın hapse mdnl 
olmadığ nı tespit ettiği için k n
diii deı hal tevkifhaneye ıönd0e 
rilmiıtir. 

Şüpheli Bir Yangın 
Evve ki gece TOnel J•Dında ber· 

bctr Andon Efendinin dfikkiı:aından 

yangın çıkmıı, tahkikat neticeıinde 

yangını fÜpheli gösterecek baza de· 
)iller elde edilm,itir. 

GllmrUklerde fAesai 
Bir marttan ltibnren gOm· 

rnlderde şıabah ıaat 8,30 da iıe 
başlanncak ak am saat 17 de 
tatil 'epılacaktır. 

Mart 1 

, ,,_. -.......-._........ 

Günün Tarihi 

Gazi Hz. ile M. 
Huver Arasında 

Ankara. 28 - Yeni Amerika R • 
f•icOmhuru M. Ruzvelt'ia marus 
kaldıtı aulkHt teıebbQıü dolayıılle 
ReiılcGmbur HL 1 Amerika Relıi
cOmhuru Huver ra11nda aıafıdakl 
telwraflar bati edilmiştin 

Mr. Herbert - Hınru lh. ne 
Pek muhterem Mr. Rruz.velt 

aleyhin• vaki olan alçak~a euik ıt 
teoebbOıD. teeasilrümO mucip oldu. 
Bu \'Hile ile dostane mubabbctlerJ. 
mln Ye asll Amerlkctn milleti hakkın· 
da Türk balkının hislerini tecdit 
temin bnın kabulOnU zati devletlo• 
rlndon r :ca ederim. 

Gul u.tafa Kemal HL ne 
Nazikar>e b.lgrafınız tilkraola 

alandı. Bundan haberdar ed.len yeni 
Cümhur Reiıl samimi hiaııiyat v 
mDtekabll t mennlyabnan arzında 
bana lttlralc etmektedir. 

Oz Türkçe 
l.tanbul lık tcdriut MOfettlılcıri 

bugOn b ir toplantı )'aparak ı~b 
derleme faaliJ eti etrafında g8rüş -
ceklerdir. Halk bUgiıl komites i, der· 
leme ocaklarının bu kuma alt vazl. 
felerlnl kolaylaştırmak için bJr lzafı.. 
Dame hazırlamış ve derlem ocakla• 
nna ı5ndermittir. Tilrk dili tetkik 
cemiyetinden de baza yeni mlrler 
irelmlttir. 

Buğday Ve Afyon 
Dün Anadoludan lstaobula dokuı 

•agon buğday gelmlı ve en iyi mal· 
lar 7-7,5 kurut arası.ıda ıatılmışbr. 

lıtanbulda 21,540 ton buğday i toku 
oldutundan butday plyaaaar gevıek• 
t :r. Afyon fiatlcrl yilkıelmlştir. Daha 
ylikHleceği s8ylenmektedir. 

Talebenin Dişleri Bozuk 
Yapılan t tkik ta göre m lttep• 

!erdeki talebelerden mOhlm bir k11-

mının dltlerinln bo:r.uk olduğu gö
rülmGtlür. lıtanbul M a rlf Sıhhıy 
heyeti arasında dlı tabibi bulunma• 
dığından talebelerin d ılcrl IAyakile 
tedavi ettlrilcmemckl dir. 

Şikago Sergisinde 
Türk Eserleri 

Maarif V r.klletl haziranda Şika· 

goda açılacak olen beynelmilel sergly, 
miizelerimlzfn lştirakını kabul etmlt 
ye (30) b in lirahk bir tahıiut koy
muştu. S rgioin bir de sanayi kıımı 
yardır n bükQm timi& burası için de 
dnetlidlr. SMgl tertip heyeti gön
derilecek tariht eserleri \'e d mir 
ıanayi etyuını sigorta eltirdikt 
ıonra bir berp gemiıile Amerikaya 
g3tllreceğlnl vadettiği hnlde sonr• 
bundan ı.ırfmaxar ttiği gibi ltsral 
edilecek pavyonlar için de ağ r bir 

lııal maarafı etaıltlerdl ·• Bunun için 
bükQmetlmla ı rgly• yalnuı eski 
Türk uerlerile .o TOrk topraklann~ 
da yaıayan cıkl milletlerin yadigar· 
inile lştirck etmeğe karar verm' t ve 
(200) parça etya bazarlanmıştar. Bun
ların (li!O) ıi Topkapı sarayından, 

•Hıl u.ki IAl m ve Tilrk Heıleri ruQ .. 
:ıcılnden, mOtebakiıi do Asarı Atika 
Müz.eainden lınacaktır. 

Son Postanın kesimli Hikage si ı Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: ] 

-Hasan Bey ıu Yataklı Vagon 

hldiHaJ beni çok ainirlendlrdL 
••• Biliyonun : Direktör di)·e 

retirilen bir ecnebi ••• 
•.. Bir .atan evladına tclefo da 

~ 

tUrlcçe konuştu§'u için. •. 

... Yol Yermİf. Bunun Dierlne 
gençler toplanıp mOesHıenln ne ca
mım barakmıılar, n• çerçevealnl ... 
N• dcrain bu iıe. .. 

re hOrmet etmıyen ere 1 • 

1 
Hasan Bey Ne diyeyhn Türklde--

· ı "'Ya bu •ı 
veyi aOtmeli, JR bu dlJaJ'dan rıtaıe 
derim addm. 



~ Mart 
r-----

Herg ----
Biz 
Vergi Vermige 
Hazırız Amma ... 

' 

Şehir bütçesinde bu aene bir 
l»uçuk milyon lira kadar bir açık 
•ar. Bu açığı kapatmak için 
bazı vea·filerin tezyidi mevıu
l»abatır. Bu meyanda bllhaHa 
•mllk Ozerinden alınan vergileria 
arttanlma•ı dntllnlllmektedlr. 

Bası gazeteler bu hu•uıta ya· 
palan projeleri pek lnıaf•ıı bul
dular ve itiraz ettiler. Bunun 
Dıerine Muhiddin B. haklı olarak: 

.. latanbullular teblrlerlnia me
deni bir ıeblr olmasına iıtlyor• 
laua para vermekten de ı ·ma• 
aıahdırlar. Avrupa ıohir ..... rnde 
16rUnea temizlik, refah ve kemal 
••erleri vataodqların verdiği 
para ile temin edilmiıtir. " 

Filhakika biz belediyeye 
Y•riİ vermiye alıimıı millet de
iiliı. lbtiyaçlaramıı ve ıevklerimiı 
•rlıyor. Şehrin kuaurlaruu daha 
tiddetle hi11ediyor ve g6rUyOJ'U. 
Fakat bu nokıanların lzalul " 
lıtaobulun hakikaten firla ve 
ıarif bir belde halin• ı•l .. 
bilmesi için para lkım olduiunu 
Ye bu parayı da bilim vermek· 
lltlınls lhimgeldiğini dttştınmeyiz. 

Bir defa unutmıyalım ki la-
tanbul balkının belediyeye ver
diği vergi, diğer medeni ıehir 
ıakinlerinin mllkellef bulunduk· 
lara vergi ile kıyaı kabul etml
Jtcek kadar azdır. lıtanbul'un 
750 bin nUfuıu .vardır. Belediye 
bütçesi ancak aekiı milyondur. 
Demek ki bilva1ıta ve billvaııta 
Yergi olarak adam baıına 10 lira 
•eriyoruz. 

Saniyen lıtanbul dağınık bir 
ıehirdlr. Toplu bir Avrupa ıeh
rinin idareıi ile lıtanbul ıehrinin 
idarui b,iribirine .b•zemeL Da· 

~·MM.ful& 
•aarafı ı am •derler. Oilaa 
içindir kl biı lıtanbulda toplu 
uaıra11 eserleri 16remiyoruz. 

lıtanbulu mamur bir belde 
ıörınek İltiyonalr para ver
lllekteu ele çekinmemeliylı. .. 

Blı bu para11 Yermlye, he• 
de aeve 1eve Termiye haııras. 
Fakat mukabilinde Muhittin Bey• 
elen tle ıebir halkı namına rica
lan mız vardır. 

Şehirde halkın ıenede adam 
hatana oa lirada fazla para ta
ıarrufunu temin edecek tedbirler 
almak mnmkllndlr. Halk bu ta
larruf ettiği parayı can Ye al
ntllden Belediyeye Yerebilir. 

.Yeıell: lmtlyazh ılrketlere 
ait fiatler hlll eıkl 'halhal aut.. 
faza ediyor. Hayat her uhada 
ucuıladıjı halde bu eıyanın fiat
lerlnl muhafaza etm•ıl doğru 
dejildir. Vaktile tlrketler buglln
kll fiatlerin• tuplt ederken kl
•llrOn fiab 18 lira idi, bulfb 
1 liracbr. O nkit lartll• oa Ura 
idi, h•fla yedi liradır. O Yakit 
ltçi tleretl•rl fazla idi, bu,e. 
yarı yarıya lnmiftlr. O halde 
imtiyazlı tirketleria maddi ve 
larurl ihtiyaç fiatlerlnin de be-
r•ber dllf mesl lbım ıelmez mi? 
Belediye Reisi bu biımetl ıehlr 
halkına temin edemez mi? Bunun 
için paraya ihtiyaç yoktur. Gerek 
tlrketler, ıerek Nafıa Veklletl 
ne:adinde yapalacak m8e11ir bir 
tqebbllı derhal bu neticeyi ta
biine kili ıelir ıall11'lı. 

Halkın Belediye1i dDıllnmeıl, 
Belediyenin de halkı dllf~mui 
Ü• mDmkllndllr. Halk yardım 
-ıerae Bel"diye bu 1ardama il
tilakak kesbetmiye çalıtır, Bele
diye çalıf na halk ta oaa yardı

J'OSTA 
a e 1 J 

r
------------------------·-------------------------~---, 
Resimli Makale a irs a 1 

Doğarken anamızı, babam111, 
din ve milletimizi seçmek hak· 
kına malik dejilis. 

Dotarken anamııdan, babamıı· ı Fakat ahllk •• ıeciyemiıl blı 
dan frHn intikal eden bası ZHf- kendimiz J•parız. Banda cemiyetten 
larımıı •• haahhldanmıı vard1r ld ıonra ea ziyade &mil olu kendi 
bwaJarıa blıde suburuna mini tahaımıadır. Kadere defli, kencllnlH 
olamayız. inanınız. 

z Kısa ı 
Münderecatımızın çoklu
l!undan .dercedilememiş-' 
tir. ~ 

İktısat Vekaleti 
Döviz İçin Tedbir Aldı, Ye
ni Kararname Yarın Çıkıyor 

Ankara, 1 (Huıllll) - TOrk 
para11nı koruma hu1Unndakl y .. 
Dl kararname yarın ruml ıuet .. 
de hatitar edecektir. Kararna
mede dlm lçba buı 1eal tak· 
yidat Yardu. 

Ecnebi memleketlerde ikamet 
eden, Yaridat membalan Tlrklye

de bulunanlarla harice it takibi Ye 
ı::ımıı ... _.._...====-=ıı-=-=--ı----.... ...:--===-============-===-=-========-====-======-==-====ı1:::===-==--==-=--= ıeyahat etmek için sldealere her 

' SON TELGRAF HABERLERİ 
• 

Yeni Kazanç 
Verilecek Beyannamelerde 

Tasrih Edilecek? 
Ankara, 1 (Huıuıl) - Yeni llyiha mucibince 

kazanç beyannameleri neticeal ahnmıı ticari 
ıcne zarfındaki vergiye tabi tutulacak kazanç 
yekônUnO ihtiva edecek Ye her mall ıeneye tekad· 
dom eden mart ıyı ıarfında verilecektir. Eshamlı 
tirketler be7anoamelerinl nisan ayında verirler. 

Beyannamede Neler Bulunacak? 
Kazanç beyannamelerinde ticaret Unvanları, 

ticaret mahalll Ye ikametkiblar, ıayrisafl ka-

1 

mnıeccel ·~rmayenin yllzde beı ihtiyat akçaıı. ıigorta 
tirketlerlnİD tazminat karıılığı, ticari Ye ıınal gayri 
menkullerden binalardan yDzde dördO, fabrikalar
dan yl\zde altııı, makineler allt ve edavattan yllzde 
ıeklzi, deniz nakliye vasıtalarından y8zde beş, ilA 
onu, kara nakliye vasıtalanndan yllzde yirmi beti 
amortisman olarak zarar hanealne kaydedilecek Ye 
vertiy• tabi olmıyacaktır. 

zanç yekünu yaıdacaktır. Bina, erazl, alAt Ye 
edevat mobilye, teminat, depozito akçeleri, icare 

Kabul Edilmiyen Masraflar 

ye sigorta bedelleri 'e 11ire gibi masarif de be
yenname de kaydedilecektir. Beyaanam•Ndn klt 
" sarar .atiınlan olacaktır. Ba ılltuulara 1azılacu 
buauıat kanunda turih edilmlıtir. 

iane ve teberruler, alelumum para ceıalarJ, 
binalardı, Yapurlarda yapılacak tadillt. eıki memur
lara Yerilen tekallt maqları, mlıtahdimin lçia 
Y.Uen alsorta bedelleri, tuminatlar, arul ve bina 
Yergileri, pçmif HDelere alt sararlar, ıerma1e 
lçia fais. ıarar ıltanuna kaydedilemez. 

Zarar Sütununa Neler Yazılır? 
lıletme maaraflan, tamir, mlıtahdemln m8at " 

llcretlerl, f car bedeli, tenvir •• teıhin, muhabere, 
illa bedelleri, ılıorta, dnyunat f-.izf, kazanç verp 
linden maada bil6anım vergi ve relimler, mltıo 
euesenin faaliyeti için ıarfolunan muraflar, 

Tutulacak Defterler 
Mtıkellefler kanunlarm icap ettirditl defterleri 

tutmak meeburiyetindeclirler. Dona acentalan, mll-

ticaret •• meıleke alt itler için yapılacak seyahat 
murafları, meıkilk matlubat, tahliU mDmtenl 
matlubat, mDeıHteDİn faaliyetine alt muraflar, 

bayaacılar, ılm11rlar, ligorta komiıyonculan tata
caldarı kazanç muamele befterine hem icra ettik
leri muamelenin bedelini, hem de bundan temm 
ettikleri kin yaıacaklardar. Kanunda her mBkel-
lefin tutacağa defter hakkında izahat vardır. Def. 
terler it• bqlamadan evvel taıdik ettirilecektir. 

Kontenjan 
Yeni Kararname Ve Liste 

intişar Etti 
Ankara. 1 (Huıuat) - Yeni 

kontenjan kararname ve U.teal 
buglba ruml sazetede lntitar 
etmiftlr. Karanıame1e aazaraa 
"A.. Uıtesinde yuıh eıya kon
tenjana tabi değildir. "F" Hat .. 
ıinde yazılı etya 6 ay zarf .nda 
yek6oll bir buçuk milyon lirayı 

geçmemek ıartile Sıhhat Veka
letinin mOsaadetile kontenjan 
llaricl ılrecektir. 

B•dellerl Devlet Bankaaına 
yabnlmak ve döYizlerl ithal tari
hinden alb ay ıonra verilmek 
ıartile "M., llite•inde yazılı ew
yada kontenjan harici ıfrebile
cektir. Kararnamede rftmrftk mua
meleleri takai ve d6nlı itleri 

hakkında da mObim ahkam Yardır. 

* Son samanlarda lıtanbula 
tıranlİt olarak retirilen blr kııım 

Millet Meclisi 
Bugün Açılıyor 

Ankara 1 ( Huıuıı ) - Medlı 
baıBn ••t 14 te açılacakbr. 
Meb'utlanmızıa bir kıımı dtın, 
bir kıımı da baıDn ıelmftlerdir. 
Mecllate ekseriyet bulunacakbr. 
Ruıname enelce bildirditfm 
meYadt ihtiva etmektedir .. 

Cireson Halk Fırkası 
Gireaon, -28 - Halk Fırka11 

Villyet Kongretl 18 murahhaun 
iıtirakile bu akıam toplanda. 

• .... -·····--· il =-· --- ......... .._. ........ . 
.. yanın vı bilhaı11a manifatura 
eıyauoın yine tranıit olarak 
Edirneye 16t6rllldOğ6 ve Edirne 
kontenjanı llıeriııden tekrar la
tanbula .. .,kedildiil söylenmek-
tedlr.~akat eıyama Edirneye kadar 
aevkedilmıal ve tekrar latanbula 
retırilmetl birbayli masrafı mucip 
olmaktadır. latanbul kontenjam 
artırıldıjl takdirde bu maaraflara 
lfl:ıum kalmıyacaAı ı8ylenmektedir. 

İSTER iNAN iSTER 

Yeni Bütçe 
Masraf Geçen Seneye Na .. 
zaran 5850000 Lira Fazladır 

Ankara, 1 (Huıusl) - COm
lauriyetin onuncu seneıinde yap1-
lacak bnton itler yeni sene blltç .. 
slRin eıbabı mucibe llyihaııncla 
ıiliredilmektedir. BDtçede balkın 
menfaatleri ı&ı annnde bulun
durulmuı. ııbhiyeye 6N bin, 
maarife 400 bin, ikbıat itlerine 
465 bin, ziraat itlerine 515 bin, 
dahiliyeye 921 bin, adliyeye 310 
bin, diier V eklletler blltçeleriae 
de 800 bin lira kadar uı;u ya
pılm 9tır. Yeni maıral blltçesl 
geçen seneye nazaran S,850,000 
lira fazladır. Bu fazlalık ıtımrUk 
varidatının çotalmau ile karıı· 
lanacakbr. 

Tramvay Ücretleri 
Tramvay tarife komiıyonu 

perıembt_ ınnn fçtima edecek, 
Bent tarifesini tetkik eyliyeeektir. 

iNANMA/ 
Geçealerde Fraaaıs ılJHI adamlan11du bi.tlıl bir ı •Aeaba ?. diyor. KGçGk ltlllfın karıtık nıdyetf, Al

nutuk Irat e:derelıJ •ınyanıa tlOHlmell &zere oldatunu, man1adakl 808 llatilAI hareketi, Fran1ada mali mH•• 
lktlHdt bularaam n :bayet bulaaıı lçia usun samaa lel • b' L 1 ı "b b ı f h · 
buleıaefe ihtiyaç kalmadıfıaı •3yleclL Fakat ıoa ıGa• •rln mbmın ır t••i • ma1ı ıı 1 nıu tel idııe-
lerlaı hldlHtıDI 1asdea pçirl•ce ıa .. • ••rr• llatlfarl ler 1ıa,..11nM dlnranın dG1elme7• dotru alttiti••, 

ay verilmekte olan dam mlkdcn 
ukiıine nlsbetle yanya lndiril
miıtir. 

Dövla kaçakçthjuıa mani ol
mak için de yeni bazı tedbirler 
ittihaz edllmfttlr. 

* llctısal Vekal~tinden teblil 
edilmelct11dlr: 

TOrk ihracat tacirlerinin ... 
nebi memleketlere yapmıı olduk
lan ihracat d&Yizlerinln muhtelif 
memleketlerden 1· 1·933 lptidaıı
na kadar blok kalmıt olanların 
hakkında tedablr ittihazı dltll
nftlmektedir. 

Türk Gençleri 
Sinemalardan Türkçe 

isim istediler 
V agon-U Şirketinin tqlanmua 

hldiıHi hakkındaki adb tahkikat 
devam etmektedir. Hukuk Fa• 
klllteıi reial Tabir Beyin maıQ
matına milracaat ec:lilmiıtlr. Va
gon· LI Şirketi latanbula hAdiseyl 
tahkik etmek tızere M. Tuçefo 
iıminde bir mllfettİf ılndermiştir. 

Bu mllfettif M. Jaaino'nun bu 
meıelede biru fula ıayretketlik, 
becerikaizlik 1Werclijial, bu mil· 
dllrlln S.JDelmilel talebe cemi
yeti reisi oldutuau al1lemiftir. 

Diier tara1taa talebe ecnebi 
ismi tqıyaa linamalara birer 
mektup g6ndererek bir haftaya 
kadar iıimlerinl detittlrmelerinl 
ihtar etmitlerdir. 

Balık Mütehassısı 
Bahkçıbk Mlltehauw Doktor 

Simpıoıa'un mukavelul temdit 
edilmfttir. 

Makedonyalılar 
Yugoslavya Aleyhinde 
Tezahüratta Bulunmuı 

Sofya 1 (Husul) - YuıoslaY 
Sefiri Bulıariataaa bir nota 
yererek ıon Makedon1a kon,.... 
lhade bası reaml sevaba da 
açıktan •Pi• YaıollayYa aıe,. 
binde tezahuratta ltalunmuıaa 
proteıto etmfttir. 

Bulgaristan da 
Bir Müvezzi Posta 

Müdürünü Kesti 
Sofya, 1 (Huual) - iki rG• 

evvel iıinden çıkanla bir poıta 
mllv.uil Sofya poata ldareain• 
gelmif, mOdllrtlu odamu c\f.llllt 
ve kapıyı kUitledikteal ıonra, 
cebinden çıkardıp bir bıçak-
la mDdllrtl yen deYlrerek 
koyan botular gibi kafa
aım kesmlftir. Hldiae, Sofyada 
bDyOk bir t .... Dr uyandırmıtbr. 
Poata MtldDrlntlD ceDaZHi bD,ok 
meruimle kaldırılmlfbr. 

Kız Bulundu 

._ •••• bilir. 

ı. " El e1e nrelim Ye te1ui hep IJVAN iSTER INANMAI 
.......... -..~ ı~...-..-.................................... _._ ____________________ ~---------------..J 

Atina, 1 (Huul) - M. Şor
un adamlannda biri M. Papu 
ve MeL Sor'un ıideadllderi yer( 
bularak MeL Şor'la konutmap 
muyaffak olmuıtur. 8a mllllkat 
hakkında hiçbir .. , 91Jl•m .. 
mek' e beralffr M. Şor'• laltma 
bazı t•ralt dail'ealacle ... cleeell 
aalqdmaktaclar. 



4 Sayfa 

Memleket Manzaraları 
.. . 

Dörtyol' da· 
Kırk Gün Kırk 
Gece Düğün 

Dnrtyol ( Huıual) - Memle· 
ketimiıin çok .. ld deYirlerioden 
kalma an'ueYI baauaiyetlerinden 
biri de dOiDo mueleaidir. 

Hikiy~lerini dinleyip te lnan
madığamız kırk gQn kul&. ı•celik 
d8ğtl11 e&anelerioin bir 6rnegi de 
hlll bizde 16rülmektedir. Bura
da evlenecek bir erkek hal vaıi
yetine i &re iç, beı gOn eğlenti 
ye ziyafetler yapmana makbul 

"' aayılmıyor. 
Buhrana kartı en birind ailA

hın taunuf olduğu ıu zamanda 
bu masraftan kendimizi koruaak 
bu parayı ileride 7eni tlltecek 
olan aile ocağımıza ıarfetaek aca• 
ba daha iyi hareket etmiı olmaz• 
mıyız. Bu hafta sarfında bu te
kilde rlinlerce devam eden Oç 
d6ğiln oldu Ye yine avuç cloluıu 
paralar aarfedildi, bau mOeuif 
hAdiHlere de yaule hazırlandL Ba 
meyanda ocaklı k~ynnden Rıza 
lımindeki adam birkaç arkadaıile 
birlikte dDğlln d&nnınnde sar
hoşluk aaikuile nara atarak ha• 
Yaya maYzer ve tabanca ııkb. 
SilAb aeslerinl işiten Dörtyol jan· 
darmalan bunlan takip ederek 
köylerinde yakaladL Suçlular bu 
yakalanma esnasmda jandarmaya 
karıı mlltecaviz Yaziyet aldıklan 
için tevkif edilerek mahkemeye 
1evkolundu, hem halkı taaarrufa 
alıthrmak, hem de bu gibi mile .. 
lif hAdiıelerin 6nllne geçmek iç.in 
bu kabil dllğllolerin menedilmeai 
çok isabetli bir hareket olacak. 

S. M 

El' aziz' de 
Beı Kiıi Arasında Kanlı 

Bir Kavga 

Ellı.lz (Huıusl) - Burada bq 
kiti araıında kanlı bir ka,ga 
olmut. iki kişi ap nrette :rar .. 
lanmııbr. KaYa-ayı· Bitlisli Kemal 
isminde biri çıkarmıtbr. Kemal 
eakidenberi Rahmi Efendi iamilı· 
de birisine mugbermif. Rahmi 
Efen dl ile kardeti Hftseylni çartı 
içinde Mehmet •e eakici Ahmet 
ismindeki arkadaılan ile ıider
ken görmOı, tabancaaım çekip 
ateı etmiı ye içlerinden Mehmedi 
ağır surette yaralamııhr. Ahmet 
ile Rahmi de Mehmedin yaralan
d ğını g&rftnce Kemalin tızerine 
çullanmıılar Ye bıçakla bet ye
rinden yaralamqlardır. Yaralılar 
hastaneye ka.lcLrılmıt. diier kav
g acdar da yakalanarak ıclllyeye 
werilmiflerdir. 

Ankara' da 
l~ıUaµ Harbiye Spor 
Kulübünün Kongresi 

Ankara (Huıuai) - lmalAtı
laarbiye ıpor kulUbD aenelik koa
ıraioi akdetmİf, nbamnamenia 
baza maddeleri tadil ve yeni bir 
apor programı tanzim olunmoıtur. 
Kultıblln iami de değiştirilmiı, ye
ni isim Ankara Gncn olmuıtur. 
Kongrede yeni idare heyeti reis
liğine Nasuhi Bey, ikinci reisliğe 
Hftıeyin Yakup Bey, umumi kA· 
tipliğe Rnıttı Bey, umumi kap
tanlığa F enerll Alaeddin 8., mu· 
haaipliğe mühendis Cevdet Bey, 
tahaildarhğa Raif Bey, idare mü
dürlüğüne Salahattin Bey intihap 
edilmiılerdir. - N. K 

SON POSTA Matt ı 

1 
Münakaşa 

Heveskar 
1 : 

Samsun' da İktısadi Faaliyet Af.:~:~:~~rı, 
Samsun Limanındaiı Her Sene 2 Milyon 

Liralık Yumurta ihraç Ediliyor 
Samıua ( Hu- 811maun Tu ... n-

auıt ) - Yeni Y•cl .. r Blrllll 

yumurta lbracab Şehrimiz tuba 
batlamak Ozere- fiye Y• manifa-

dir. Yumurta 
tllccarları geçen 
sene lapanyaya 

ihraç edilen ya· 
murta bedelleri

nin, bir k._.mının 
bloke edilmesi-

nin bu aeoekl 
ihracat Ozeriade 
çok btlyük tesir 

icra edeceğini 
söylemektedirler. 

Samsun iık&le
slnden her aene 
( 50,000 ) sandık kadar yumurta 
harice ıevkedilmektedir. Bu afağı 
yukarı ( 2,000,000 ) TUrk lirası 
tutmaktadır. Geçen ıeneye nis· 
betle bu ihracabn bu ıene daha 
fazla olacağı tahmin ediliyorıa 
da, paraların lıpaayada bloke 
edilmesi yumurta tacirlerini te-

reddiltte bırakmaktadu. Aldığım 
malQmata göre halihazırda f .. 
paoya hük6meti nezdinde bloke 
edilen puanın miktan bankalar 
da dahil olduğu halde yllz bin 
Tllrk liram kadardır. Billuuaa 
Karadeniıin belli bqlı ihracat 
merkezi olan Sam1UD piyuuım 

F evzipaşa - Urfa 
Yolu Yapılıyor 

Bu Mühim Yolun lnıaıına 
Yakında Başlanıyor 

Gaziantep ( Huıull ) - F ev• 
zipaıa lataıyonundan Urfaya 
kadar mevcut ve fak at çok boıuk 
olan ıo .. oin yeni battan lnp ve 
tamirine Nafıa Veklleünce karar 
verilmiı ve tatbika da girifilmiftir. 
Bu yolun lıtanbul • Edirne yolu 
gibi asfalt olacağı da ihtimal da· 
hilindedir. Bu lı için tetkikst&a 
bulunmak llzre Yollar MUdiri 

Umumisi buraya gelmiı Ye bura
dan da Urfaya doiru tetkikabna 
devam etmek llıere hareket et• 

mittir. Bu yol milli ıoaelerden 
addedilecektir. ima ve tamiri 
Husuıl idareler tar~fından değil 
Vekalet tarafındaa icra edile
cektir. 

Yol, F evzlpaıa • Antep· Nezlp, 
Birecik, Urfa Dzerinden geçecek 

tahminen 230 kilemetre kadar bir 
tuldedir. Birecik'le Fırat nehlrl 

llzerioe betonarme olarak ıayet 
ceıim bir k6prll yapılacaktır. 
Gerek k6pr0n0n ıerekıe yolun 
keıfioi yapacak olan lteyeti fen
niye birkaç gDne kadar gelip İf • 
baılıyacakhr. Şarkı garp Yillyet• 
!erine bağhyacak olan bu mllbim 
yolun inıaaı lımet flaıa Hazret• 
lerinin ıon cenup Yillyetl.,,ri ıeya• 
hatlerindeld tetkikatlannıo bir 
eseridir. 

· Bu yol, geçtiği yiJAyetlerio 
lktıaadl hayatında mühim bir rol 
oyn yacaktır. 

8amaunun ihracat l•k•le•I 

bu miktar para pek ziyade mtı-1 
teesıir etmektedir. Şehrimiı yu
murta ve zahire tacirleri lkhsat 
VekAleti ile mlltemadl temaa
tadır Jar. 

Bazı ecnebi yapur kumpanya• 
larile nawl hoıuıunda mukave
leler yapılmaktadır. Ayrıca ıeh· 
rimiz yumurta tacirlerinin bir 
ıirket yapacaklan da ı6ylenmek
tedir. Her hafta lıtanbula ye 
Anupaya klllliyetli miktarda 
&ahire ibraç edilmektedir. Bu 
hafta içinde yine depolarda 
ihraca hazırJanmıt yedi aekiz 
milyon kilo kadar buiday Ye 
arpa mevcuttur. 

tura tllccarlan, 
aralannda bir 
birlik yapmak te
ıebbllıOndedirler. 

Birlik mlleaaiıleri 
" Villyete mOra

caat etmifler 
Ye VllAyet te 

tahkikab İktı· 
ut Müdiriyetine 

havale etmittir. 
Ba birliğin birçok 

faydaları olaca· 
ğını sannediyoraak 

ta Ticaret Odasınca bu hareket 
muanz bir cephe olarak telokkl 
edilmektedir. Fakat her halde 
birçok milnevver tacirlerimbin 
qtiıak ettiği bu cemiyet meslek
taşlarına az çok hizmetlerde 
bulunacaktır. 
Samsun Ticaret Od••• lnllbabı 

Ticaret Odaıı intihabı yapıl• 
mıı, neticede Yelkenci sade 
ŞükrO, tüccar Emin Ali, Şe•ki, 
Nuri, ŞtıkrO, RftştO, Şevki, Salim, 
Muammer, Abdlilbald, Hlmit, 
Kigı oğlu Sllleyman Beyler ile 
iş ve Ziraat Bankalan MDdDr!eri 
heyeti idareye intihap edilmif
lerdlr. - C. Ş. 

1 Gerede' de Eğlenceli Bir 
Gezinti Yapıldı 

aere•a•nflerl 
Gerede (Huual) - Gençler 

Birliği kıt gecelerini hoı ı•çlr
mek auretile aohbet lıimll bir 
an'ane teaiı etmlflerdir. Her yal 
bir parça daha kunetle yer 
tutan bu an'ane bu aene ~ok 
rağbet gBrmllf, her ıeee bir 
eYde toplanan gençler mtlaaha
beler, konferanalar, temıiller 

Soma' da 
Bir Koyun Dört Kuzu 

Birden Doğurdu 
Soma ( Huıual) - Hatun kBytl 

imamı Ali Efendinin koyunu bir 
defada dört kuzu doğurmuıtur. 

Kuıulann ikisi yapmaktadır. lki
ıl ölmUştOr. Bir bataoda dört 
kuzu d_oğurma hAdiaeai ilk defa 
YWlU bulmaktadır. 

~ 

w• 111u, ... rel ... rl 
tertip ederek kıt ıecelerlnla bot 
ıeçmemeainl temin etmiflerdlr. 

Gençler . Repdlye klJllH 
kadar 12 kilometrelik Jercle laı 
ıezintiai tertip 0plflmllr, Çok 
eğlenceli olu bu gezintide 
ıençleria bqıncla ihtiyar reialeri 
Mu.tala Bey de lıuır IHll_. 
muttur. 

Şarkışla' da 
Bir Ceket Yüzünden 

Cinayet 
Şarkııla (HualUI) - Şarkııla

ya 3 ıaat meıafede bulunan Ka· 
racaviran k6yilnde çolak Adil 
oğlu Salahatün, Aalan beyoğlu 

Env~r tarafından pıçakla yarala
narak öldilrOlmn,tnr. Cinayet bir 
ceket meaeleıiadea SlkDMtbr. 

NarııllaA Ata 
Gerek Anadolu' da, gerek ı .. 

tanbul'da bazı mektt>·· ler birer 
mecmua çıkanyorlar. Ôtedınberl 
bunlara, talebeyi çabşmaktan alı
koyuyor diye kızanlar, veya 
•pnç iatidat" lann daha mektep 
ııralarmda belirmeaine aebep olu
yor diye memnuu olanlar vardır. 

Ben, derhal itiraf edeyi ·n ki, 
kızanlardan, hem de . fevl....ılAde 
kııanlardanım. Bu mecmualar 
talebenin çah,masına mı mani 
oluyor? Hayır,' biç zannetmem 
belki bazdanm çalı~mağa ıe~ket
titi bile ı6ylenebilir. 

• O bAlde ne zararlar1 var?" 
mı diyecekaini~ Mektep mecmu• 
alanmn zaran talebeyi eksikle 
iktifaya herhangi bir mealeğin 
ıorlaklannı yeomeğe değil, ber
taraf etmeğe ıevketmesidir. 

Bir mektep talebeainln çıkar
dafl mecmuada iyice bir manzu. 
me, ınzelce bir hiklye bulunm• 
• daima iatiınal bir bildir; çDn• 
ki onu çıkaranlar hentiz gençlik 
Jalllla bile gelmemiı çocuklardır. 
itte bunun için bir mektep tal .. 
bealni mecmua çıkarmaia tetvik 
etmek onları ekıik, fena olmua 
mukadder olan ıeylerle uğrqma
ia 1evketmektir. _ 

Talebe şiir, hikAye yazmaaın 

mı? • Niçin yazmasın 1 Y azmaı 
olur mu? Fakat yazdığı ıeylerin 
henllz "ham" olduğunu da bil· 
meli. Yazdıklarını bir mecmuada, 
bilhaua kendi mektebinin mec• 
muuıoda neşrettiren talebe dea 
•Baki ben bu Yaşta neler yapa• 
biliyorum!,. diyen, yazı ne kadar 
fena olur• olsun mftsamaha bek• 
li7en bir bil vardır. Bu da ıan .. 
ta en ziyade mlhıafl olan, onu 
lldllren ıeydir. 

HeYeaklrlar, yan1 •amatGr ,.ler 
haldunda ne dOflndUjilmtl ıl• 
diye kadar çok tekrar ettim. 
HeYeıklr ile çırak ayni ıe1 
delildir. ·Çarak uataıınm yanında 
ıauHnm batla icababna ı&re 
phfır. Bir mll'anıos çıratının 
rapacağı dolap, onu yapan .daha 
acemi bir çocuktur diye, mn ... 
malaa Ue kartılanmaz ki 1 Hele 
birkq maraaıo• çırağının bir 
araya gelip bir dflkkAo açmalan, 
• Bizim mallanmıu kusurla da 
olu beğenip ahn,. demeleri kabil 
detildir. Çok tlktir ki •amateur,. 
marango&lar yaptaklan dolapları 
aatmağa, tethire kalkmaz, onlann 
takdir ve teıvlk edilmesini bek• 
lemezler. 

Y almı marangozlukta değil. 
-....t,, ın her ıubeainde böyle 
bir haklı gurur vardır. Bu unatt• 
yokl. Esasen aktar olmayan, ıırf 
ıh)IDO eğlendirlDelc için ara•r• 
OJUD oynıyan gençler elll•mden 
• llapllah 1 " bekler. lıin ud 
haam, bunlann tepik eclll
meal dlr. 

Bir mecmua, kariin allkalllll 
celbe çabımaia mecburdur; kr 
rilerlne entlptıften yazıları beğer 
meyi taYıiye edemez. .. Bizi• 
yudanmız, muharrirlerlmislD 
bepal de birer acemi çocuk 
oldup için, bittabi iyi olm11• 
caktır. Ama alı kusura bakmayın, 
bizi alkıtlayın " diyemeı. Bir 
tiyatro da bunu ıByliyemez. lıt• 
bunun içindir ki mektep mecl'D: 
alan, .. amat6r ,. temsilleri •• 

11
1 hOI' 

kabllden her unat tez• i 
t"o ıı.... ından çl\rtıktOr, aana 1

1 
ı. 

. tklr o nı•• kin demektir, ıana . ı de, 
iatidadında bulunan kunaeY ha 
daba ktıçnk yafta aınsama 
talebine alqtlrıp seblrlet· 
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Siyaset Alemi 

Türk- Yunan 
Dostluğu 

Pariıto çı kan J urnal gıızetea1 mu• 
hnrrirlerinden M. Edvard Helıey 
Balkanlarda ktaa bir tetkik ıeyalıati 
yapmak üz re geçenlerde Atlna'ya 
uğradı, M. Venlzcıloı :a göril~tll, Bul• 
aar"ıhna geçti. M. Ven iı.eloıla M. 
Helsey'in yapt ğı mllllkat, Meaajo 
d' A ten ialmll gazetede lnt·ı.., elti. 
Okuduk, mGlıiın, batta çok milhim 
Lulduk. Mülhakat, Fran11z muharriri• 
sıln M. Veniır:eloaa bir ıualile başhyor. 
Bir harp •ukuu takdirinde Balkan
lara kartı Yonanbtan'ıa alacağı va• 
a iyetl Öğrenmek latiyor. M. VenİH• 

loıun cevabı iae ,udur : 
Yakın bir harbe ihtimal YH'ftl k 

istemem. Şnyet, tahminim blllhna 
lıöyle bir fellket meydana çıkarsa, 
\'unaniıtaıa (izerlne dQşen muıli
lı ııe vazıfeyi ifa etmealnl bilecektir. 
Bu hizmetinde. doatluğuna ehemmi• 
Jt:t yerdiği Türkiye Ue beraber çok 
feyler yapabileceğine kanilm. 

Bu münasebetle, muhanre, TBrk
Vunan doıtlatuna intlkal ediyor. 
M. Vcnizelo.. ba babı. etra&acla 
tunlan .ay:üyor: 

Geçmlt deYirlerla dllfmanlak AY
falanıu artık ebediyen kapadık. Soa 
Anadolu enacera•.,• kaybettikten 
ıonra, Yuaaa milleti, mayaffakiyet
ıb 'itini aalamıf n kabul etmittfr. 
Eğer, bütiln milletler d., bu 't'adlde 
\'unaniataa r ibl düıüamllf ol.alar, 
eu :ı..o bozulmuı UatimalJ hatıra 
bile aelmeL 

M. Venlı:eloıun bOyftlc bll' dnlet 
adamına 7akıfan bir vukufla Mlylcı
dlğl bu mütalea, d1Jo1an1n bcrırüa 
L ır parça dah• karafm&k latidadını 
ıöıterd tl 4u yuiyette, bu.u•f bil' 
kıymet ve kuvveti haizdir. 

Bu auretlc, Türk • Yunan doat• 
luğunun ude .-. baalt bir llkud.ıdan 
ibaret olmadığı da, b:r defa daha 
•nl&ıfllmıı vo anlatılmıı oluyor. 

Süreyya 

Romanya'da Garip Bir Casus 
Bükreı, 28 - Köatcnce Hkeri 

lbabafili, zabıt elbiaeıl ile dola14n 
tehlıkeli bir kadın caauı yakalamLfbr. 
Bu yalancı zabitin J'Arİp hareketleri 
tOpbe uyand .rdıj'mdan, bahriye b·n· 
b ;ılarından biri tahkikata me:mur 
edilmi9tl. Dün casuı kadın aakert 
•lbiH ıle iki zabitle b"rllkt. do,a,u-
llen. binb•tının nuan dlkkatinJ 
Celbetmİf~• Binbaıı 05 sabiti de 
lirn,.. komlaerlitlne a3ader111fttlr. 
Burada lıu ubitlerdea blılıaia bU 
ltadın oldu~u an laşılmııtır. 

Kadının milliyeti n faaliyeti 
llakkında büknmet .rklaı hiç bir 
l•y •öylemomektedlr. 

·- ·~- ... TEFRİKA 

.. 
Gönül işleri BABİC:I TELGRAFLAR . J 

No. 4 l Oç arkadal nğ Ctıniib uti-1 Bu pek haklı bir tedbirdi. ! deki -çömez1er de sabit olmak 
kametinde aynlmışb. Bunlar Fakat o glln kumandanın iıittiğl be~esile Harbiyeye koıuyorlarda. • • z AB ı• T ı• tesadüf edecekleri fe•katlde bir lnkiHn terli eu içmenin fenalığı Ye b51l\klerde artık eski kafadar, 1 B T 1 YAT hareketi derhal asit kıt' aya haber hakkında verdi,ii ayak konferan11 bir aeviyede bir fikirde arkada,. 
Tere~klerdi. Üç kafadar gittik- dindiremedi. lar k&lma'DıflL Çoğu yolunu 

ROMAN 

Muharriri : BUrhan Cahit 

- Ne hamamcı• •ol... Kırk 
rılhk kuyumcuyum! 

• Şimdi herkHla kuatura.11, 

Silah omza 1 
Oç sert hareketle sillhlar 

omza edildi. B&lilkba11nda duran 
yüıbap bağırdı: 

leri istikamette ehemmiyetli bir Artık ııkı talimler başlamıfb. bulup rahat yerlere ayrıld.klan 
ıeye tesadüf etmemif olacaklar DeYam edeu ıeferbulik te için ,.erlerini b&1le tabıil ft 

ki daha ileri gitmİJe lüzum gör- muharebenin Tesmen başlamasile terbiyemi on1ardan fa"'la namzet-
memİf Te blilTİyel tepe.sindeki daha f aa1 bir hal aldı. ler dolduruyordu. 
Ava punosua• girerek hafif Ve iJin birkaç aylık talimden ilk J:arnanlar baz• ~tnk kad-
tertip pkmıJ• bqlam·flardı. ibaret kalmıyacağı da aolqıl- roları baştanbap Lep ytıksek 

llıavzeri vo kUtllklerl vardı. 

Talimler ağırlqmlfh. 
- O ne o, -efendi. O 

biçim ailAb omza ! 

Bu gece Alezej •pey uumıı mııb. mektep m~zualan, iyi terbiye 
ae cl,,cak ki aağ cenah emniyeti Şimdi yoiunu bu1an kendini l'ÖrmOı yllkack ait~ eYlltla-

için çıkarılan bo ldlçllk mnfreze- daha teb1ikHiJ yerlere naklet• rile dOla idi. Sonra eonra 
Askerlik hayabna hennz ala

famıyan ban arkada,lar hastalık 
bahane edip izin alıyor, birkaç 
llln istirahat ediyor!ardı. 

Bunlar tekrar bölüğo gcJdik
l•ri zaman ilerliyen ta.imlere alıt
llıalc iç.in çok zorluk çekiyorlardı. 

Bu bazen gnlUnç yaziyetler 
de yapıyordu. 

SiIAh omuza talim1crl aır•sın-
' da bir arkada~ birkaç güaı eıue 
>'ılpm ı ştı. Bir aabab talim mey• 
danında bölüğe iltihak etti. 
b Çavuşlar yürUyilıo çıkacak 
6lnğü hnzarlıyorlardı. 

Kumandalar biribirinl takip 
•ttı: 

- Sağa bak hizaya geeıaoJ J 
- Hazır oll 

Şimdi mtsb'ua otan bu 
arkadaı birkaç glln lstirahatt~ 
iken silAh om%a tR\imini atlamış, 
berkea Uç hareketle ıi!Ahım omza 
ettiği :zaman o ne yapacağını 

şaş rmış, mavzeri çoban sopası 
gibi omuzuna TUrmu~lu. 

Bi>yle valt'alar çek o1uyordu. 
Bir gece yürUytişU yapıl .yordu. 

Hllrriyet tepesine gelince ku• 
mandan bölllğe emniyet tertibatı 
aldırdL 

Pi§tar ve dllmdar için ilerl .,. 
geri ayrılan mUfrezelerden başka 
ıağ ve sol cenahların emniyetini 
ikmal etmek Uıere her ild istika· 
meto uçlar çıkarıldı. Bölük Kah· 
tane sırtlarında ıece manevrası 

yapacaktı. 

den haber alam ya.o kumandan tiriyorlardı. •eviye farkı s;ittikçe aç.Jda. Lise 
ikinci bir kepf kolu çıkararak Vakıa ilk· ta'kıim aıraıında mezunları deiil medrese .oftala-
buııları aratmlfb. berkeıe hangi askeri sınıfa ayrıl- n, eakl idadileria orta .Jiııf ta-

Emniyet kolunu anyan kqif nıak istediği ıorulmoştu. Fakat !ebeleri de aabit aamıetleri ıkad-
kola aababa doğru llç kafadarı nskliye, fenniye, istibklm batta rosuna p•İy• baıladtfar. 
gazino p~ykelerinde mahmur bir ıllvari kıt•atarma ayr.lan1ar çoğa• O 'Zaman k1şla hayalının ta-
balde buldu. . lınca bu iş artık keyfi olmaktan dı lcaçtı. 

Bir gWı Harbiyeden Ayaaa- çıktı. Şimdi geriye kalan1ar hepsi Arkadaşlık, kafadarlık duygu• 
taya kadar bir cebri ynrüJl1t ya- piyade b~lilklerine veriliyordu. lan değişti. Yağlı YO böcekli 
pılm ıtı, Silah takımından ba~ka Ve harbiye mttktebl artı'k zabit medrese mahsulü Ue eskiler 
;>taz kilo da ağırhk tatıyan zabit oamzetlerine klfi gelmemiye anlaıılmaz oldular. 
namzetleri Maslak kö.şkU bahçe· başlam fb. Şimdi Orhaniye kışlası Bu bal atal:m •• terbiyeye 
ıindeki havuz başında ıilAh çat• da -zabit namzetlerine nyrılmı~tL de tesir ediyordu. 
blar. Hararetten kırılıyorlardı. Zabit olmak hevesi zabit Eer manevrayı derhal anlayan 
Havuza akan tatlı hir ıu vardı. nnmzetlerl kanunundan istifade tahsil iÖrmliı ecnç.lerle daha 
Fakat kumandan d~rhal ıu ba~ma etmek istiy.enleri coşturmuıtu. yllrilmeaini lconutmas ıu bilmiyen 
iki ıllnglllll dikti. Suya koşaolil" Kanun medreseleri .de iise• medrese çömezleri adeta iki 
uzaktan ıuyua ancak ıırıltıaile lerle bir tuttuğu için şimdi Fa• parti olmuılardı. 
oyalandılar: tih, Suttanahmel medr.eıeterin· (Arkası nr) 



AJmany d çıkan ıv ıimdUik 
b ıtmlnıı bulun n on bllyUk 
lhtilAlin bütün afhalannı bu ıli
tunlarda okuy c kıınız: 

Bcrlin, 28 - Komlloiıtler 
Rantağ binn,ın kundak kor 
tııuilar ve bir d rbel hlikftmet 
yapmıya te ebbO tmi lerdir. 
Rey tağ binası lamam n yan· 
mıılır. Binanın ancnk garp cep
hesindeki kiiçllk Lir kısmı kur
tarılabilmiştir. Berlindeki itfaiye 
kuvvetlerinin hep i yangın yerine 
gelmişler, bir buçuk ı at mOte
madi bir çalıım dan ıonru ateıin 
ıirayeti daire ini durdurabilmiş
lordir. 

20 und k Ko mut 
Maddi zar r miktarı milyon

larca rayışmurkı geçmektedir• 
Bin nın yeni ba9hın yapılma11 
birçok aylara mUtcYakkıftır. llk 
tahkiknta gör Rayotağ bina· 
ıınıo muhtelif yerlerine 20 kun-
dak konmuıtur. · 

Bu kundnldan, bombalar, 
benzin dolu şiş ler v diğer in· 
fil k edici maddelerden lb rettir. 
Suik •t o kad r hazırbklı yapıl
mıttır ki yangın yirmi yerdo ayni 
aaatte başlamı~tır. Ve bu yllzdeo 

öndlirlllmesi çok gUç olmuıtur. 
Tabarriyat eınasmda binanın yedi 
muhtelif yerinde benzin dolu 
ıişeler bulunmuştur. 

Dk tahkikatın erdiği netice 
çok mnhimdir. Yangının bolşevik· 
lcr tarafından umumi ıOkun TO 

sa.rişe karıı y pılmıı buyuk bir 
ıuikast olduğu v bir darbei 
lıükftmet tetcbbOsUnll kolaylafb• 
rac k bir bercUmcrç bazırlamıya 

rdım edeceği anlaşılm ftır. 

Ele Geçe V sik lar 
Bcrlin ko:nllnist fırkası 

merkezi ittihaz edilen vo 
Kral Liy bknet Havz denilen 
Linad yapılnn araştırmad çok 
ıı:nUhim vesikalar elde edilmiştir. 
Bu vesikalardan anlnşıldığma gö
re, Rusyada olduğu ıekilde geoit 
mikyasta bir suikaıt tertip etmek 
için lcomünistlere etrafla t limat 
Yorilmiotir. 
BUtUn HUkQm t Dalrel rl 

Yaktlac ktı 

Bu talimata g6re, bUtlln hll· 
·\ımct "daireleri, ıtıraylar, müzeler 

Yo umuma mahsus mile ıeıeler 
komllnistlcr tarafından yakılac ktı. 
Bu yan~mlar, komünistlerle z bıta 
kuvvetleri arasında ç.kac k çar
pışmalar esna ında çık rılacaktı. 

Çocuklar V K ınla• Önde 
Yine kouıllni · tlerin ha~ıladık· 

lar' suikast programına göre bu 
bAdiscler eanaoında çarpışma 1af. 
)arının en önUn kadınlar Te ço
cuklar konacakh. Bu ıuretlo poliıl 
işgal edecekler ve gayelerine daha 
çabuk Vasıl olecakl rdL 

Bir Bolşevik lhtil Unln 
ÖnUn Geçildi 

Zabıtanın zamunında daym • 
aı ve ıaınanmda tahkik ta sarıl· 
maaı ıayeıindo bu vesikalar elde 
edilmiş ve bir bolşevik ihtil linin 
patlak vermesinin 6nllno geçil· 
miıtir_. 

Ka h Bir Harp! 
Eğer bu tedbirler ahnm&!aydı 

Rayştnğ binasında çıkanlan yan• 
gın, kanlı bir b rp e ibtil41 
başlangıcı g8stcrecektL HAdiso 
ciddca endişeli bir mabiy t ala· 
c k v çok feci bir akabot hazır-

'1xacakh. 
fhtU 1 D ·rt e Başla c k 

Komünistlerin ld dilen ıul· 
k ıt ve darbel hllkümet prog· 
r mların öre ihtilAI bu ı bab 
u t dörtt ba;layauk\ı. lhtilili 

SON POSTA 

•• er un 
1 1 1 e 

··erim ere Ölüm Cezası erilecek 
Berlinde bOyllk omllnist ıuika1t-
mikyasta bir yağ- çı yakalanmıtbr. 
magerlik hareketi Bu dam F e!e-
takip edecekti. menk komllnlıtloe 

HUkQmet Rlc • rindendir. 24 Y•t-
line Suik st lanodadır. lıml 

Yine buglln Lubbe'dir. Cebin-
Almanyanın her de bir F elcmenk 
tarafınd hUka- pasaportu ve F ~ 
met ricaline, meı• Jemonk komUniıt 
bur ıahsiyetlere, fırkaaına ait bir 
huıuaJ ve dev- hüviyet varakuı 
let mlllklcrio bulunmuıtur. 
karşı uikaıUar Suikastçı itiraf 
tertip edilec4!kti. Ediyor 
Bir Sulka tçı Lnbbe zabıta 

Yakat ndı taraf.odan he-
Bioada yangın men isticvap edil-

ç karan komll- llıtiltilciler tera/ıntlan galcılan Berllntle Ragıtag 6inası miıtir. SuikHt 
niıtJer poliı kordonu tarafından poliı gUç hal ile uptedebilmck• 1 maznunu bOyOk bir ıoğukkan-
muhasara edilmiıtir. Binanın et· tedir. lslıkla cOrmOnO itiraf etmiıtir. 
rafında toplanan halk kütlesini Rayıtağ binasından çıkan bir Lubbe demiştir ki : 

o şi evkif E i i 
a at _· __ f lil Tahkikatı ilerledikçe 

v arın •ktarı Ziyadeleşiyor 
Berlin 28 -

Zab tanin dUn 
gece R y tağ il 
al kadar ola· 
rak giriştiği ha• 

reket ve fa liyct• 
1 r neticesinde 

lCO kadar kimse 
tevkif edilmiıtir. 
Bunlann arasın• 

da komllniıt meb
uslar, vukatlar, 
ve komUniat fık· 
raıı azalan vardır. 

Fakat hiçbir ka
nun, hiçbir karar
name bu mem• 
nuiyeti hııklı gös• 
terme mek te dir. 
Fırkanın kundak• 
ç.ılarla milnase
beti olmaaı fara• 
ıiyesinin aııl vo 
esasa yoktur. 

Aklı bııanda 
olan hiçbir kimse 
buoa ihHmal ver
memektedir. 
KomUnlat Fırka 
eı Rel 1 T vklf 

Edl.dl 

e,rlio, 28-

Prusy 'nın bir
çok ıehirlerindc 

zabıta, komfinist 

m r k ez le rin d• Ragflag ıalonund bir ıniizakere aalınesl K o m On i a t 1 er 
ara tırmalar yapmıwrır. 

Bu tabarriyat esna ında ko-
mOnlat f ırkaaı lider ve memurla· 
randan bir çoğu bir ihtiyat ted
biri olarak teTkif edilmişlerdir. 

Tevkifat Devam Ediyor 
Berfin 28 - Büllln gece po

lisler Berlin ıokaklarmda dolaı
mışlar vo en ıiyado göze ~ıırp
makta olan komünistleri tevkif 
için bulundukları yerler• Kitmi • 
lerdir. 

Saat altıda genlı mikyaıtakl 
isyan hareketine iştirak etmiş 

olmalarından ıUpbe edilen 80 ko
münist tevkif edilmiı bulunuyordu. 
Bunlardan 38 i, ayrı ayra odalara 
hapsedilmiıtir. Bunlann araaıod 
komllnist avukatlardan Litteo ile 
fırkanın birçok memurl rı bulun• 
maktadır. 
So yal Demokr Harın Tekzibi 

Berlin, 28 - Soıyal Demok• 
rat fırkası bir beyanname neşre· 
dcrek bu hAdisa ile alAkadar 
olmadı~ını bildirmlıtir. Bey nna• 
medo d niliyor ki: 

"Sosyal demokr t fırkaımın 
fiklr!orini neşr•deo ıaıetclor, iki 

hakkındaki tahkikat ıiddet •• 
ıllratlo devam etmektedir. Komtı
nist fırkaıı reid M. Telmaa tev
kif edilmlıtlr. 
N•zırler Mecll•lnln Alacalı 

Tedbtrıer 

Berlln, 28 - Almanya'mn 
Pruıya'dakl nazırlarını da ihti•a 
eden nazırl r meclisi komliniıt 
propa1anda1ına karıı alınacak 
yeni tedbirleri tetkik etmek 
llı.cre bu aabab ıaat on birde 
toplanmııbr. 

Siya t t hrlplerin ve tetblıle
rln ıidd tle tenkit edilmesine 
karar verilmişUr. Bu huıuı bak· 
kında hemen bir emirname neş• 
redilecektir. Maamafih biç olmaz:• 
sa 5 Mart intihabından evvel 
komllniıt fırkasının faaliyetten 

Alman Komünist Fırkasının Lideri 
Tatman men'i derecesinde ileri eidilml· 

yecektlr. 
hafta mllddctle tatil edilmiştir. 
Bu mcmnuiy.,to ıebcp olarak, 

mevkufl rdan birisinin Rayştağı 
ateş vermiş ve dah evvel ıosyal 

demokrat fırkası ile münasebet• 
lerd bulunmuf olduğunu itiraf 
etmlt olmRıı gösterilmektedir. 

Bau gazeteler, hnkametln 
komllnist fırkasını menetm diği 
takdirde bu fırkaya rey vermek• 
te olan mllntchiplcrio r yl rinl 
ıosyal demokratlara vermelerin
den korkmakta olduğunu yaz· 
maktadır. 

Mut l 

? • 
- Ev t Rıntağ Mecliıinl 

b n tuiuıturdum. Fak t hiçbir 
tcıekkDIUo emrile harele t etm .. 
dim. Lubbo bu ifadeaile diğer ili"' 
kada§larını kurtarmak ittemlt Ye 
blltOn mea'uliyeti üz.erin almııtır. 
Polis tahkikab neticcıinde daha 
bir ço' mücrimlerin yak lanacajı 
anlaıılm ktadır. 

M. Göring'ln Beyanatı 
Prusya Dahiliy" N zarctine 

memur, Alman komiseri M. Ga. 
ring h4diso bakk oda ıayanı dik
kat b ynnatta bulunmuı vo d .. 
miştir ki: 

- Alınan f~vkalAd tedbirler 
sayesinde gayet buyuk bir tehli
kenin 6nünll lmağa muvaffak 
olduk. Hllkümetin kuvv t vo nll• 
fuzunu, her tllrlU hval vo ıcrait 
iç.inde muhafaza edeceğiz. 

ihtiyat Tedbirleri 
Daha paznrte1i akşamından 

itibaren resmi daireler, zabıta 
kuvvetlerinin himayeıi ve neza• 
reli altına alıom ftı. Zabıta 
kunetlerile dolu olan kamyonlu 
Berlin ıokaklarında dolaııp do
ruyord&L Tehlikeye maruz olan 
binaları ubıta göz bapıi altında 
bulunduruyordu. Blltiln polis ku.
yetleri vazife başma çağırılmııtı. 
iki Meb'us Tevkif Edildl 

iki komünist meb\ıı tevkil 
edilmiştir. Diğer komllnist meb'• 
uılarla komllnist memurlar Ye 
komünist i~çiler zabıta tarafından 
ııkı bir nezaret tunda bulund119 
rulmaktadır. 

KomUni t Gazetelerl 
K patlldı 

Pruay nm her tarafında ko
mOniat gazeteleri, bey nnamelerl, 
mecmualan ve ilAnlan bir ay 
mUddetio intişardan menedilmir 
tir. Gece teYkif edilen, kundakçı 
komünistin aoıyal demokrat fır• 
kaıile alAka ve mllnasobeti oldu• 
ğu anlaşılmııtar. 

Kendisi da bu yolda lılrafta 
bulunmuştur. Bu sebeple Sosyal 
Demokrat fırkasının fikirlerini 
neşreden gazete, mecmua ve diğer 
risaleler de iki hafta mUddetle 
kapatılmıştır. Bu fcvkalAde tedbl:
lerin kat'i birer zaruret olduğu 
kolaylıkla anlaşılır. 

BUtUn Avrupanın Sulhu 
Bu tedbirler ve hükiime

tin nilfuz ve kuv•eti saye inde 
bu taarruz ıeri pUıkllrtUlmUı~Ur. 
HUkOmctin imdiki kudret Ye 
nüfuzu, Almanyanıa ve dola• 
yısilc blltlln Avrupanın huzur ye 
ıDki\nuna karşı yapılacak yeni bir 
ıuiknıh da püıkürtmiyo kafidir. 
Bu hu uıta blltlin hazırlıklar ta
mamila ikmal cdilmi,tir. 
Alm n fi.ili tlnl Vazı y Davet 

Bolşeviklerin bu müthiş taar
ruz:una karıı ıu ande ıUkGn •• 
liuzuru muhafaza huıuıuoda 
bntnn Alman milleti vazife ifa
ıına namzet bulunuyor. Bu ıade 
Almanyaya değil, Avrupaya, hat
tA bütlln düoyay ıamil bir 
Yazife olacaktır. 
Hiy neti Vataniye MUcrlm

lerl idam Edilecek 
Hiyaneti vatnniyo cürmüne 

karşı Na'urlar Meclisine• dna 
akşam sllratlo haz rlaaan k .. 
raroamo Reisicümbur tarafından 
taadik edilmiştir. Bu emirnarnoye, 
g6re aflkcri ıırlar n meydana 
vurulmasına ait cUrilmlere karp 
idam veya müebbet kUrek ce
zıııı verilecektir. 

Hl\k(imetin nüfuz ve ltuvvetln• 
kartı cebir Te şiddetle hareket 
edenlerin cez:aları ağırlaıhnlmııtır. 
Ecnebi gazcteılerdo Almanya içia 
znrarh haberleri neşrederek bili
hare lktibns eden kim elerin bar .. 

ketleri do ağır cezalara çarpılauktıt• 
R yş ağ Binası 

Berlin 28 - )' nan RaYft•I 
binası Almnnyanın en muh~e~o.~ 
vo tarihi binalar,ndan bırı~;.j 
Bilha sa Rayştağın beyne:mı 
ıiya 1 bir kıymeti olan kUlupbr 
nesi do y umıştır. Bu. ltUtUph:tl~ 
Bi mark zamanında vücu~e g il
rilmi;ti. Bina ynı x~mauoa. 111 

yonlarca lira kıymetaııd• idi. 

• 



1 

Bu agftt 
Haftada Bir Defa Neşro-
1 nur Ve ütün Dü ya 
Matbuahnı Siıe Getirir. 

Bu Sag/ada 
Dü..,_ Matbuabncla Çıkan 
Meraklı Hıklye, Yaza Ve 
Makale' eri Bulacaksın1z. 

Gep fflat aclalanada 

iki alıl kir bir heJglrl OD kilo
metre makta bir mllfterly• •t
•lflar. At bir._. ..... tek
rar elld eYÜae d&amlftk 

-.....;,;;: -
Sa dola bir fıçı doaaJOI' n 
ptlayor. Fakat ~de dairea 
madar kire9 baladup lçia 
yine aa 11zmı1or. 

A....ıkacla Muacmet'cle 18 ar 
lak Wr çocuk .-ır CİYU'IDdald 

· punak ipek nrea Wr 
apç ....... ,. bml 
lomh-kakı'flar. 

,... lwiul llJU,el+aekt•cllr. 
Galllll laml ..,. 

llfCllAROOGOAGOGQXANCHAUGOAGOOGCIL\UBUNAGUN GGAMAUOO. 

Yüz Boğazlı Maki
neden Adam 

inanılmaz 
Bir Vefakarlık 

Ahaaya'da Od ıaat im a.. 
VJ,aaa'cla doktor Huliaıer 1 candan Yareate kalmalctaclar. deflea biri iki 1ııa.cl• kir 

ilminde bir botu mltelaa•11, Bir taraftaa ela talehe • .a...,. 
flmcliye kadar yapdaa 1UD1 ata1, •• cUiw bofua •lteamk Oteld kard ... batla laaptma 
adamlarna ea pyam UJl'etial haata•aldar .. ldaacla bir fikir brdqlal bakma>• ..... dece-
ppmaya muyaffak olm11flar. ecliamektecllr. A,aa umuda aa- fla• dair lceadl keadiH ,..ıa 

İ>okt°!'°~ yapbt ı•r tatta cUrea tuadllf eclilea n bir mil- •tmft. 
boyda bar ınUD apclar. Afla tehauau lbtlya~ ıhte.na aul FllhaLn_• L- Od .__ .____. .. 
tamyaen açıkt r, Doktor talebe- ... fi' IUI( uu .. IPll'U 

iline l>u bq yaaatuile den Yer- boıaı lautalaklanni da len 65 )'•tına kadar hep bir arada 
•ektedir. tetkika lmkla bulmaktadır. J•pmıı Ye k• oı.,a • .ı ... 

Den e1naı ada afıad•a lcerl Viyana'h doktorun botu m.,ı dahi reci~. Qbakl 
ı mlltenem lhti~ er- butabld.n t...obelerial.plaadaa eYleaclllf tdillrde ....,. .... 11a-

dAı.ls 1un a..,... 11er r.. 
hofaz modelleri muhtelif botu 
ta.a'talaldanm 11Satermektedlr. 

Doktor, bu auretle talebeaine 
Deride karıılaıacaldan blltDn bo
lu baıtabklanaı fi'len ıaatttl'
•ektedir. Talebe herhanzi bir 
•otaı butaJ iı hakkında bir 
fikir edinmek için bir huta 
luriade tecrübe yapmak lhti7 .. 

ntİndaa botu doktorlan vı,. mal •cleceilaclea ll:orkmattar. 
na'1a ıelmekt.-dlrler. Nllaaret W lna karclet Wr * .,....., WnrWta ..... ile 

Amerlka'da latatlltik •••"'- llmlflercllr. 
ha bir berber, yirmi bet •nelik ı~-----------..1 
berberlijl e1Du nda keatifi hl- hale .... rabaa,a DMCbm 
tlln uçlan ulclam... Topladıp oı.._ Ba •clar hlttla ...... 
ucJar, Diu1et ulduamı1acak kaphJacak bdu-~ .... 

Dünyanın en afır kedisi: Bu kedi 
24 kilodur. Bir Amerika'h kadın 
bü7ütmiiftür. Aşağı yukan bir 

ko)'UD aphfıocladır. 

Dünya Matbuahnda ·Gör 
düğümüz Garibeler 

Yl,aa'cla Joaef Peter ....._ 
tfe hlrl •YIDlll ~el kat pea
cwaiadea ........ HldlM,t 
............. _,.. dtlflp 
parplaaacaflllclaa kork.....,, 
halbald dlferkea kohmdald W. 
lezlk alt kat ballcoa d ........... 
clea blrbae ilitmlt. adawp _. 
blauı " kurtulmq. 

~ 
0epa ... Am ...... .. 

.... claklbcla 13 .... ..... •• a..,.... Nalmaktadar. 

* Amerlb"da Arlzoaa ,.hrlade 
--... biri folda bir kachaı pe 
Yirerek para11111 almak latemft. 
Fakat patumda bir liradan fazla 
bir .. , bala•a11aa. kaclaam 
dlrt alba ....... .. .......... 

Am.ika'cla Darllflla• ...,_ 
... nl•ıceld.t ........ .. 
.. .... bdıa cleiill 

EneltıDzel, 
Soaraı,ı,_.k,...,_ 
Soma seki .... bcllm .. 

prlvmlt-

* Bir Japoa poata memara te. 
..... ederek .. ktuplan .... ,. 
.............. emele ..ıdanuf. 
Oc ... ,.,.... .. teftltte .... ..,..._,w .• ..-d 

* Amerib'cla Cenahl ~ 
Dartllflauaa taıebe.inla haftada 
iki Ura Ue pçiadiklerl ıala .... 
mafbr. Ba talebe içki n llpra 
lçmecHld...ı slbl. keadl c•m•f119 
..... • k,..mı.ı 11karlanmf. 

Kalfforniya'cla açmakta bulunan bir 
tayyareye, yolda aüratle giden bir 
otomobildea benzin vermi19 muvaffak 

olmutlardır. 



8 Sayfa SON PO~TA 

.~ı========================================~ 

İTTİHAT VE TERAKKİ 
Her hakkı mahfuzdur. - Na5ıl dolda? .. 

................................ 
T tfrika No. 79 

Nasıl Yaşadı? .• 

Nasıl Ôldü? .• 

Hüseyin Hilmi Paşa, Abdülhamide 
Sarih Ve Müspet Bir Cevap Veremedi 

Merkezi umumi, boı durmı• 
yor, lstanbul'da bir hareket YD
cude getirmiye çal şıyordu. (Sel.i
nik heyeti merkeziyesi) nin de 
iılirakilta yapılan umumi bit içti
mada, uzun uzadıya mOzakere
den sonra, 1stanhul'da bulunan 
•iikelnya birer tehditoame gö.ıı· 

derilmeıine karat •erildi. Bu 
karar mucibince, nazırlardan her 
birinin ef'al ve harekAtını tenkit 
ve talcbib edecek surette beheri 
on öçer sayfadan mUrekkep ol
mak Uzere birer beyanname 
tanzim edildi ve bunların niha· 
yellerinde de: (Bu gibi ef' al ve 
harekAtınızla bu zavallı vatam, 
bu biçare milleti mahYediyoraa
auz. Derhal makamınızı terkedi.
aiz. Eğer bunu yapmazsanız, mil
letin size hazırlad ığı ağır cezayı 

yakında 'ekecekainiz) denlldJ. 
Bu tehditnameleri ZipD H. 

aldı. Gamleğinin altına, o pak 
muhterem 'Yllcodftne ıım•1n nrdı. 
latanbula ~etirdi. AYUkat Baba 
Beye teslim etti. Ayaı ıamanda 
ıu izahatı da verdi: 

- Banlar, mfhıaıip ırasıtalarla 
birer birer \tlikelanın eline veri· 
lecek. Ve mllmkUn oldup kadar 
da bunların blsıl •ttiil tesir, 
tetkik edilecek. •• 

İstanbul merkezine mensup 
olanlar aras~nda bu işi gôrebire
cek kabiliyette adam yoktu. Bu· 
na binaen, avuk'at Baha Bey, 
ne yapacağını düşllnUyordu. O 
ırada yazıhanede ıtaj iaren 
Mektebi Hukuk tafebHinden 
{V a,ıfi Raşit 8.) (1) iıminde bir 
genç vardı. Baba Bey, bu işi 
ona gördOrmeyi dftffhıftyor; 
fakat tehlikeyi naıarı dikkate 
alarak bir tOrlO ceaaret edemi· 
yordu. Bit gnn Baba Bey ılSı 
mrasmda bundan babıederken, 
Vasfi Raıit Bey hararetle aWdı: 

- Ben, J:.u iti memnuniyetle 
yapar m. 

Diye bağırda. SeYiDe •••ine 
kendisini ateıe atmak istiyen bu 
imanlı gencin karı1ımda, avukat 
Baha Bey donmuı kalmıştı. Kısa 
bir mllnakaşadan sonra Vasfi 
Rafit B. tebditnamelerl kAmiıen 

yanma aldı. Bunları • nazırların 
odacıları veaair Yatıtalarla • birer 
birer dağıttı. . 

Ertai gibi bJrcleabln orta! k 

(lJ Ş:mdl, ŞehinkarahJsar •tıb•uH 
olan Valfı Rafit Beydir. 

Teıva/ ve puta 6aıluiti6l 
Talat B. 

lrarıftL Odacılar isticYap ediliyor; 
hafiyeler, eıkAll lıer tarafa tamim 
edilea ( o, meçhw ıenç ) i 
anyordn. 

• lstanbulda Ye Rum.Ude biri· 
birini takip eden bu gibi hAdi· 
seler dolay.silo artık Yıldız aarayı 
ıakiıılerinin gözleri iyiden iyiye 
.•çılmış, gizli bir kuvvetin gittik
çe cesaretini artırarak bir ıeylcr 
yapmak iıtediğiae ıelc ve ıüphe 
kalmamıştı. 

BUyOk hiidiseleri çok evvelden 
keşfetmek hassauna malik olan 
fakat böyle ıeylere kartı velve
leli tedbirJer almalctaa hiç hof" 
lanmıyan Abdlllhamit. kendi a
leyhinde mühim bir teşekkülün 
vücuduna kanaat getirmekle be· 

Bu akfam 
21,30 da 

HiLE ve 
SEVGi 
Jraile fı perde 
Tı rcUıne <>den 

Sabri Bey 
Zabitan gecesi 
Mart ayı aarfuwla ... 
sarte1I glln?erf de 
te-u ••rdır. 

-.ıtt.n.nt 
ŞehirTr"yatrosa 

ınnıpm 

lllJI 
11111 

r raber, çiban başı kopartmaktan 
korkuyor, bu meçhul kuvvetin 
hakikatini pek mahrem vasıtalar
la anlaınıya çalışıyordu. 

Bu husuıta Müfettişi Umumi 
HO.eyin Hilmi paşaya birkaç de
fa tifreli telgraf çektirdi. Bir ke· 
re de gayet mahr~m olarak ili· 
mat ettiği adaml'1rdan birini gön· 
derdi, izahat istedi. Fakat Hilmi 
Paşa, AbdOlhamid'e sarih ve mUa· 
pet bir cevap veremedi. Ve .• 
Veremezdi. Çllnkü cemiyet, teı· 
kilatındaki mahremiyeti tiddetle 
muhafaza ediyor, cemiyelin her 
ferdi ( Harici ) lere karşı renk 
YennemeyJ en büyDk vazife 
biliyordu. 

SelAnikte bulunan hUkQmet 
kuvvetlerinin biitün tllpheli na
zarlan, ( Muon ) localarına çev
rilmifti. Bulgar, Yunan ve biru 
da Ermeni ,komitacılarının teşki· 
IAbndan maada Türk ve müslll· 
manların eaaalı bir teşekkül ya· 
pamıyacağ:nı zannediyor.. BUtün 
hu gizil ( Fitne ve fesat ) ların 
mohakL•k Maıon localarından 
intiıu ettiğine kanaat geti• 
riyorlardı. Fakat bu kanaati 
bir delil ile tesbit etmek ihtimali 
yoktu. Çünkll localar birer ecnebi 
müessesesi olduğu için no buo· 
farın iç.timalarmı dinlemek ve ne 
de gizli evrakmı elde etmek 
mO:nkOn deiidi. 

(Arkası var) 

1
SAHANE MENEKSELER 

MümeHilesi: 

RAQUEL MELLER 

Yarın akşam ARTİSTİK Sineması 
BÜYÜK GALA OLARAK 

Baştan sonuna ka·for gençli~i. yüzlerde boya, gözle~de 8Ürme 
görmiyeu ve gi>ı ka:naı;tırtcı bir tabiat ve hayatı tasv!!, eden• 

8GENÇ BIZLAB BLUBU 
Şahes riııi takdim ed~cektir. Nefi~ musikisi ve tagal!ni edilen 
tangoları havi olan bu mükemmel film berkesin hoşuna gıdecek. ve 

layik olrluğu muvaffakiyeti kazanacaktır. 

~-----• ltAveten : FOX JURNAL 4m-----~ 

Sultanahmet'te görülmemiş heyecan 
·~ve kalabahğın sebebini söylüyoruz. 

Çünkü: BEDİA, FERİ~A, VASFI, iki BEHZAT, 
MUAMMER, REFiK, GALİP gibi kendi 
san'atkirlarımızın canla başla ve büyük kudret ve 

•• 
aşk1a hazırladıkları T U R K opereti 

KARIM BENİ ALDATIRSA! .. 
Bu gece saat9,SOdahemALEMDAB hem Kadıköy 

BALE sinemalarında baş~yor. 

Mart 1 
~ 

Şarkta Kaçakçılık Hangi 
Yerlerde Yapılır? 

( Battarafı 1 inci sayfada ) 
cadağ yolile Mihalli A1iretini ge
çerek Dit-ek ve Viranşehir ara
ıından cenuba giderler. 

Harput ve Siverek köyleri; 
Çermik • Siyahdağ ve Siverek • 
Viranşehir araımdan geçerler. 
Çünkü bu yollar tan nm ş, bilin· 
miş yollar değil, ancak kaçakçı 
rehberlerinin bildiği patika ve 
dağ yollarıdır, sapadır. Ya köy· 
lerclen uzakt r, yahut dağınık evli 
köy.ülerin müzaharetine ermişler
dir. 

Kaçakçılar hududu gece Ye 

hudut karakollarımızın bulunduk• 
lara mıntakaiarın uzağından ge• 
çerler, Hududa yaklaş nca kaçak· 
ç lardan birkaç silahşor bir keşif 
yaparlar, hudut dev~iyesi olup 
olmad ğını anlarlar. Y ksa hay• 
vanJarma binerek hududu aşarlar. 

Ekseriyetle hudut karakolla· 
rımızın ve ~llmrlik memurları• 
mızın puauauna düşerler Ye bazan 
hududu atlarlar. 

Kaçakçılar dönUşlerinde ayni 
yolu takip ederler veya tehlikeli 
yerlerde, yol olmıyan dağlık ve 
çöl araziyi takip ederek nihayet 
dağ patikalarına bulurlar. 

En Çok Neler Getirirler ? 
Kaçakçılar cenuptan; aigara 

kAğıdı, kullanılmış elbise, her nevi 
ipekli, çitare. ~ibrit, cakmak la§ı 
gibi kaçak eşya getirirler. 

Altın götürürler, 35 gllmllş 
mecidiyeye bozdurup gümfiı para 
hes, bile kaçak eşya al ırlar. 

Şayanı dikkattirki, gelen eşya 
en çok Osmanlı devrini ve onun 
imtiyazatmı bahrlatmaktadır. 

Efya Fiatlan 
Her paket S0-120 desteden Ye 

tan ibaret olan sıgara kA'ldı pake
tine her destesi 70·90-120 yaprak 
gilmüş para besabile 10 kuruta 
alarak dahilde yine gilmUı para 
ile 70-80 kuruşa satarlar. 

Kullanılmış c~keti 25 kuruta 
ye bir yeleği 15 kuroıa alarak 
dahilde 60-80 kunışa satarlar. 
Bir top lpekliyi; gOmftı 4-5 me
cidiyeye alarak 15-20 mecidiyey• 
verirler. Bir top çitareyi 30 ku-
ruıa alır Ye 70-90 kuruıa Yerlr• 
ler. 4 kutu mumlu kibriti kırk 
paraya alarak burada 3-4 kuruıa 
Atarlar. 

86ylece kırk paralık bir mal 
Tllrklere 40 kuruta satalıyor ve 
Memleketin kanı olan altın Ce-
nuba tidiyor. 

Kaçakçıllk Mevslmlerl 
Kaçakçılar, ka~akçılık IÇln 

Hneoin iki meYıimini intihap 
ederler. Bir defa ıularan hen Uz 
çotalmadığı ilkbaharda, bir de 
ac.nbaharda. Çünkn yazın çöl sı· 

cak Te ıuıuz olmHkla beraber 

f kaçakçıların tarladan kalkacak, 
savrulacak, içeriye konulacak 
ekinleri yahut meraya gitmiı 
koyun Ye keçi!cri vardır. Cenu• 
ba Ridiı ve dönüş en az on, en 
çok on bCf giln ıürer. 
Hududu· Geçtikten Sonra .. 

Kaçakçılar hududu ieçtikten 
sonra Ceooptaki ecnebi karakola 
Yeya polisine silAb Ye cephane
sini teslim ederek numara Ye 
adını kaydettirir, gld~r eşyayı 
alıp dönDşOnde ıilAh ve cep

hanesini alarak yine geceliyin 
hududu geçerler. 

Anlaşılıyor ki komıularımı:ı:ın 
hudut askerleri ve zabıtası bile 
bu iktisadi mücadeleye iştirak 
etmiştir. 

Kaçakçı Klavuzları 

Bu havalide Bretiyan aşireti 
Yardır. Bu maruf aıiret temamen 
göçebedir ve koyunculuk yapar. 
Yaz mevsimini 8ing61 yaylasında, 
kışı Viranşehrin cenubunda ve 
kar yağmayan havalisinde geçirir
ler. Koyun aürUlerioi götürüp 
Halepte aatarlar. Bu itibarla Ha· 
lep balkı ile her zaman tcmaa 
ederler. Cenup mıntakaıım karıı 
karıt tanular. Y ahuz koyun tica
reti ile de kalmıyarak ferdi bir 
ihtirasla memleketin ıktisadt blln
yeıini kemirea kaçakçılığı da 
yaparlar. 

İşte bu aıiretin adamlan ka
çakç,ların çok mahir rehberleri• 
dir. Yaptığım tetkikatla anla:. 
dun ki ıece yolculuğunda 
yola ıatıran kaçakçaJar rehberi 
ç ra yakarak çöl toprağının rf"D• 
gini tetkik ye hangi mıntakada 
olduklarım anlayarak yollarına 
devam ederler. 

Bir kaçakçı vupunun mutla
ka Biretyanh bir rehberi vardır. 

Bir Ruhi Mesele 
Kaçakçılar, ıeriyeleri, iktııa-

dt bilgileri itibarile memleket-
t eıı çıkan parayı yani alt.na 
değil, azla alıp çokla aatmajl 
dllfünlirler. 

Diğer cihetten bu haYaJide 
cıgara k&ğıdı çok rağbet görllr. 
Çünkn k6yl0. ea ucuz inhiaar 
lütDaDnlln en ucuz paketini gtl
mDf para iki kuruşa ahyor. İçin
de 20 gram tlltlln 20 yaprak 
cigara kAğıdı vardır. Halbuki 
paratı• old11junu ıöyllyen k6yll 
kırk paraya l 20 yaprakb 
kaçak sigara kladı, kırk paraya
da 40 gram kaçak ttltft• alarak 
bununla iki Dç gfin idare ediyor. 

Umumi kanaata gGre Tntiln ln
hi1arile kaçakçılar arasında ce
zai mlleyyideden baıka bir de ti· 
cari rekabet teessüs ederse köy· 
Jnnlln batı inhisar idaresine çe
virilmit olur. • Turgut 

J Bu ak,am bütün tehir halkı 

MELEK ve ELHAMRA 
ıinemalarına koşacak ve dünyaoın en meıhur tenoru 

J A N K İ E P U R A 'yı 
MAGDA SCHNEIDER.LUC:EN BAROUX ıre PiERRE BRASSEUR 

ile beraber temsil e\tiği ye İtalya göllerinin sihramiz ğilzellikleri 

e i RınGgECETi1 NSiıiiısı 
fifmini nazarı takdırle SCJ'recek ve tag1nni edeceği RIGOLE1°TO, 
TRAVlATA, LA BOHEME vesair bir çok İtalyan sereııat1annı 

kemali zevkle dinJiyecektir. 
~-.-. LOtfen yerlerin eYYelden temin edilmesi rica ol~· 41••_• 
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1 "'IJfue JUlktmetı taraflndan Gal 
Gs. rıe Jıediye edilen Herin tercl1m~ı 

ABMET REİS ÇANAKKALE 
Ahmet Gayesini Anlatıyordu FeyziB~ Taarru;;~C·y;;;J: 

----1--------32 ------------ Yazan : Piger Melon 

Fakat, Lükrezya Sen Şimdi Evlenmiş masına Muvafakat Etti . ~ 

Ve iki Çocuk Anası Olmuşsun! 
LOkreıya. Bir ~On, Korent 

limanını uğramış, ıehirde do
laııyordum. Franıız donanma-
11nda kürekçilik yaparken Ftan· 
ı zcayı, babanın yamada çalı· 
ıırken de ltalyancayı öğren· 
miıtim. Bu itibarla kıyafe
timi kolayca deği,lirebiliyordum. 
Rıbbmda bağla gemilerden birinde 
Venedikli zengin bir yolcu gör· 
dom. Yananda kızı da vardı ve 
KudOıO ziyaretten geliyorlardı. 
Bu kır.a görmek, bende, mlUhiı 
bir heyecan uyandırdı. Sanki bir 
hayaletle karşı knrş ya gelmiştim. 

Allah ıahidimdir ki onu g~ 
rOr görmez ıeni bulmuı gibi 
oldum. Ceneveden ayrı ldığım za
man senden kalen hatıraya o 
derece kuvvetii bir surette ben
ziyordu. Peşlerine talnldım, otur
duktan otele gittim. Yaşadıkları 
vaziyeti gördilm. Sonra limana 
döndlim, icap eden tertibatı al
dım. Gece ile beraber de, otelin 
kap11mı açtım. Vazife verdiğim 
adamlarım içeri girdiler ve çıt 
çıkmadan meseleyi hallettim. 
On dakika sonra, ğenç kızla be
raber bir sandala atlamıı, açıkta 
demirli bulunan kalyonuma d5-
n0yordum. Gemiye gelir gelmez 
genç k r.ın yüzllnU bir daha göz.· 
den geçirdim. Bulduğum benz.o

yjf, hir ok gibi kalbime saplandı. 
O dereco hayalin içimde canh 
olarak yaııyordu. Bu, cidden 
fllzel bir kızdı ve onunla bera
ber ıeni, kalbimden çıkmak bil· 
mez bir yılan gibi herglln bir 
parça daha yerleıen sevgini a&
kOp attığıma kail olmıya baıla· 
dun. Cezaire döner dönmez ha· 
yatıma yeni bir iatikamet ver· 
meyi, mea'ut bir yuva kurmayı 
taaarhyordum, Fakat ertesi 1abah 
tekrar gözgöze geldiğim bu bir 
gecelik sevgiliyi bir daha tetkik 
ettiğim zaman gördüm ki ne 
hareketleri senin hareketindir; 
ne ıesi ıeninkidir. içimden de-

. ria bir iılikrah yük1eldl ve 
deniz Ustilode ilk rast gel· 
diğim dost gemiciye, bu kıza 
hediye ettim. İşittim ki o 
da, bu nadir parçayı, lzmire gö
tllrmUt Ye erkindan birine aat
nnş. Alan ve satan, bu güzel 
mahlöku yanımda ahkoymamıı 
olmama hayret etmişler. F ııkat 
ıimdi, bealediğim bir emel yok· 
tur •• ben, hayalimde yaıatbğım 
rOyayı bugOn bir hakikat halinde 
kartımda aörllyorum. .. 

Ahmet Reisin eeıl, yavaı, 
J8Y8J ve blr nefes gibi kesilmiıti. 
Sanki duaya dalarak iıtigraka 
Yarmıı gibi g6zlerini, geniı saloe 
nuo büyük penceresine dikmit 
berrak eemada panldamıya ba~ 
hyan ayıo doğuıunu ıeyre dal
llUfb. 

Uzaktan, bir gece kuşunun, 
ara ııra keaik ıikAyetlerl akıc

diyordu. O vakite kadar mUthit 
bir aldbete hazırlanan ve içi bu 
endiıe ile yanan güzel kadının kal• 
binden derin bir minnet tuğyana 
Jlikıeldi. Bütnn bu ııtıraplara, ıe
falete, hatta 6lllm tehlikesine ıırf 

1 
l 

kendisi için katlanan -.e bu o . 
lerini bUyUk bir irade ku•vetile 
sakin, Hkin anlatan adamın 

kuvvetine hayran oldu. Yavaşça 
ona doğru kaydı. Fakat Ahmet 
Reis, kadmm temasile bir yılan 
•okmuş gibi yerinden fırladı. 
YGzllne acı bir ml1atehz1 gtUOı 
yayılmıştı. Genç kadın, bu hare
ket karşısında derin bir hayrete 
dOşmllş, uğradığı sademe ile ol
duğu yere yuvarlanmıştı. Tekrar 
iki diz llstll gelerek karııımda 
garip adam korkak gözlere bak· 
mıya başladığı zaman onuo, ıu 
ı8ıleri ıöyJcdiğini işitti : 

- Sizin ailenin bUtün kad ne 
ları hep ayni safdil hayal içinde 
mi oyalanırlar ? 

Ve devam etti : 

- Kadın .o nihnyetslz kudret 
\l'e kuvvetine inanan annenin 
hakiki kızısm, Lükrezyaf Fakat 
söylediğim şeylerin hiçbirini an
lamadın. Hay atımı uğrnnda teh· 

likeye attığım, onuıı için hcrglln 
ve her gece ı,;hra çektiğim 
kadım filvaki buldum. Fakat o, 
sen değilsin. Sevdiğim kadın, 
yandaki oda<la bulunuyor. Benim 
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istediğim ve öuediğim bakire, 
vaklile Cencvedeki bahçenin tarh• 
ları arasında mağrurane dolaıan 
ablasının tanı bir eıidir. Onu 
ilk defa g8rdüillm zaman steç
miş seneler Adeta bat ramdan si
lindi Ye yeni bir beytıcao ile 
yOreiim çarpmaya baıladı. T e
Hdüf ıeni karı ma yalnız çıkar· 
madı. Eğer ıeni yalnız ele geçir· 
seydim, hayatımı hayatına bağ
lamayı dllşünebilirdim. Fakat sen 
ıimdi evlenmiı ye iki çocuk 
anası olmuı bir kadınsın. Senin 
boı.ulmuı maddiyetinin yanında, 
bozuJmadığın ıamanki hali ifade 
eden tertemiz bir eşin yar. Al· 
lahın huzurunda hayatımı kendi· 
~ne vakfedeceğim ve önllnde 
eski ı~ale Ahmet vaziyetini ala· 
cağ m kadın i~te odur. Şimdi 
dilşilnebilirsin : 

- O teıniz çiçekle ıenln 
aranda nasıl bir münasebet bulu
nabilir? 

Vaktile kocana yaptığın en 
bOyük fedakarlıktan ıonra bana, 
yeni olarak ne verebilirsin? Vak
tile Cenevede, bir çocuk ruhuna 
bUrünmüş ve aevimli bir hayal 

bırakmıştım. Şimdi karşımda, 
vilcut çizgileri, biriken yağlarla 

kat, kat olmuş, bakışları, kim· 
aeden öğrenecek bir ıeyi olma

dığını iftiharla llAn eden tecrO. 
beli ye kibirli bir kadm duruyor. 
Onun içindir ki •enin meYcudi
yetioin hayatımda hiçbir yeri 
yoktor ye yine Allaha tahit g6 .. 

terebilirlm ki gecelerimi bana 
haram eden tatlı rilya ile senin 
sakil YiicudUn araıında hiçbir 
mllnaıebet yoktu. 

Bu ılSzlerin berblrl birer ıille 
gibi LOkrezya'nan yüıOnde ıakır
dıyordu. 

Hayret Ye deh~et içinde bir 
müddet Ahmet Reiai dinledikten 
ıonra 11ordu: 

- Öyle iıe beni buralara 
kadar niçin getirdin ? 

Ahmet Reis, sanki bu ıuali 
kendi kendine ıoruyormuı gibi 
manasız bir bak ,ıa genç kadını 
ınzdil ve yükıek aeıle fikrini 
ıöyle ifade etti : 

- Ceneveden ayrıldıktan aonra 
epey ıllren deniz yolculuğunda, 
bu davayı iayet kısa bir tekilde 
halletmek mUmkOndll. ÇUnkQ 
uzun ayrılığımııdan ıonra ıeni 
ilk defa gördlljllm zaman bugün 
lıaret ettiilm değiıikliğin farkı· 
na yarmııtım. Gemi bordaıından 
şöyle bir denize itmek, meseleyi 
ebediyen neticelendirmiye kifa
yet ederdi. Fakat dUşllndOm Ye 
bu fikirden yar.geçtim. Filvaki 
Cezair beyinin nez.dine misafir 
gelen bir papaa. ailen namına 
bUyUk bir para teklif ediyor. 
Bu da kale alınabilecek bir nok
tadır. Maamafib ben ne o fikri, 
ne bu teklifi muvafık bulmadım. 

Ahmet Reiain ıesi ıimdi 
yavnşlamıt ve içten gelen bir 
ıstırabın ifadeıl aibi titrek bir 
tekil almııtı : 

CArkaaı var) 

Vuiyel gayet fena idi. Wil· 
mer'in yorgun efradile nkı bir 
taarruz yapmak kabil değildi. 
Anzac cepheıinden gelen .ha
berlerde Conk bayırını ıukut 
eKiği ve kuvvetli dliıman 
kıtaatınm 971 rakımla tepe· 
ye yani Koca Çimentepeye 
doğru ilerlemekte olduğu bildiri· 
liyordu. Kirteden gelen haber
ler de hiç iyi değildL Bizzat 
Vehip Papnın Erklnı harbiye 
reiıi lngilizlerin fimal cepheıioi 
yararak Nara boğazına inmeleri 
ve bu auretle mllnakalelerini 
keamelcri ihtimaline nazaran Ahi

baba nrtlarının derhal tahliye 
edilerek cenup grupu kuvvetle
rinin, bentız Yakit Tarken, An.,. 
dolu eahiline nakledilmeainl tav
siye ediyordu. 

Fakat Liman Fon Sander1 
bu kara haberlere Ye tavsiyelere 
biç kulak aamadr. Vehip Paıaya 

derhal telgraf çekerek mecburiyeti 
kat'iye olmadıkça bir tek karış 
yeri terketmiytt 11alAhiyetJ olma· 
d ğını ve erklnıharhiye rel&inin 
de vazifesine nihayet "verildiiini 
bildirdi. 

Wilmer her ne babasına 
olursa olıun Anafarta aırtlarını 
muhafaza etmesini emretti. Ley· 
man Fon San ders lngiliz taarru
zunun asıl bu aırtlaroı teveccnh 
edeceğini tahmin ediyordu. 

ÇUnkO Jeneral Stopford'un 
makndın n bDyUk Aoafarta be 
rikile kocaçimcn tepeyi ıaptet· 
mek olduğuna kani bulunuyordu. 

Feyzi Beye de gUneı batar 
batmaz geniı bir· cephe Uz.erin• 
den Kavaktepe ile bOyllk Ana
farta dan mukabil t.aarrua ıtç
meaini emrettL 

' Feyzi B. ıon talimat Yermek 
cır.ere fırka kumandanlarile gö
rüştU. Bu mOzakere bpkı lngiliz 
taraf.oda, 9 uncu kolordu da ya• 
pılan mliı.akcreye benzemişti. 
Her iki farka kumandanı da o 
akşam taarruza geçilemiyeceğini 

ileri ııUrdUler, araıi çok mUıkü· 
lftt arı.etmekte idi. latikşafat ya
pılmamıştı. İngiliz donanmaamın 
topl rmı iıkAt edecek derecede 
topçu kuvveti yoktu, aaker aç ve 
yorğundu. F cyzl Bey bu cihetleri 
nazarı itibara aldı, kararında 
tereddüt gösterdi • ve nihayet 
taarruzun 9 ağustoı aabahı ya
pılmaa na muvafakat ettL 

Bir mUddet 1011ra bunu ha· 
ber alan Leyman Fon Sandera 
Jeneral Hamiltondan daha sert 
hareket etti. Kumandayı derhal 
Feyzi Beyden aldı •e 19 uncu 
fırkan.o namdar ve kahraman 
kumandanı Muıtaf a Kemale tev· 
di etti. 

Bu ıuretle blltlln Suvla ceP" 
beıinin kumandanı olan Muıtafa 
Keınal gece yarıaından sonra 
ıaat birde F eyıi Beyin kararga
hına geldi. Evvelce Yerilen emir· 
ıeri muvafık buldu. Fakat taar
ruz vaktini tacil etmek kabil 
değildi. Maamafih daha fazla 
teebbUre de meydan b rakmndı. 

Bir mUddet sonra 12 inci 
Tilrk fırkası ileriye hareket etti. 
lıoride bulunan 35 inci alayın bir 
tr.buru Kavaktepeye, diier bir 

taburu da Tekketepeye gideceJ&.; 
lerdi. Arkadan gelmekte ol .. 
36 ıncı alay sağdan Ye 34 Boci 
alay da ıoldan ilcrliyeceklerdi. 

Evvelce de izah edildiği gibi 
7 inci fırka 80yük Anafarta 
lberine yOrUyecek •• Azmak 
derenin cenubundan taarruz. ed .. 
cekt'. 

Binaenaleyh bu fırka• benl\z 
Jeneral Stopford'un kuvvetleri 
icarı ıında bulunmamakta idi ve 
Wilmer'in kuvvetleri de dahil ol
duğu halde 9 uncu İngiliz ko '
orduıuna taarruz edecek ola 'l 
Tllrk kuvvetleri takriben on iki 
tabura, yani 6000 efrat ve 30 
topa baliğ olmakta idi. Gorçl 
adeden Türk kuvyetleri azdı fakat 
efradın muharebe kabiliyetl nok· 
tal nazarından TDrk efradı ,ok 
daha kuYvetli idi. Bundan maada 
Türkler niıancı lngiliz aakerl 
lıe acemi Ye niıancılıkta pek 
geri idi. 

19 Ağustos ıabaha. Saat 
3,30 da Kolonel Minoguo. 8 ind 
W. Riding taburuna vermi~ ol
duğu tahriri emirde Tekketepeye 
yapılacak taarruzda ilk snfta 
bulunmasım emretmişti. Fakat 
iJk safta daha tecrObeli efradın 
bulunmasını dUşOnerek bu vazi
feyi 6 ıncı East Yorkshire tablJd 
runa verdL Fakat bu tabur dağı• 
nıktı ve aaat (4) e kadar ancak 
bir b610ği1 cemedebildi. Kolonet 
Woore hareketi daha fazla tehir 
etmemek için bu bölükle ileriye 
hareket ederek diğer bölUklerin
de kendiıinl takip etmesi Jçht 
talimat bıraktı. 

LiYa kumandanının, kıt'atıntn 
nerede bulunduğunu bilmemell 
Ye Solacak meYkiinde teccmml 
etmeleri için emir vcrmiı olma11 
çok fena, çok fecidi. Jeneral 
Hamilton'un derhal taarruza ge
çilmesi hakkında vermiı oldup 
emir tızerinden yedi saat ıeç
mişti. Nerede lıe ortalık ağarmak 
ti:r.ere idi. 

Şefak söker e6kn.eı Ueriy~ 
hareket etmiş olan Büyük Ana
f .uta cihetinden ateşe maruz 
kaldı ve 11rtların eteğine varın

ciya kadar oldukça zayiat verdi. 
Arazi oldukça yüksek ça'ıhklnr• 
dan ibaret ulduğu için etraf iyice 
görülemiyordu. Bu yllzden birkaç 
dakika sonra bölük dığıldı ve 
diı.i kolu Uıere yUrCmiy~ başladı. 

( Akası var ) 
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İNGİLIZ CASUSLARI 

GretaHayatındanMemnundu1 

Ben Hiçbir Zaman Greta'yı Bu Kadar 
Neş'eli Ve·Mes'ut Görmemiştim 

-23-

8~ bizim için mlrettep bir 
plbdı. Greta bilhaua bana te
min etmlt olmak lçla bana •aa
.tn Yerllmlt değil ml1di? 

Etrafa bllhaua (S. •• ) Be1• 
kırfJ manala iltifatlar datıt
nı .ıkla beraber cuua kadının, 
fabrikalara menıup doıtumusa 
ıokulutu dikkate pyandı. Miaa· 
flrlerlmlı Gretanm bu meylin• 
belki baıka mana yerebilirlerclL 
Fakat ben banda muhakkak bir 
bit yenltl Hziyordum. 

Greta benden de ıfdi bir 
ı•yler yapmaya utraııyordu. Ar
bk bunu hiuediyordum. Bu t .. 
ceuillQ Gretaya anlatmak kat'i
yen caiı dejildL V uiyetl 
m81lbaza ediyordum. • Arkadafl" 
ma ı&nderiyorum." Dedltf ura
r•glz mektubu, (M. Kalifadlı) e 
Jladeriyordu. Greta bunu ben
den aaklıyor, tertibatıma muhalif 
olarak timdi bqka kimHlere de 
haddinden fazla aokulayordu. 
Cuuaun banda da korkunç bir 
kara makaadı Yar demekti. 

Gazinoda birkaç aaat eil•a
tlllr. Kıratbanede aldıımıa (S. .. ) 
Jleyia arkadqı mtıaaade ta
lep ederek ayrılmak bteclL Fa
kat b11 ihtiyar ub, bayle t:d
detU bir meYaimde yalnız bırak
mak cliterlerine kup bir aeYI 
auaketlİllik olacaktı. HeplmİI 
&Ydet etmeil kararlaıtırdık. Oç 
ıtıa eonra balaımak lzere ( S. •• ) 
lhJe •e arkac:lqına ••da ettik. 

Fakat dit• dd ahbap bbl 
INrakmadılar. Eyleacemiz• dewam 
teklifinde buluadalar. Greta, 
Maim bir 1•1 a&ylememe Yaklt 
harakmadaa : 

- Oh ne iyi olur, Merkeıbar 
tok hoıuma gitti. Saatimi• ona 
pçlyor, bep birlikte oraya gid .. 
Hm, dedL 

Peılerinden dolqan kara pen
~ell tehlikeden bihaber masum 
•• uf ahbaplar, cuu kadının 
bu arzuıuna hemen lttirak ettiler. 

Gretanın ıençliji, ıtııellltl, 
ltvui, bilbaaaa bu tecrftbeal& 
doıtlarımıa 6yle teahlr ediyor
du kil. 

MerkHbar llllball bir eylence 
yeri. Zaruret olmua, inaan bu yer
ele fazla otur8'akta bile ııkıhr. 
Burada çalı9aa kacbJalar araaJnda 
LUi lıminde ıaliba bir Macar 
oyuncuıu Yardı. Greta bu kadınla 
pek kısa bir zamanda ahbaplık 
teminine muvaffak oldd. Danatan. 
çal11dan barın içi çınlıyor, yıkı
lıyordu. ahbaplarımızın ••t' .. 
ıhu niba~ • yoktu. Gretanan 
ya" nlıtın1& mazhar olan sat. ca
ıua kadınla dana etmek için 
vaıiyetler ihdu edi1w, careler 
arıyordu. 

Bir ıeytaa kadar zeki olu 
Greta, kar9modaklni İltedltl fibi 
idare ediyor, kll'•Jor, bDıb6th 
4e mO.amabakk ..........,orda. 
KaYI kollan ...... Gntf O. 

danı etmek, tecrllbeıiz iııkı çıl
dırtıyordu. Bu vaziyet bana elemli 
tece110ı merakı veriyordu. Danı 
ederlerken, konuşmaları hiç ke
ıllmlyor, cuuı kadının teytanl 
zekhı, kim bilir, neler Ye neler 
yapıyordu. KimHnln aa:ıan dik· 
katini celbetmeden lıtediği ve 
sorduğu ıOallere covap alrnak için 
Greta, bundan daha mtııalt hiç
bir vaziyet bulamazdı. Gretanın 
bu fıraattan biliıtifade, ta latan
bulda iken merak ettiği neticeye 
vardığına ıllphe etmiyordum. T o
kıtlıyandakl siyafette ba!I fab
rikalar hakkında bazı 9eyler 6ğ· 
renmek lıtiyen casuı kadm mu
hakkak ki timdi emeline muvaffak 
oluyordu. 

Greta Almancayı da iyi ko
DUfuyordu. Merkeı barda a6ze 
çarpan Lill ile Almanca konu
ıan caau• kadın, miıafirlerimiz 
ıerefioe ıampanyaJar patlattmyor, 
onlan iltifata boğuyordu. Ben 
Gretayı hiçbir zaman bu kadar 
aevfnçli, bu derece ıataretli 16r
memlf, hiçbir doıtumuıa kartı 
bu derece mWtefit bulmamııbm. 
Hiç kimsenin dikkatini celbet• 
miyen btıttın bu hareketler, bey-

nimin içinde ateıll birer lıtifham 
çiziyordu. 

Danı bitmiı •aryete batbya
cakh, oturm.amııı ltızumıuz ıl
rOyordum. Gretaya : 

- Varyeteyi beldiyecek mi· 
yiz? Diye ıordum. 

Artık ılSrDlecek bir it kal
mamıı olmalı ki : 

- Ben çok yorgunum, ıitaek 
iyi olur, dedi. 

Bizim kararımız, bllhaıaa 
fl!brl!laya menıup dostumuzu 
mllteesıir etmitti. Buna mani 
olmak için• 

- A.. Eğlencemiı Hal timdi 
baıhyacak, dedi. 

Greta azur diledi: 
- Bizi pıazur g6recekainiz, 

bllhaaıa ben iıtirahate muhta
cam. Dedi ve bana d6nd0: 

- Kalkalım, dedL 
Bilbasaa caauı kadmın fey. 

kallde iltifatına ma1har ol .. 
abpabımıı, Gretanıo ummachia 
bu ciddiyet Ye kat'ı kararına 
mütehayyir bakıyordu. Tecrtıbeab 
ltık kimbilir ne ham hayallere 
kapılmıı, caauı kadın için ne 
bot emellere dnımnıtD. 

( Arkaaı nr) 

Almanya'daki Son İhtilal Avrupaya 
Dehşet Saldı 

( Ba9tarafı 1 "inci tayfada 

olunacakt.r. Bu auretle beı mart• 
ta yapılacak olan yeni meb'uı 
intihabatana kooıOniıtler lttirak 
edemiyecekl.rdlr. 

Berlin, 1 (Huıual) - Alman• 
ya Harbiye Nazırı Jeneral 
Blomberg, izinli olan efrat 
Ye zabitlerin derhal menıup ol
dukları kıt'alara iltihak etmeleri
ni bildirmiıtir. Şimdilik 6rfl idare 
illn edilmesi hakkında bir karar 
Yerllmlf değildir. Comburiyet re
jimine ıadık olan merkez fırkala-
ra alelAcele toplanmaye karar 
vermiılerdir. Amele fırkaaının 
reiılerl de meaai evinde toplan
mışlardar. 

Fraraaızlar• 88re ... 

Paria, 1 (Huıuıt) - Franııs 
liyall mabafili Almanyadakl ıon 
lbtilAI hareketini bDylllc bir dik
kat Y• ehommlytle taklp etmek· 
tedir. F ranı ı hDkametlnln Al
man yada •aziyetio inkifafanı bek
lediği ve bu buıuıta ıon derece 
mOteyakkıı davrandıtı anlatıl-

• maktadır. Bu vaziyet karıııında 

kabinenin, Hitleria mDtkDI bir 
mevkle dUımeıiae intizar ettitl 
de ıöylenebilir. Eğer Hitler Yui
yete tamamen bAkim olup dik· 
lat6r yaziyetiae geçecek oluraa 
Franaanın Almaoyaya karp bq
ka bir ıiyaaet takip edecetl 
muhakkak gibidir. 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Gümrük Mu haf aza ve mıntaka memurlan için 
"583" adet kasket ilinı 

1 - Gümrük Muhafaza ve mı ıtai<a memurlar. için .. 583,, adet 
kaaket kapalı zarfla kırdırm•t• kouulmuttur. 

2 - Kırdırma ıartlara klj'uLnın taıdikli suretleri lıtaabul GOm
rllk Muhafaza 8ilşml1diriyetindea alınacaktır. 

a - Kırdırma latanbul GDmrDk Muhafaza 8afmOdirlyetinde ku
rulacak Rlım satım komiıyonu tarafından yapılacaklar. 

4 - Kardırma 21·3-933tarihine rul yan aala ıDnll aaat 10 dadır. 
5 - Teklif mektuplar1 kanundaki hllldlmlere 16re ıDn •• aaa

tlnden enel utln alma komlıyonuna verilecektir. 
8 - Her iıteldi, biçl!mit bedelin % 7,5 iu olu 63 llrabk mu

•akk•t ıll'fenmelerile "teminat.. belli uatt•a enel ko
miayoaa ı•lmelerL 

7 - Ôrnefl letanbul Gtımrak Mulaafan BqmlldDrlltGndedlr. 
lıt•kliler orada ,anbiUrler. 

8 - 8elll ola taatte bdal ... ldet olu ubat kltada dolclval
ftlda. ..... Wol* t.uf bltlll eclil.ı,eeektV. 

Sayfa 10 

BiKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri : Sahh 

KADIN MANTIGI 
-

Doktor Kadri geçinmenin yo
lunu bulmuıtu. Sakm ha aklınıza 
baıka t•Y gelmeain. Bu doktor 
çok namullu idi, ae çocuk dUtl\r
tDyor, ne kokain için reçete Ye
riyor, ne de eczacılarla orta" 
oluyordu. O ıadece, Beyotluııdakl 
muayenebaneıinde çirkin kadın
lan ıthelleıtiriyordu. HerıOn mu
ayenebanHI fıkır fakır kaynıyor, 
oraya ılren tapon kadınlar birer 
kualiçe olup çıkıyorlardı. 86ylece 
Kadri'nin ka1a11 da doluyordu! 

Kadri'J• altmıılık zenıin bir 
kadın m'19terl ıelmittL Kacluaua 
ıerdaoı katmer katmer olmUf, 
yanakları birer torba ıibl aark
mlf, yUıll burutuldar içinde kal
mıı ve t•kakları kıvır Juyır ol
muıtu. 

Kadri bu mil9teriılaia arıuıu
ou anlamakta ıeçikmedL Kadma 
hemen ameliyat mauuna oturt
tu, ıerdanıoı kHtl, fula etlLI 
aldı, biribirine dikti. Ylbllnlla 
dijer urkık kıaımlarında da ufak 
tefek bau yamalar yapb. Ka
dmın ynzn tamiri kabil olmıyaa 

bir ayakkabıya benziyordu. Kad
ri uğraıb, didindi, nihayet onu 
bir ıeye beozetebildL 

On bq gtln ıonra ihtiyar ka
dın doktora beı yllz lirayı verdi 
ve teıekkDr ederek kabineden 
ayrıldı. ihtiyar kadın ıençletmiıtL 
18 yqında bir ı•n~ kız çeYiklijl 
Ye ... incile merdlYenlerden ini
yordu. Bu kadar gtselle9mek 
için 500 lira detil 5000 lira da 
olta YerecektL Hayatıadaa mem
nandu. .. 

Kadri. kartı11nda ıenç Ye 11-
zel bir kadın ılrtıace hayret 
içinde kala111b. ŞlmcU1e kadu 
ona ıelea kadınlar, fazla etlerbal 
aldırıyorlar, buruıukluklarını P. 
derliyorlar, çarpık buronlannı ka
laba koyduruyorlar, çirkin elitlerini 
dDzelttirlyorlar, t8fl g6ılerini ta
mire çalıt11orlarch.. Fakat bu ka
dın hakikaten kuıurıu• denil .. 
cek kadar · ıtızeldi. Kadri, her
halde bqka haıtabp olacakl 
diye ıordu. 

- Hanımefendi nerenizden 
pkAyetçlıiniı? 

Kadm Drkek Hlll• ceYap 
verdi: 

- G6ılerimln etrafındaki ka
nflkları ıidermek ilt11oruml 

- Aman efendim ·ba kuıur 
delil ki hanımfendl •• 

- Hayır doktor. Kocamı çok 
ıeYiyorum. Seneler ıeçtikçe bu
nıtuklarım artı1or. Sonra kocam 
beal ihmal ederae ne yaparım. 
Mutlak ıurette bu bunJfUklar10 
kalmamaıını iltlyorum1.. 

Kadının kararı kat'ı leli. 
Kadri: 

- Peki! demekten bqka ça
re bulamadı. Ve kadım tedaviye 
bqladı. 

Kad1nın her ıellfinde, buru
tukluldar gittikçe azalıyordu. 
T edaYlnin bitmHine bir hafta 
kalmııtı. 

it 
Kadı• heyecanla muayeoeba

DeJ• ıtrdl •• doktora borcunu 
wennk aJflhp ıicli1orda. Doktor: 

- ........... c11 eledi, aba 
Wr Wtamm nr--. acele • _.,Ol'IUau? 

- V aııeçtlm .• 
ilk ıtınlerde al\zellqmek lçf 11 

tebalOk 16ıteren kacha birdenbire 
bu 1J&ye1inden •• anuıundan 
neden Yazıeçmiıtl 1 

Kadri kendi kendiae bu aaalln 
ceYabıbı Termiye çaJaearkea, tlz•I 
kad n anlabm7a bqlada: 

• - GOa ıeçtikço llnen ı•aç
lljim Ye tuzelliilm kar .... ada 
kocamın beni unutacatım zaue
diyOl'dum. Fakat artık bu telılike 
kalmadı. 

- Fakat bir as daha ubret· 
Hydiniı? 

- Ha11r doktor artık ne ka
dar çlrklnleıaem ba tehlike kal
mamaıtır. 

Genç •• flla•I bclıma halda 
Yarda. ÇDnkl onan kocua Od 
ıOn ••Yel arkadqlarile birlikte 
bir ava ıitmiftl. Avda bir arka
dqımn lhtiyatuzlıfına kurban 
olmuıtu. AYca çifteyi bir çalılıta 
çerirmif, atq edi7or, fakat cab
biın arkuında arkadaşının ba
lundutunu bilmiyordu. Genç •• 
güzel kadının kocam bu kuadu 
ıonra atızelliiinl tamamen kay• 
betmlıtL 

Za•allı ı•nç Ye ,Ozel adamın 
yllzllnDn yanaa Ye bir 1611 dar· 
madafın olmuıtu. Ba kaza ıenç 
adamı ıade çirldnl8ftlrmemlttl. 
Arbk bu ınç adama bakan b
dınlar içlerinde anu •• ıeYJri deiU 
ancak ne&et Ye ikrah duyabWnlil 

- RADYO== 
1 Mart Çarfımba 

Jatanbul - (1 00 m.) 18 ıaı (lf a• 
zaffer B.), 18. 46 Ork .. tra, 19.30 ooeu 
doktor• Ali ŞQkrfl B. tarafından (grip 
•• kıumıktan korııoma prelerl ) 
llr.klunda konferanı, 20 Hı (Hamlr-& 
H.). 29.80 llabmurı B., 11 Babı S.. 
deUln B., 11.80 Ork .. tra; ajaH, bor
aa haberi vı aaat avan. 

Vl1ana - (618,1 m.) Ul.80 kon• 
11r, 16 boru haberleri, 16.20 prkı, 
18 konaer, 20.46 Orkeatra kouert. 
H.05 Andre Qlde'lo bir e11rl, 18.1' 
koHer. 

Lelpsiı - (889,6 m.) 7.16 jimnu· 
tik, 7.35 konur, ıs konur, il Qar
dat opereti. 11 haber, t• dana. 

BlkHt - (894,i m.) 18 pl&k, 14 
pli , ı 8 Ork11tra, 19.H orkestra, 20.M • 
p.lak, 21 vlyolon1tl, ıt.4G plJUo, 
~2. lö keıuan. 

Roma - ("61,I m.) 20.10 haber, 
il hsber ve plA'k, 21.46 tlyatrn. 

Pett• - (550,5 m.) 10.1& pollı 
orkeabaeı, 18.05 Çıgao mualklıl, 18.80 
konaer, 19,SO plAk, 20.30 opera, il 
Çıgao wuılklıt, 25 15 konaer. 

Moako•a - (180! m,) 19.80 ko11· 
aer, 2" lngilfıce neırtyat. 

Varıo•• - (1412 m.) 18,10 pl&k, 
17 plAk, 19.15 konHr, I0.46 haber, 
21.~ö kouervatuar talebesi tarafından 
konur, 23.1~ pil . ...................................................... --

Y•ni N•ıri••t: 

Mimar - Bu mHlıkt mıomua· 

nıo 2~ inci aay11ı meml•ke* mimarlı· 
ğını v• te7.ylnt uoatlan tanıtan n 
aynı zam oda gQıel una&lan ınen· 
lerı a aılar eden z nglD mUndve
catla 11tl9ar ıtmtıt r. Tanlye edıris. 

Trakı• Spor Edlrne'de Çt' 

kan bu ıpor mecmuaıının ikinci er 
v111 ıporea ata alt yazılarla çıkmıt&ır• 

Çlltr - Ankara da her ayın or
ta91nda hıltar eden ba mecmauaa 
2 lool eayıeı tanınmıt edeblyMıodan· 

mıııa yaıalarlle Ye tiirlerllı la&lpr 
ıtmlftlr. N1trl1at ba7atıu reni a&ma 
b• paflill wt llktı .......... 
...,. -.derls. 

Ank 
leriıı 
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Ferih Ve Nazire H nnnlardan 
• Hangisi Daha GUzeldir, LOtfen 
• Bildiriniz •• 

•• A • o ua aa n ır 
kOn 

azire H. Kıs nı Daha Son YekOn 

Feriha H. 
878 Dercediyoruz 1002 

kara' dan Feri ha Hann~ı ı 
Beğenenler. 

An\ara Etlik L!buratuvar MüdirU
dc, H. Sami 
Ankara Etlik mevkii Kuyyaı bağ 

çisi Mustafa HUsnU 
Anl<ara 1stikl!U mabıı.llesl Devebatı 

kak No. l9 Adil Fahri 
Ankara snbık Hkmekter ba,mual
Jeriııdeo J\Aıım Sezai 

f aşradan Feriha Hanımı 
Beğenenler 

Co eliLorckct Hncıoemanlı mahal
! Ziya Urfi 
Çorlu tühaflye tOccarlarından Ra

llnı l n Dchar 
Amaeya'da (adres mahfuzdur) Salih 
Zor.guldalı Z.ığ!ranbolu otelinde 

eysi 
Zonguldak Zağfran bolu oteli mtı-

ı
lri Akif 

Şile Orucoğlu, flabıt muhtarı Ah· 
ot K.S.A. Htıumettin 

t Turgutlu terzi :Münir Ulvi, kebapçı 
reker·yya. 

hmir Basmahane 1.K.T, tlrke-
tıden Mustafa 

lzmlr Basmalı ne kahveci Adanalı 
bnıet T:ıl!lt 

~ 
Katalı) a Yentmnhallede ressam A. 

ya, çini fal>r ka ındıı. ressam Hasan 
asri, ressam Arif, Şahap 

Samsun Buğdaypazarı Ç1Lr1kçılar 

'okağı No. 41 kOçUk Oıuer oğlu Şükrtt 
Samııuo Atelyelizade SalAhattio, 

Uccardan lfotuzade Omer Lütfil, 
ccardan llollazade Kadir, Mustafa, 
~urum'lu S lim, tuccardan Sıtkı, 

lıOemal 
Samsun Dumhpınar caddesinde 

Ôınerağa zade Mehmet Galip 
Zonguldak ttıccardan Uğur Arif 
llersio Vıl&.yet Nafıa dairesi kAtibl 

ıtyaettln 
Esklıehlr Hoınudiye mahallesi 19 

~o. M. Haydar 

tanbul'dan Feriha Hanımı 
Beğenenler 

~ Akearay Tntkasap Millet caddesi 
o, 144 M. Şorlf 

lstaıı bul le;ıartapaıarı Molla Omer 
'l•do :Mehmet ve ıcıriki Bekir 

Firuıağada ( adre mahfuzdur ) 
.lılebmet, Hüseyin, lsmall, Ali, Omer 

Kası;npaşa Mutfakkapı caddeli No. 
87 M. Zeki 

li Kasımpıoa 
urerıao 

Kavak ıokak No. 18 

ErenkOy ııtndyomuodan 18 imr.a 
O~za.lar mahfuzdur) 

Beşlktat Bayrakdarzade Bnaamettio 

A.nkara'dan Nazire Hanımı 
Beğenenler 

Ankara Cebeci mnlıalloslnde mQ
t.ıknlt ınua.lllm l erdcıı Cengiz 

Son Poatn: !Hlt.ı.l aalarınıza bak vo• 
r' • 
ıyoruz. lak at meselenin artık eonu 
~elmtı bulunmasından mektubunuz 
l:ııUhtevlyatıoı derooderııedlk. l!azur 
KörUntız. 

~ Ankara Mukdi m mahallesi No. 
2 de Salt, Ali 

Ayvalık 1smctp ıa mahallesi dil· 
menci ojtlu Naci 

Zonguldak manifaturacı Omer, 
damadı Zeynel Abidin Te Ömer ııı.de 
Ahmet Cevdet 

lzmirido Huhlie Riza Bey vasıta• 
ııile 24 ima (imzall\r mahfuzdur) 

Esktıehir Paıa mahallesi No. 80 
H. Salt.hattın 

Buna Tahtakale'de Turgut 

f stanbuldan Nazire Hanımı 
Beğenenler 

Kızıltop~ak No. 7 Saime 
CaJdebo ta.o Ali Sflha. 
Edlrnekapı ehmet, Ahmet, Ali, 

Muııtafa, Mıımtaı 

Beyazıt hukuk fakUltesiode Rahmi, 
Şadi, Kemal, Niyazi, Haseyln, LOtfO, 
Sabri, Mahir, Salahattln, Sopbl, Ce· 
mal, Sedat, Nihat, Melih, Salih, Ce
mil 

Beyazıt Yakupağa ıokalı: No. 4 

26 tmı.a (imzalar mahfuzdur) 
Taksim Tarlabaıı Macar caddesi 

No. 45 HUsoyln HUanu 
Seyriııeratn 

Kıbrıslı Jlasao 
erd O men ellerinden 

Kadıköy Yeldeğlrmen karakol 

caddesi Süreyya apartıman daire No. 
2 Re,at 

Şehremini l\f. Rahmi 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. 
Size Tabiatinizi 

« 

Söyliyelim ... 
Resminizi hıpnn ile ırön<leriniı.. Kupon dHter R ~yra .. nı-ıtl \dır. 

53 Cemal Ef. Kendi işinden gay· 
ri şeylerle meo· 
gul olmaktan 
çekinir. Söz 
altında kalmak 
istemez, mesu
liyetten kor· 
kar, iş bari ciu. 
de eğlenceyi 
ihmal etmek 

istemez. Para
yı dü§Unerek 

sarfeder. menfaatlerine karşı fazla 
haris değildir. Daha ziyaJo kana· 
atkirhğı tercih eder. • 64 Klzım TevfJk Et. Çevik ve 

olur. 

ahlgandir. İş
lerinde acele
yi ihtiyar eder. 
Takdir ve te
veccühten faz
la hazzeder. 
Te~viklere uy. 
sallık göste· 

rir, vazifcsin· 
de dikkatli ve 
intizam per nr 

ae M. Ceııı a. !ki ve ağıt hat-

hareketlerinin 
tercih eder. 

lıdır. Kendini 
gösterici ha· 
r e k e t le r den 
uzak kalır, ser· 
best tavurlu de· 
ğildir. Zevki· 
selimi vardır. 
hAdisata kar§ı 

haasastır. Ça
buk müteessir 
olur. Fiil ve 

kapalı kalmasını 

69 Necip B. 

ve zarafete ve 
yet verir. 

Samimi ve uysal· 
dır. Keder ve
rici hadiselere 
temas etmek 
istemez. Nc§'e
sini daima mu· 
hafaza etmek 
ister. Tavru· 

hareketlerin de 
mana yoktur, 
sadeliği tercih 
eder. Şıklığa 

•emi:diğe ehemmi-

• 58 Cemll a. &kindir. İ§lerinde 
dikkat ve ihti· 

1 ya1kirlık var
dır. BaşkRla
nna kolaylık· 
Jn bağlanmaz, 
az itirnat eder, 
tehlike_ zarar 
ve mes'uliyet 

davet edici şey
lerden uzak 
kalır. Menfa· 

atlerini nefsine hasreder. 

• &7 Edlrned• Sadık Et. Acnl ve 
.--:iktir. Mih
net ve me§ak
kate taham
mül gösterir, 
rahatına pek 
dii§kün değil· 
dir. Ameli iş
lerde daha zi· 
yade muvaffak 
olur. Giyim 
~ususunda mü§-

külpesent davranmaz. 

lstanbul Posta Ve Telgraf Baımüdüriyetinden: l' aşradan Nazire Hanımı 
Beğenenler 

Konya ' eh lı!lkiın Hıza Nazmi Muhterem Halkımıza: 
1 lııparta'da hcrbor A. Zıya ve KO'" 
ıı11y 'lı M. Ali 

, CebclJberekct Gürlek spor kulttbü 
ı, ıudan H. Gök Alp 

Corlu bizim kahvede :Mehmet 
Corlu go ıçleri (21 imza matbaamız· 
lnı&bfuı.d r 

l:ı Oorlu ı-::ı a 
\rnkos 

caddesinde Marko 

<· 1 • '>r u uııcu .Jak Snranga 
<.:lorlu müskirat bayii Salvator Behar 
Qorıu Ynııcf oğlu Salamon 

-.~ ~8libll Hacı .MOrseı ude Tahsin 
•1 Cı Davut zado Hasan, Tall\t 

~ <;orlu'tlan 11 hnu (imza ve adrtlf"' 
"'•hlu2dur) 

Adi ve taabhntın harici ve dahili mektuplar içine para ve aalr 
kıymetli evrak koymayıım ye koymamalannı muhabere ıttiklerinlıe 
bildiriniz. Çlinld bunların ziyaı halinde Türk ye Ecnebi post 
idareleri meı'uliyet ve tazminat kabul etmediklerinden baoka bari· 
ciler için gönderenler hakkında {Türk paraıını koruma) kanununa 
tevfikan takibatı adliye dahi yapılar. 

Gemlik Belediyesinden: 
Suyunun ııhht menfaati meıhur olan ılıca hamamı 3 aene mlld· 

detle icara verilmek Ozere müzayedeye konulmuştur. 5 Mart 933 
de ihale edileceiinden talip olanların belediye encümenine mDra· 
caatJarı. 

Haftada Bir Kuruş Verirseniz . • 

Has tala 
Tedav· 

ı ca edava 
Edilirsiniz ! 

E bba Odasın Yeni Bir Teklif Yapıldı ----
lstanbulun hastahane ihtiyacı 

bug Un iki tekil do temin edilmek· 
tedir: 

1 - Belediyenin idare ettiği 
tehir haatabaneleri. 

2 - Hususi ha tabaneler. 
Belediye hastahnneleri eaaı 

itibarile ücretsizdir. Fakir bdlk 
bu baatanelerde Ucretfliz olarak 
ted vi edilir. Y aloız fakir olmı• 
yanlardan az bir llcret ahnır. Bu 
kııım hastaneler arasın Sıhhat 
vek 1 tinin v Evkaf idare inin 
elinde bulunanları da idhal ede-
biliriz. Gureba ve ıişli çocuk 
bastan"lcri bu meyandadır. 

Husu r hastaneler m lömdur. 
Bunlara şehrin muhtelif semtle
rind tcsadiif ed biliriz. Ücretli· 
dir v oldukça p habdır. Gerek 
ıehir ve bükQmet hastaneleri, 
gerek o husulii hastaneler bina 
itibarile sayacak olur ak bir hay
li yekün tuttuğunu görürüz. F~
kat bu baıtanelerd.eki yatak ade
dinin ihtiyaca kifi gelmediği ileri 
ıUrUlm ktedir. Belediye bu iddia· 
yı na:r:arı dikkate almamış değil· 
dir. Bu ıebepledirki kendisine 
it hastanelerde yeni pavyonlar 

te' iı etmektedir. 

Yeni Bir Teklif •. 
Son günlerde basta tedııvlsl 

meselesinde ortaya yeni bir fikir 
dab atıldığını görüyoruz. Birkaç 
gOn vvel kııaca bildirmiştik: 

1 ve oerait h zırdır. Takrir bene• 
ameli bir kıymeti haiz değildir. 

T tbiki imkAnını da göremiyorum." 
Maarif bey'eti ııhhiye inden 

R gıp Bey diyor ki: 
"Avuıturyada b ata kasaları 

teıkilHı yapılmıt e iyi neticeler 
hnmııtır. Bizde fakir bnstalara 

p rasız bakmak. bir ıehir ve dev• 
let işi 'olarak kabul edilmiştir. 
Fakirlere paralı hHtalar kad r 
mllkemmel bakılmaktadır. Bu it 
bizde cemiyetler, mllesse eler te· 
ıekknl ettikç devlet Ye beledi
yeden bu gibi teıekknllere geç -
bilir. Şimdiki halde Nami Beyin 
t kririnio tatbikat aabasına ge~ 
meıine içtimai, ikti dl birçok 
beplerden dolayı lmkAn olmadıiı 
kana tin deyim.,. 

Belediye Reiı Muavini Nuri 
B y bu buauıta ıunları aöylemtı;tir: 

" - Böyle bir teşebbUaten 
haberdar değilim. Fakat yapılır-
a ÇQk mnkemmel ve faydah bir 

mUeasese kazaomıı oluruz. Nüfuı 
başına yda m halle kasal rına 
beıer kuru§ verilse bununla ma· 
hallelerin h atalan pek AlA teda
vi ettirilebilir. Biz de bir memu
rin yardım cemiyeti yapt.k. Yilı· 
de on para Ue vefat eden ıne· 
murlann ailelerine oldukça mO
him bir yardım ttımin edebiliyoruz. 
Böyle bir usul mahallelerde p k 
Ala tatbik dilebilir. ,, Nami 8., isminde bir doktor, 

hastanelere ücretsiz basta kabul 
edilmeme ini, her hastadan llcr t 
alınmas nı ileri slirm ktedir. Bu /! 
ıat fikrini etibba odaıına da 
biJdirmiftir. Nami Beye göre 
bUttın mahallelerde •• bayır cemi· 
yetlerinde birer haıta kasası 
tesis edilmeli, bu kasalara herke• 
haftada bir kuruı gibi az bir para 
atmala vo bu para fukara basta· 
ların haıtane ve dok.tor ücreti 
olarak ıarfedilmelidir. 

Gttıa 

31 

Aıabl 

TAKViM == 
ÇARŞAMBA K&11m 
1 MART 933 118 

Rumi 

1 • Zlıkado 1351 
1 

16 • Şubat - 134 

~ Ez.ant vaaatt Vakit,~ vaaatt 1 

Gllnct 12 35 6. 35 Akşam ıı - 17 ~7 · il ~&le 6. !O ıı. 2J Yata 1 31 19 27 

Netice Malum Değil 
Doktor Nami Beyin bu tckJi .. 

finln tibba odası tarafından nasıl 
karıılıınacağJ benUı belli değildir. 
Fakat biz bu fikir etrafında muh-
telif doktorlarımızın mlltalaasını 
Jmayı muvafık bulduk. Bu mesele 
hakkında fikrini öğrenmek iste
diğimiz Sıhhat MUdürll Ali Rıza 
Bey ıunlan a6yledi : 

"- Bu teklifin bizde tatbik 

~idadi . ~ 33 15. 33 l imsak il Ol 4 59 · 

Davetler 
GQ:ıı: l San"atl r Birliği Resim 

Şub ıinden: 26 • 2 - 933 günü reı'm, 
h yk ltraı vcı tezyini ıubeai azal • 
rının lçtlmaında ekı riyet bulunma· 
dıA-ından 5 mart 933 p zar gilnO 
Hat on dörtte Birlito mukayyet 
az.anın hah mcbal alay köıküne 
tcırlfl rL 

edileceğini zannetmiyorum. Avru· ( 
pan n bazı yeri rinde bu usul · 
ardır. Fakat bu, daha ziyade 

içtimai vo iktısadl §O 'niyetlerin 

FEVROZIN 
FEVROZıN 
FEVROZIN 
FEVkOZIN 

mabıulndilr. Muhtelif mealek teşek· 
kilileri vlicude gelmiş olan yerler 
de bu cemiy tler taaviln aandık· 
ları vaııtasile hastalarını tedavi 
ettirirler. Bunu, vazifemizi kofay• 
laylaıtıracağı için bb de arzu 
ederiz. Fakat dediğim gibi bu, 
daha ziyade ıerait meaeleaidir. 
Blı de bir ihtiyaç mabıulll ola
rak tam manuile meılek teıek· 
külleri vllcude gelmemittir. Sıhhat 
qlerinl daha ziyade hllkümet •e 
belediyeler takip etmekte ve halka 
faydalı olmaktadırlar. Takrir elibba 
odaaı tarafmdan kabul edilse bile 
lcral bir mahiyeti olamaz. olıa 
olsa bir temenni olacaktır. " 

Etıbba odaıı idare bey'etl 
azaaından Neı'et Osman Bey ıu 
fikirdedir. : 

.. _Bizde muhtelif mUteaul cemi· 
yetler yoktur. Bu itibar il hasta ka 
aalari teıkil için istinat dilecek 
eıaa yok demektir. Haıla kasala· 
r1 baıka memleketlerde •ardır. 
Fakat o memleketlerde bu iıin 
tahakkukunu temin eden muhit 

FEVROZİN 
FEVROZİN 

Gripin, ağrı ve sızısının 
düşmanıdır. 

l•t nbul Altmcı icra Memur
ıuıund n: Bir borçtan dolayı mah
cuıı: ~e paraya çevrflmHl mukarrer 
Kapel marka bıçkı makinHI açık 
arthrauı. ıuretlle 4- 3- 933 cumartul 
gOnO ıaat 10 buçulı 116 11 buçuk 
arasanda Niıantaıında Hacımaııaur 
ıokatında Metanet Kııro1eri lınal•t· 
laanuiode utalacatandan tal ip olan· 
lann mahallinde haıı:ır bu unacak 
memuruna mOracaatleri llAn olunur. 

ZAYi lr an tebe;uından bulun-
duğuma dair paanportum ile ı ... amet 
tezkeremi ı yi eltim. Yen lerinl 
alacatımdan hilkümlerl yoktur. 

.Samatya, Sultançr9ıntı, Çın up de 
sokağıtıdll 3i: Nasrullah -ZAYi - Gebıı:e askerlik Şube· 
ılndcn aldı{pm terhis teıkere1I ve 
nllfua kağıdımı kaybettim. Y ... ailcrlni 
alacaı}ımdan hük6mlerl yo'\ttur. 

t-bu:ıet Nuri j14. 



12 Sa1fa 

Romatizma - Siyatik 
BEL ve: ARKA 'H ıoğuk algınhtından 
huıule ge\en· ağnlardan kurtulmak için: 

RUMATİZAL 
MahlQIU 

allr'atle ııhhat ve neı'eoizf iade eder. 
Ecza depolarile eczanelerde ıablır. 

....... 

Istanbul Evkaf Müdüriyeti ilanları 
1 - Bahçekapıa oda D6rdtlncll vakıf handa Ziraat Bankaaımn 

boıalttığı zemin katta ye eıki FOıtane tarafına mhadlf 
d6rt mağaza ve llıtllndeld aıma kat ve albndald bodrum 
ve merdiven ara11ndaki oda tulimi tarihinden 935 1ene1i 
Mayaa nihayetine kadar kiraya verileceğinden kapah sarf 
uıulile mtızayedeye konmvftur. lhaleıi Marbn on blrind 
c:umarteu pil ... t • bqte l1tanbul Evkaf mldlbiyetia
de Encllmeni idarede 1apılacakbr. 

2 - Tutmak latiyenler mluJ•de •• mtlnakua •• ihale kanu
aanan nuaca maddeli mucibince teldifnamelerbai bir aarf 
•eraDBa koyarak mlblrleyip llzerine iaimlerlle f&laretlerinl 
ruarak l>a mahirli nıfı •• zoııs lira mlktarmdald teml
aab mankkate makba Umlbaberinl ••ıa aynı miktarda 
ltuka lrefaletaamı•al tllfer mlhDrll bir ıarf için koya
rak tberiae teldifnaa.m. ita IDahallio iıticarına ait oldutuaa 
yuacaktır. 

1 - Mhayededen enel temlnab mavakkate ıuretinde •• lkin
d ıaadıle maclbince Yerilecek miktar ihaleden ıonra OD 

rftn sarfında mllddetl icara alt miktar ihale lzerindea 
yllzde on bet temlnab kat'iyeye lblli olunacaktır. 

.C - Talipler teklif mektuplarım ihale gllaO Aat on bet• kadar 
lıtanbul Evkaf mldllriyetinde Encilmeni ldare riyuetine 
vereceklerdir.J 

5 - Talipler Yaridat mOdOrlOğll akarlar kalemine mtıracaatla 
umumi pıtnamenin bir auretinl alırlar. MUzayedeye giren• 
ler if bu ıartnamenin ahkAmını tamamen kabul ve albnı 
imza ederek yukarda ikinci madde yazıla teklifname ile 
birlikte mühOrlO zarfın içine koyacaklardır. 

SAMSUN 
vapuru p b 
2 Mart erşem e 

flnG alqamı Sirkeci' den hare
ketle ( Zonruldak, lnebolu, 
Samaun, Ordu. Giresun, Trab
soa, SOrmene ve Riıe) y• asimet 
•• avdet edecektir. 

6 Mart Pazartesi 
ailnlladen itibaren 

ERZURUM 
npunı Karadenlı aeferlerbae 

bqlıyacaktar. 
Fula ta&illt lçla Sirkeci 

Y elkend Hanındaki ac:entalıt .. 
na mlracaat. Tel: 21515 

TAVlL ZADE VPURLAARJ 
AYVALIK Posta11 

f'I':!~~!! 
aaat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale •• Klrfez 
tarikile Ayvalıia azimet •• av
det edecektir. 
Yolcu bileti vapurda da verilir. 

Adra: Yemlfte Tavilzade Mu
tafa 1:1 ·aderter. Telefon: 22210 

aon Po•I• Malb-•ı 

Sahibi i Al ı Ekrem 
Neıriyat MüdOril : HaJJf LGtfl 

T~O..KiYE 

llRAAT 
BANKA51 

AlcLtınızda 
Vtıcudunuz~ fripe kartı en kunetll ılllbı Yermiş olur1unuz. Mideyi 

ve kalbı kat iyyen yormaz. e ve 12 kqelik kutulan lıteyinia. 

DARÜTTALİM 
Heyeti Cuma ıtınleri Vezneciler'dekl ulonunda icrayı 

etmektedirler. Meırobat 30 kuruttur. 

HEYETİ UMUMiYE DAVETİ 
Türkiye lı Bankası Meclisi idaresinde 

Nizamnamel elUlmida 45 inci madduiae teY6ku ALELADI 
HlssEDARAN HEYETi UMUMIYESI 28 Mart Htaa Puar tini 
uat on bette Asakara' ela Banlcanua ••kemde içtima edecejiad .. 
hiuedaranı kiramm muan•• ah ve ... tt• ba lplmacla laaar IMr 
lun...ıarı rica oluar. 

Niumnamel e1aılnin 49 UDCll _.dul auclbbace serek 
ıer•k veklletea 50 hiueye ..Uk oı.. laluedar• lae7etl amualı• 
lttlrak edebWr. 

Aiacak Yekillerla ele fÜIU hiaeclar ft aalalW "1 ......_ .... 
thr. Hiaaedaraa lalmll olduklara lalae Maetl.W. miktar " aam.
ralannı mlbenia bir cehell •• meü:6r .............. 50 IDcl ... 
deal hllkmDne tebaan hlaudaraac:lu birlal tevkil nretile ta.Jeti uma
miyeye lftlrak edecek olanlar dahi meuubaha cetveldea bqka ...,. 
kezi idare ve tubelerlmbden alabllec:ekleri veldletnameJI ,.Ylill lsll
madan bir hafta enel ıubemile te•dl eyliyeceklerdir • 

RUZNAME IOZAKERAT BERVEÇHi ATIDiR: 
1 - Mecliai idare Ye mtlrakipler raporunun okunma& 
2 - 1932 aeneıi bllnçoıuaun taıdiki ve mecliai ldaredba ibra& 
3 - TemettllQn ıureti takaimi ye tarihi teminin tabiti. 
4 - 1933 aeneıinde mecllıl idare azalarına Yerilecek llcretla· taılal 
5 - 1933 ıenui m&rakiplerinin intihaba. 
6 - '932 aen•I mllrakiplerine verilecek OcretİD taylnL 

fstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Gümrük Muhafaza ve mudaka memurlan için 
" 800 ,, Jaket ilinı 

1 - GllmrDk Muhafaza •• mıntaka memvlan lçlD ., 800.. adet 
jaket kapalı urfla kardırmap konulmuttar• 

2 - Kırdırma tartları klj'lclınıa tucllkU IUl'etlerl İltanbnl GllD
rllk Muhafaza Bqmlldiriyetinden ahaacaktir. 

3 - Kırcbrma latanbul Gllmrllk Mubafua Batmldiriyetlade 
kurulacak abm aabm komlayonu tarafuadaa yapalac:akbr. 

4 - Kırdırma 2lı-a..913tarihine raalıyan Sah tini .. at 14 tedlr. 
5 - Teklif mektuplan kunclald lalldlmlen ıBre glln we ...

•tinden enel ubn alma komlayonlllla YWllecektlr. 
6 - Her latekll, blçilmif bedelin % 7 ,5 la olan 600 llnhk ... 

vakkat ,aveamelerile •teminat,. belli aattu enel ko
miayona ıelmelerL 

7 - ÖrDeii latanbul Glmrllk Mulıafua Bawmldlrlllbdecllr. 
latekliler orada ı&rebllirler. 

8 - Belli olan 1aatte tutulmaıı Adet olan abat kllada dold111'111-
du1dın ıonra blçblr teklif kabal edllmly.cektir. 

il latanbul Belediyesi lllnlan 

Veuiti ukliye retmindea olaa borcwadaa dola11 bacia altuıa 
alımp birinCI mtbayeded41! •blmıyaa 14Z'I aumarah barda otomo
bilin lkiad mtıaayede.ı olan 2-3-933 tarihine mlludif P.,..mbe 
ehi aaat 11 de Oakldar' da Toptap caddeainde ( 381 ) ........ ~ 
dOkklada bilmllzayıde 11blacajı ilin olunur. 

* * Vaıal.tl nakliye reıminden olu borcuad•n dola11 bacll alta• 
alanan 1885 numarah ve Ponçiyak markalı otomobil 6-3-933 Pa
urtelli gllnG lht 11 da Şiıhane'de Meyyit yolmfuada 3-5 nulliarala 
Hal&D Bey aparbmanı alt.ndald ıarajda bilmllsayede utılacail 
illn olunur. 

* * V eaaltl nakliye rumiadeaolan borcundan dolayı bacls albu 
abnıp birinci mllzayedede aablmayan 2177 numaralt otomobilla 
ikinci mllsayedeıl olan 6-3-933 tarihine mlaadif PaurtHI pi 
1aat 11 de Galata• da Kara Muıtafa Pqa caddui Çinili Rıbt.• 
Han kar111ındald Veli Efendi ıarajında bUmllzayede Ablacala 
ilin olunur. 

* * 


