
Sene J - Noı \.asa lılm l•l•fHuı lııultul - 20203 ldar• itim t•lefonur l.taabat - 2020J Fiati 5 lrııraı 

TÜ K' HÜRMET İSTERİZ! --
Darülf ÜDUD Gençliği Çok_ 1 Bugünün Meselelerinden J 

He)recanlı Bir Nümayiş Yaptı Yorucu, . '( ~pr~tıcı Ve 
-----·.-=----- lsbrap Verıcı Bır Meslek 

Yataklı Vagonlar idaresinin Küstah 
Memurundan Hesap İstenildi 

Nü gl Begoflantlaki 

Ağır Yaralanan 
Yoktur, Birkaç 

Gencin Eli Kesildi 
Dun DarU)filnun gençliA'I ıld· 

~tli bir nUmııyiı yapb, milb bir 
nıesele eklini alan bir h diae 
k 11ısında coşkun bir heyecan 
g6&terdL V bu tldd tli nllm yiı 
ile ço~kun he" can eınaımda da 
bazı pencere camlarının kırıldığı, 
b zı kepenklerin zorlandığı ıB
a-tıldO. 

* Birkaç gUn evvel Türk vat • 
nioan orta yerinde bir Türk için 
in nılmıyncak kadar garip Ye 
rnllessif, ayni zamanda d o nls
bett hayret edilecek bir h diae 
c r y o ettiğini bilinlni:ı. Bunu 
aynen yazmıotık: 

Yat klı Vagonlar Şirketi Be
yoğlu ıubesine tanmmıı bir tacir 
nıQracaat etmiı, Ankara için bir 
Y•taklı v goo bil ti istemiş. 

Oradaki bir Türk memur o 
gllnkn trende yer olmadığındıa 
G l t acenteıinden 1er olup oJ. 
nıadığını telefonla ıormuı ve 
bu muhavere türkço cereyaa 
etn1i9tir. Yataklı vagonda birkaç 
-Ydır çah~anlar ecnebi, Türk 
lllemura ve diğer memurlara 
galiı bir ifade ile fran ızca ola• 
r-k ıormu : · 

- Bu nece anır1p duruyor, 
tUrkçe mi? 

i Diğer memurların taıdiki Oıe· 
r ne TUrk memur : 

1 - Baksanıza, Y tnkh vagon· 
ar 'l 'd d f tr c: tın e re.mi Hıan franııı· 
~: ır. B~ ıeferlik ıizl on Jira ceıa 

affedıyorum demiı. 
liadisenir1 Başlangıcı 

ltır~u hare~ ti yapan adam el'an 
topr gında mıdır, kulaim• 

Vaıon • Li'nin lkgoilıc ~ubed nümagi,te11 ~nra 

1

1 bilmlyoruı, fakat muhakkak olan 
ıu ki, bu ntırJar gazetelerde çıkar 
çıkmaz gençlerimlı raaında oicf. 
detll bir aıabiyet uyandırmıı ve 
bu aaabiyıt bir bomba gibi pıt• 
lamıtbr. 

Hldlse na ti oldu? 
Bir arkadaıımız bldiaenln tam 

YUkuu ııraıında hldiı m hallfnde 
idi, Yak'ayı ilk dakikaımdan ıoa 
dakikasına kadar t kip etti, aı 
ıonra diğer arkadaılarımııla fo
toirafçılınmıı da 1eti1tiler y 
hadtaeyl en ince tef rruatana k • 
d r takip ve tesbit •ttil r. 

Arkadaılanmııın ani ttıkları 1 
IUtfen dlnloyinlz: 

Darlllfnnunun uht lif fa I· 
lelerin• e yUluek mekt~pl re 
de am den gençler bu hldiı nlo 
uy ndırdığı toe11llrl bir n maylı 
yapmıya k r r Y rmit ve dün 
eab b D rDlfQnunda kllçOk mlk

y ta bir de topl ntı yapıl mı hr. Fa• 
kült ld r 1 rl tal b nlo b6yl bir 

Karakög ıubesinin kırılan levhası 
nllmayiı y p c j'ı ı bab r almııl r 

dan tutularak hudut haricine ve talebenin nazarı dikk tlnl 
tılılı çok olma ıt ıdır, btnOı ( Duamı 6 ıncı Hyfada ) 

" Dok~orun Kazancı Çok Değildir,, 
Saat o . ln,Ws hutuuı... , 

deyi lngiII• lauta Hl lıaatue 
amma :rollan 101 değil. Vlzlte-
1 rlnl yapmıı Ye iki gOa evvel 
ameliyat ıttitl haatal nnı gDr
mOı lan Dr. Zugurdeoıla Y .. 
dikule dıtındakl "Balaklı" huta-
n ine gitmek nıere otomobile 
bindik. 

Doktora otomoblld ıu il rlml 
sordum. Ve diğer doktorlar1mııın 
Yerdikleri cevaplan muht ar 
nlattım. Bu eıki oper tör, on· 

1 n bakla buldu v z 
- M ıeJA, dedi, Atin da her 

pr tlıyen doktor, enede hiç ol-
m zı otuz gUn lıtirab t Ye ıe
yahat için vakit ve para bula· 
bilir. H lbukl blıde bu m zb rf. 
yet eri ebilenler bir dilzUo yi 
bulm ı, bunl r d on ıinilm 
profe 6rlerlmizdir. Çilnk blıd 
doktor huta7a tabidir, fakat 
or da haata doktor muUdir. 
Doktorluğun diğer m l ki rl 
mukayeao dilme b htına g lin
ce yorgunluk, ııbr p cih tinden 
bu lmkAn ızdır. 

Doktorluğun 11hraplan meya• 
nınd iz baııma gelen bir • k'• 
acığı d nlat abilirim : 

ismi IAzım değil, bir zat, haı· 
talıtı ,ok llerlemlı çocuğunu 

Anket llubarrlri: Neci S.Jallalt 

Doktor M. Zugnrdeos 
m eliy t ettirmlye getirml~tl. 

K ndisine vaktin çok ecl • 
it olduğunu. ıt ın urtulm .. 

•• Umldialn ço kıt ...buludu onu 
nlathm. Ve mH'ullyetin ken lal· 

it olacağını öyledim, bunu 
ı bitleri d t ıbit ettim, çok 
ihtim ml m llyat y pbm. 

M aleaef halta öldn. Ve ben 
ne bu damın evine yaphğım 

vizitcnlo, ne amelly hn p ruını 
im dam. 

F lrcıt f bununla da kaim dı. 
( Denmı 8 inci aayf da) 

j '• 
. . • 1 . -Bugün Beşinci Sayfamızda I 

, 

İhtiyat Zabiti 
Muharriri ı Burhan Cahit 

Y kın devrin bütün heyecanh ahne· 
lerini bu sayfalarda bulacakcınız 1 

* Eğer harp içinde ihtiyat zabitlil)~ 
etti iseniz kendinizi bu sayfGf "raa 
atır atır okuyacak ınız. 

Bug n Beşinci Saylad 



-
Halkın Sesi 

Çin - Japon 
Harbi 

] 

Jıllllıller Cemiyctiuin bilUln 
gayretlerine rağmen Çin • Ja
pou iblillfı oihayeL bir hup 
teklinde tacclll etti. Uzak Şul· 
ıa harp bUtun tlddetile devam 
etmcktodir Bu buıaıta halkı· 

mı-& diyor ti: 
Sah Bey ( Fatih Cartı.mba ead· 

4etJ 68) 
- Çin ltl • Japon iıl baau 7&• 

Jan iki kiti derler amma. Mançurf, 
aıueleılnde yalnız iki kltf, iki mil
let dejil AYrupada (19) it ,ı H (19) 
mtllet bu itle uğraııyor da yine için
den çıkamıyorlar. Umumt harpte 
hırpalanmıyan Japonya düD7a7a 
meydan okur ılbi bir vadyet almı,, 
aayıf ve laYallı ç'nin llltOee çaUan· 
mışhr. Cemiyeti Akvam bu azasına 
•8• geçirmelidir. Geçiremlyecekae 
lf an di if ,&.ını ilin et•ln. 

• Sudi Bo1 (Sultanaellm 14) 
- Akvam Cemiyetinin (19) Jar 

bcyett Jaf!On, Çla lhtillhnı halle 
çahfı7or. Fakat bir taraf tan da harp 
dnam ediyor. Öyle anlqılıyor ki bu 
cemiyetin dbO galiplere 'H kuTTet• 
illere dej'll ancak .ıayıflara geç 7or. 
Allah dfioyayı bir harp afetinden 
daha aaklaaın. lnaanlık umumi harp
te aldığı yaralarını henua •ararkea 
akaayı t•rktao top 8ealerl relmiye 
bafladı. Dilnya diplomatlan harekete 
gelmeli bu ltla lnGae feçmelldfr. 

-t' 
Seyfettin Bey (Aklaray KOtOklln• 

ıa 21) " 

- Harp ktltmeal bile lnaanın 
tflylerlni Grpertiyor. Çia - Japon iti 
p t k tehlikeli H nazik bir safhaya 
ı rmitllr. Aıri 'fasatalar dünyayı 
yekpareliğe doğru aGtDrüyor. Ta 
gDnefln dotdatu yerde patlıyan bir 
ailihan aeai derhal rünetin batbfl 
yerde tesirler ve ıkaülimellcr yara
tıyor. Tarihin ortıı dvir?erindo ol· 
duA-u albi it yalnıa Çin ile Japon
Jt.'nın çarp" ımaıı olaa biç kimaenln 
umurunda dekil. Fakat harp kıvıl• 
clmı batka yerlere de aıçrar d .yo 
korkuyorua. Dilnyanm akıllıları bu 
itin önüne ır•çmel idir. 

* Sallhaddio Bey (EmtnOnfl Bıı.lıkpa-

llln 71 ) 
Akvam Cemiyetinin teslıl bfkmeU 

dev eti ri• harp etmeane mani ol
maktı. Ayni cemiyette iakemleal bu· 
lunan Japonya bu cemiyetin karar• 
)arını dinlemiyor. HergOn ( 19 J lar 
4 29) lar toplanıP. duruyorlar. Fa'lrat 
ortada fl.i bir vaziyet yok. Bana 
öy.e geliyor ki bu şatafatlı ccmiye .. 
tin d.- vücudile ademi mOaavf imiş. 
İflllu dotru jidi yor · 

Mihran Ef. 
Ortadan Kaybolan Manav 

Nihayet Bulundu 
Bir müddet evvel, meyva al

mak Uzere KadıköyDnden mey
,,aboıa giden •e bilAhare de or• 
tadan kaybolan manav Mihran 
efendinin Tokat'• gittiği anla
ıdmışlır. Mihran efendi Tokat'taa 
buraya eniıtesine glSnderdiii 
Lir mektupta bir arkadaşını p 
çirirken Sa:nsun1a giden bir Ya
purda kaldıj'ını. 'fapur hareket 
ettiği için çıkamadığına yamııt 
•e T okat'ta gitmek mecburiye
tin de kaldıtını da ilJye etmiftir. 

so~ 

1 

ı~---

Altınları Kim Kaçırdı? 
Şeftren M. Marsel Bin Altını Edirneye 

Götürmek için Almış 
Şark demir yolları tren feflerindeo M. Marsel 

blr müddet evvel altın kaçakçılığı cnrmile mahke
me7e verilmiş, neticede altı ay hapis ve bin lira 
pua cezasına mabkthn edilmişti. Temyiz mabkemeai 
bu kararı bozduğu için M. Manelio muhakemesine 
don UçUnctı ceza mahkemesinde tekrar başlanmııbr. 

Bunu mllteaklp dinlenen diğer pbitler d• aylll 
tekilde ifade Yermlflerdir. M. Manel bu paralan 
Edirnede bir tacire g8t0rmek üzere aldığ m ı6yle· 
miştir. Mamun bu if adesinclen ıonn tahliye tale
bin.do bolanmuıtar. Fakat hazine awkab, ıuÇlunun 
yeni kaçakçıhk kanunu mucibince ihtiıaı mahke
mesine gönderilme1i )Azım geldiği mOtalea11nda 
bulunmu~r. Milddeiumumt ise maznun ecnebi 
olduğu için tahliye talebinin reddedilmeaioi iıtemiı
tir. Bu talepleri tetkik eden mahkeme, maznunun 
303 lira kefalet göstermek şartile tahliye edilmesine 
karar •ermİf ve başka pbitJerin çağrılmaıı için 
muhakemeyi ba~ka bir gllne bırakmııtır. 

Dfln dinlenen ıabitlerden istihbarat memuru 
Cafer Bey, M. Marael'i iki gUn takip ettiğini, iki 
gUn sonra Sirkeci polis mevkiinde Uzeıi arandığı 
zaman paltosunun içindeki gizli cebinde ve trendeki 
kompartimamnda bin adet altın lira bulunduğunu, 
M. Marael'in bu paralar. Uğurlu apartımanda oturan 
bir zattan a1d1ğı ıeklinde ifade 'Yerdiğini söylemiştir. 

Bu Nasıı İş? 
Fabrikalardaki Mütehassıs

Jardan Şikayet Ediliyor 
Memleketimizdeki fabrikalarda 

çalııan ecnebi mUteha&&ısların 
yanlarına yetiştirilmek tiz.ere veri· 
len TDrk gençlerinin mühmel bir 
vaziyette bırakıldıkları, bazı fab
rikalarda bu gençlere hammallık 
yaptırıldığı haber alınmaktadır. 

Bu hususta alakadar makamlara 
ıikAyefler de yapılmıştır. Öğren
diğimize göre fstanbul mıntakası 
ıanayi mDdDrO Refik Bey bu iti 
ehemmiyetle takip ve tetkik ot· 
mektedir. Refik Bey bir muhar· 
ririmize bu mesele hakkında tun
ları s6ylemiştir: 

'' - Ecnebi mDtehaaııslarm 
Ttlrk gençlerini yetiştirmedikleri 
hakkmda bazı · ıikAyetler vardır. 
Bunu ehemmiyetle nazarı dik{cate 
aldık. MDteha11ıslar, yanlarına 
verilen gençleri yefiştirmekle mü
kelleftirler. Çalışma mftddetleri 
biten motehasS1sların, TOrk genç
lerini yetiştirip yetiştirmediklerine 
dikkat edeceğiz:. Fenalığı görOlen 
mütehassısların mukavele milddet· 
leri temdit edilmiyecektir. " 

Rekabet 
--

Havlucular lkhsat Veka-
letine Müracaat Ettiler 

ispanya mallarının kontenjan 
harid ithali hakkındaki emirler 
herine piyasadaki maoüaturacı· 
Jardan bir kıamı ispanyaya havlu 
ıamarlamışlardır. Bomozluk ku· 
mqlann tarifeıi 75 kuruı oldu
ğundan latanbul 'fe Bursa havlu
cuları rekabetten endiıe etmek
tedirler. Yakında lktısat Vekile-
tine mllracaat edilerek bu busu ... 
ta bir karu abnmaaı iatenecektir. 

f!oğos Efendi 
izahat 
Veriyor 

O.ılata'd.a ta.ıipçllik yap&n ıabık 
maliye memurlarından Boğoe ftferıdi
nııı oTinde ve ya~ıbanesindc caza 
ıu ıdıke:no inin kararı ne bir arqlır
ma yapıldığını n mub'elif ticııret 
nıtl l'!l H lerHlC aft. bir90k defter er ve 
lıeyannameler yak.alandığıoı ~.ıT.mıti 
tık . 

Boğo! efendi bu haberhni:ı.l bı-

he m ahta~ gGrdD ve biıe t J 1.t!kdpna· 
moyi gOııdc rdl. 

1 - Y anm milyon lira ancak 
blitUn lstanbulun vergiaiııe mua· 
dil olup bunun tamamiJe kaçırıJ.. 
masma imkio olmadığmı her 
aklı selim takdir eder. 

2 - Eaki mn!memurluğuma 
gelince: Zamanı emuriyetimde 
namu kiıane humctimle tanınmıı 
olduğum ve daimi\ millet v.e ha
zine lehine çalıştığım tetkiki kDf
fet buyuruluraa tebeyylln eder. 

3 - iki gfin evvel evimde 
araşbrma yapıldığının •e e'fimde 
&menice ve Rumca ddterler 
bulunup mOsadere edildijinin hiç 
aalı yoktur. 

EfkArı umumiyeyi tehyiç edi
ci bu gibi bavadi.!erin bOyük 
bir hassasiyetle tahkik •e tet. 
kilden sonra nqri llzım gelir 
kanaatindeyim. Bahusus h·çbir 
şaibe ile lekelenmemİf namuslu 
bir vatandqan hukukuna da 
hllrmet etmek we ettirmek bir 
K•zetecinin ehemmiyetle na
zarı dikkate alacağı bir keyfi-

yettir. Şahs·ma kartı yapılan nqri
yatın biesas olduğunu huzuru 
adalette la~at etmek ınretile 
efkarı umumiyeye karşı na-
siyesi pak bir Yatandaı ol
duğumu gHstereceğim. Ayni 
zamanda müsebbiplerinin aley
hinde takibah kanunivede bu
l un cağım. Bununla beraber 
alikadar makam.at& resıniyenin iş
bu asıls:z havadisi tekzip edece
gme de tamamen mutmainim. 
Aaı h8rmet evlerim. 

Hasta Kasası 
Doktor Nami Bey T akririni 

Cemiyete Verdi 
Doktor Osman Nami Bey ta

rafından haıta kasaları hakkında 
bir takrir hazırlandığını enelce 
haber •ermiftik. Osman Nami B. 
tskririnf dnn Etibba Muhadenet 
Cemiyeti riyuaetine Yermiştir. 
Cemiyet bu meseleyi d6rt lrifilik 
bir heyete tetkik ettirecektir. 
Heyet seçilmiş olup marhn ilk 
haftasında toplanacak, tetkikabnı 
yaparak kararını •erecektir. Dr. 
Osman Nami Bey bu hususta bir 
muharririmize fU lı.abab vermittir: 

• - Hasta ka1alan içtimai 
bir a igorta ıeklidir. A nupada 
taluil gönnüı birçok kıymetli 
doktorJanmız kafi derecede rek• 
IAm yapamadıkları için kendile
rinden istifade edilememektedir. 
Hem bunlara it bulmak •e hem 
de mutavassıt halkı ytıkaek dok
tor, rontgen vesaire maaraflarnı· 
dan kurtarmak için bu teıkilib fay
dalı görüyoruz. Meseleyi Sdıhiye 
Vekili Refik Beye de arzettim. 

Muallimler ve doktorlar ara
aında bu nevi içtimai bir aigorta 
tqkilinl çok f aydah bulduklarını 
ı6ylediler. Teklifim kabul Ye tet
killta geçildiği takdirde muta
nuıt halk bundan çok istifade 
edecektir. " 

Av Derileri 
Deri Piyasasında Harareti 

Sabşlar Oluyor 
Don Anadolu Ye Trakyadan 

lttanbula 33 ngon •e 1633 çu• 
val buğday gelmiştir. Ticaret 
borsa:ıında tiftik, afyon H ya
pagı piyasam durgundur. A• de
rileri herine oldukça İf yapılmak-

tadır. Sabf daha ziyade beyaı tilkiler 
Uz erine olmaktadll'. Tatpn derileri 
20 kul'Uf& kadar aablmaktadır. 
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Günün Tarihi 

Bir Yığın Kaçak 
Eşya Yakalandı 

GOmrilk. Muhafaza Baımüdirlyet, 
memurları lskenderiyeden a"e!en Ea• 
Yapurunda kO.liyetU miktarda kaçak 1 

ipekli efJa 1alralam11larchr. Yakar .. 
aaa et1• ipek meadil, çorap, atlcı. 
elbiHllk ipolc kumq veuiredir. Dl& 
kaçakçılıfı yapanlar hakkında takl· 
bata bqlaaanııtır. · 

Galatasarayhlar1n Ziyafeti 
Galatuarayhluıa aile ziyafeti 

kurban bayramının birinci günü ak'" 
fama, yani 5 niıan 93'.l çartam1N. 
•lqa•ı Tokathyanda vuılecektü. 

iş Bulunamadı 
MGddelumumillk, mahkQmlyetl94 

rlnfa bir kıımına ikmal eden ve yeni 
kaauaua aradatı ıartlan haa olaa. 
75 kadar mahkOmua Amme hizmet· 
lerinde çah~malarına karar vermlı 
ve VilAyete de mOracaat ederek 
keaclilerlne it te•iaial istamittl• 
Vlllyet, Nafıa Başmühendiıl ğl ile 
temaa ellikt•u aonra beoil& yol faa
liyeti baılamadıtı lpn mabkOmlara 
pmdllik it bwanamadıtı cenbını 
Hrmlıtfr. MGddeiumamlllk bu cevabı 
hapiabane idarulıae bildirmiıtir. Bir 
aya kada• yol faaliyeti bqhyacaktır. 
O Yaldt mahk6mlara it bulunacafı 
tahmin edllmeldeclir. 

Staj Gören Doktorlar 
Muhtelif hastanelerde ıtaj 

ı&ren J tmiı dört doktor atajla-
, rını iki aya kadar ikmal edecektir. 

Boalar daha ziyade akliye, asabi
ye, etlal Ye hariciye lmmJanndan 
ataj g&mektedirler. 

Stajyerlerden bir k.umı bir 
kııım baıtanelerden kAfi derecede 
istifade edemediklerini aöylemif ler 
ve Tıb fakDlteal bastaneainde staj 
g&rmelerini iatemiılerdir. Bu mO
racaat llzerine on bq kifilik bir 
grup faklllt• Mririyabaa gönde-
rilmiftlr. 

Tavuk Hırsızı 
Sabıkalı Mehmet Langada 

Bekir efendi iıminde bir zabn 
klimuinden tavuk çalarken cflr
mn meşhut halinde yakalanmışbr. 

Cenaze Otomobilleri 
Belediye Mezarhklar Müdllr

lllğl iki lüks cenaze otomobill 
ıımarlamışb. Üçer bin lirayı 
aLnan bu otomobiller dUn Bele.J 
diyeye teslim edilmiştir. Bu oto
mobiller para ile ve birinci ınuf 
olarak 61ll taşıyacaklardır. 

Tacirlerin 
Bir Şikayeti 

.. Şehrimb tacirlerinden buılan 

taka• komi.ayonlarının icap ettirditf. 
maaraflardan ılklyet etmektedirler. 
Bunların aöylediğino göre takat 
eluperlerlne Yerilen ücretler eıya 
fiatial arbrmnkta Ye bu farkl neti
cede müstehlik ödemektedir. Bunwa 
için ekıper Iere verilen OcreUerl ia• 
dlrmek Yey& kaldırmak lhımgclditl 
ileri 10rllmektedlr. lkt11at Veklletinln 
bd ltf tetlı:llr etmesi beklenmektedir. 

l: __ S_o_n_R_os_t_a_n_ın_R_e_•_im_li_Hı_i_kô._·:g_•_•ı_· ,_-.ıı ____ l'4_a_zar~·-a_ıfa_U_a_scı_ıi_B_•_~ ____ D_ .. ıa_· _o_r_Ki_ı_: _ __.) 

- Eb Hatan S.y_. Artık 
lııaYW .-.. 1uı• dftze)df. 

• • • Hemua herılla 
,... rlrlJorm.. 

• • • Maamafih ıeçen 1D1a bil
me• huri ıazetede •izim• 
m,tt. 

• • • Uludatanda dört yUz met
relik bir yerde Ski müaabaka
·!arı da 1apabyormuf.. 

1 

Haaan Bey - O mOubak•lar• 

l.tanbnOolar lıtt kıı yaparlar uial• .. 

Glrml7• •u•WI ıe-tmur, kar yal'*"' 
ea MlutkS.rda ka1•• kay_. ... 
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Halk Evleri 
Hakkında 

Söylenenler 

l 

-R.ılk Evlerinin biri nci yıldöııUmti 
mflnaeebetile Bqvekll lsuıet Patanın 
irat eltiğl nutuktan: 

.. Milletimizin ilerleme hamlHl 
• kadar fazladır ki, buılln ihti
yaçlara klfi ıelecetlni tahmin 
ederek koyduiumuz bir 6lçllytl 
iki une aonra çok ıeri kal
mıt ı&rOyoruı. Ankarada olduiu 
ribl baıka yerlerde de yaptırdı· 
tımıı bir bina, açbrdıtamı• bir 
aalon naaıl doldurulacatından 
endit• ettiiimi• bir mektep iki 
Hae aonra bOtQn ihtiyaçları• 
ıeriılnde kahyor. Biz bu darlak· 
tan yalnız memnun olmalıyıL 

Salonların Ye mekteplerin ıenit 
aelmHindan korkulur. Onlann 
dar ıelmeal milletin dalma daha 
çok hız Te daha çok me1afe 
aidatını alSaterir (alkıılar). 

"Halk Evlerinde mill1 ye içti
mai hayatın temelleri terbiye 
ıuretlnde, tedrla ıuretiode, ko
auıma ıuretinde mlHemadiyen 
kurulmalidar. Bunu lltiıam ediyo
f'uı. 

"COmhuriyet Halk Fuka1ının 
Halk Evleri vaııt&1ile memleket 
iç.iQde takip ettiği kUltUr politi• 
Jcaaı bu va.ıta ile ilim va fenni 
wtızel aan'atları yaymak, bu mem
leketin •iyaıetl, lktı1adlyatı hak· 
kanda an yeni, en dotru mal6-
ınatı ortaya dökmektir." 

Necip Ali Beyin n utkundıı.nı 

• Bizim görUıUmUıo göre her 
llllllatin beynelmilel mede
niyet • Alemindeki kıymeti, o 
nıflletln kOltDr kuvvetinin dere
ce1ile mepıuten mtltenaaip
tlr. KnltDrD yükaelc olmıyan 
milletı., .. Jeaiyetln laerhaaal 
Wr ıafbaıında kDltOrll yUkaek 
olan milletlerle mukayeH adil· 
mealne aıla imkln .Joktur. Habe
tlıtaa ile Almanya, Tibet ile 
lnılltere ara11ndakl fark bizce 
maldnalaımak ve el •anıyil ıaf• 
l.a11ndan Iİyade ldlltOr farklarile 
llçDIOr. Bize ılre ileri kOltUr 
Heri teknikten deiil, ileri teknik 
Deri klllttlrden dofar. Biz bu 
••••leyi tarihin ıeyrindea aldıtı· 
111111 1llderce miaallarla iıpat 
•ct.rb. 

.. Her uman değl .. n muhit Ye 
lçtfmat icatlara te•afllk edebilmek 
Ye onlardan çıkan yeni tartlara 
tire dllıturlar koyabilmek için 
her halde klUtllr ku••etiae fbtl
)aç •ardır." 

Siirt Meb'uıu Jılabmut Beyin yuı· 
ili\ danı 

· .. Şlph• 1ok ki. baynlc H ee
•iı lnkıllp yapan bir meıDlekette 
o lnkıllbın eaularını mllletin yO· 
'-tinci• klkleıtlrmelr, ialallbın 
fa1dalanm her tarafa yaymak 
i~n kllltlr Ye terbiye iti en bae
t~ ıellr. itte Halk Evleri, bilha .. 
.. bu temele dayanmak i•tiyor. 
Ctımburfyet Halk Fırkaıı; feyzini 
"udretlnl tarihin derlnliklerlnden 
•laa, dDayaya ilk medeniyet yo
l'&Qu açan bir milletin dlrlllı Ye 
Uarleyiı da•uını yllrlltecek kuw
••tleri11 çaltacatı catıları Halk 
~~erile kurmut oluyor. Gerçek· 
tt1a, Halk Evleri lnlullbm terbiye 
0catıdırlar. Gençlik oradı kendi 
•trlıiını yllkaeltirken balkın da 
•ll1ai tutuyor; halkı bairına bau
)or, Boynk Şefin yaktıjı mukad
~· ateıl bOtlln ytıreklere, bntoa 

"Yrulara aalıyor. Öyle ki bd 
'-tınan altıada birkaç ıaat ı~ 
~ her Yatanda" bftyllk yanna 
, lı,. çok inanmıı olarak Ol'adaa 

Yr 1 YOi'. • 

1 Resimli Makale a Dağ Tepeleri a 

Dat t•p•lul, manzaraıı ve ha•••• 
wn .. ı yerlerdir. Ôntlntb:d• bltnn 
tabiat bir tablo ılbl Hrllldlr. GIHI• 
lltln hududu yoktur. Fakat yGkaek 
t•p•ler yalnıa ve tenhadır. Burada 
J•11yama111nız. 

YOluek töhretler de yilkHk t•· 
p•l.re beaaerl•r. laıana prur •• 
asamet nrlr. Fnkat bu yllbek t•p•• 
lerd• la11n• yalnıı kalır •• ya,ıyamaz. 

Meıhur olmak iyi t•J• fakat te· 
pede yalnıa y .. amak her meıburııa 
haddi detildlr. Hakiki bGyGkler, bu 

tenha tepelerde kendilerin• sör• 
Alemler yantarlar. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
................ !mi ................................................ , ............. . 

Yeni Kazanç Liyihası 
-

Gündelik Gayrisafi Ka~a~çları Üze-
rinden Vergi Verecekler Kimlerdir? 

ANKARA 26 ( Huıuıt ) - Yeni kaı.anç ••r· 1 itle gaz, benzin ıibl mttıtail mayiat 1atanlar 
giıi llyiba11nın eaa1Jarım vermiye de•am •~İyorum. aOndelik iayrisafi kazanç tberlndea •erfiye, tujla, 
Sınıfları tayin edilenlerden mtlşterek faahye~lerde kiremit, mozayik, karoıiman lmallthanelHi de 
her ferik ayrı ayrı maktu vergi vareceklerdır. maktu vergiye tlbidirler. Limana ait veya karada 

YazıbanHi olmıyan avukat, doktor ve mDma· lıliyen •esaiti nakliyenin ecirlerinln ıOndelik ka-
•illerl aeyyar mtıkellefler gibi tayin olunacak glin- za a m•mlelcetin en bllytık malmeauro 

• delik ıayrl aafi kazançları Ozerinden veril ••re- . n . d bOyDk lim 
cekler, baıkaca maktu vergi .ermiyecekler- rıya1etın e en d . an mamu!u 
d B l ·1 ı .. h t' h · t' t • tkl ı ile meılekl taıekktıller en veya ticaret odaaı ıle ir. eyne mı • fu re ı aıı ar 11 ve 1an a r arın • . . k hl . 
ve temıil heyetlerinin ve.-gilerl mU1amerelerinde bel~dıyelerden lntıhap adılece . e i~et •• ıbtia~ı 
18rfedilen duhuliye biletleri nıerinden alınacaktır. ıabı~I heyetler tarafı.odan ~e1bat edıllr. ~u Yeaaıti 

Seyyar bir halde çalıtan ve denizlerde nehirlerde naklıyede çahıan ecırler dıplomab •e dıplomuız 
aallerde ve karada her nevi nakil ve ~er vaallaıı olduklarına göre Oç ıınıfa ayrılarak a-nndelik ka-
lıletenlerle bu ••••tada çalaıaplar almıarlar tel- aançlan tayia edilecektir. Seyyar çal11ao doktorlu, 
llllar, kab~ımallar, madrabazlar da 

1

10ndelik ~ayrl- ••ukatlar ve da•a vekilleri de bu ıekllde 3 •ıaıfa 
Afi kazançlan Ozeriaden ••rrl ••receklerdir. lıtanbul aynlacaklardar. . . 
balıkhaneılnde çalıtan kabzımallar balıkbanece 1• Bu komiayonlar tarafından takdir Ye tHbıt edı-
pılaa tediyattan vergi •ereceklerdir. lecek ıayl'l ufi ,.OnlGk kazançlara •e maktu mik· 

idarehane ve yazıhane aabibl olmak11zıo tarlara ait cetYeller har ıene ıubat ayı aonuna 
iıtikraıatçılıkla i1ti1al eyley•nler, kaldınm kadar varidat mlldllrlerine veya mal memurlarıaa 
Ozerlnde •eya kötelerde tulumba •• aalr vH•· te•di edilecektir. 

Matmazel Şor Dün Atinadan lstanbul
daki Pederine Bir Mektup Gönderdi 

larj benQz te1blt edilememJıtlr. M. Şol' aileal kızla· 
nnın M. Papaıla e•lenmemne muvafakat etmekte 
oldukları ıöylenmektedir. M. Papaı ilk refikasındaa 
ayrılmıt bulunmaktadır. Atinada Yunan zabata11nm 
takl

1
bat yapma11 için tetebbDaat icra edilmif tir. 

Matmazel Şor'un artiıt M. Papaıla Atinaya 
firarı hakkındaki dedikodular de•am etmektedir. 
Dno Matmazel Şordan pbrlmiıde bulunan pederin• 
bir mektup ıelmiıtir Adresi ihtiva etmlyen bu 
mektupta Matmazel Şor habersizce Atinaya 
.ıttiifnden dolayı aileainden af dilemekte, aıhbatt• 
oldujunu •• merak edilecek vaıiyette bulunma· 
dı;ım bildirmektedir. 

Mektup kızın kendi el ya•ı•ı il• yazıhmıtır. 
M. Şor hAdiHden pek ziyade mllteHIİr oldutu 
için kimıe il• ıörOımemektedir. 

Artiıt M. Papaıla Mile. Şorun 

ti M. Sinyoa otlu takip etmektedir. Yunan 
.za~ta11 tahkikat ve takibat rapmak için Mile. Şor'un 
r~ıt olduğunu ileri aOreHk latanbul adliyHinia bari
cıye nezareti Yaaataıile •ukubulacak mOracaatanıa 
icap •ttiiinl aöylemektedlr. Yunaa ubatuaaa ... 
zaran Mile. Şor Atlna'ya Nina Arsiro Katlrlto ... 
mına muharrer 210 numaralı muntuam blr paaa-

nerede bulunduk· portla gitmiıtlr. 

Mahkum 
Mükellef /er 

Ankara,26(Huauıi)Blr LAyihaya 
nazaran mabpuı olan mükeUefleriD 
••~ki cezalarının ikmaline kadar 
tetir edilecek, ukerde iken a.
ker olmadan olmadan enel iti .. 
dikleri cOrBmlerden mahkam 
olanlar da aalıerJilderloi bitirince 

Gazi Hz. 
l•tanbul, 25 ( A.A.) - Relıl

clmhur Hasretleri buıDa ltleden 
•onra otomobille Berutlund• bir 
sea'ntl yapınıılar ve seç vakit ••• 
ra1a avdet etmitlerdir. 

lut'aları tarafından MUddeiumu· 
miliie te1lim edilecekl_!rdir. 

Bıirsa: 
Müftüsü 

Buraa, 26 (Huaull) - Sabık 
mOftO Nurettin Efendinin muh .. 
kemeıi dan aaliye ceaa mahk .. 
ma1lude yapalmıtt•r. 

Temyiz mubakemeıinln kararile 
muhakemeainia diğer maznunlarla 
birlikte Çorumda yapılacatı karan 
kendiıine teblii edilmittir. 

/STER iNAN İSTER İNANMA! 
Gu•talerde aardGkı 
"Buruda uaun seneler khrıya, flalk •• rl1uiy• ile 

menul oldutunu •lSyllyen S.tka Be1 i•mlnde bir aat 
bir mGddet nnl MlkOmete mGrftcaat ederek mlhim 
ltlr ket fte bulunduj'unu blldirmTıtlr. Bu aat, atomla• 
nn tazyiki ye tablatte .ftleYC•t enerjiyi Hami derecede 
tHarrufla kullan .rak bOyGk itler ı3r nJebi leeefial, bu 

suretle luanel muharrikeden akıl 'H hayale selmJye• 
cek derecede ta1arraf edileeetf•l iddia etmektedir. 
fddlHına SÖU1 bu lcetff qydlnde meeell bir kibrit 
kutusunun yanmHile elde edllea eaerjl ile bir treni 
yGrOtın•k kabil olacaktır. S.tka Bey •Jnl aaaıanda, bu 
ketfı dolay11ile Franeada konulan bu ilmi mClklfata 
lıtlMtak lıubettltlnl iddia etmektedir.,. 

IS7 ER /NAN I 1 ER INANMAI 

Sayfa 3 .,,,,,,.. _______ , ____________ , 
Sôz ·· n Kısası 

Coşkun 
Ve Hakkını Arayan 
Gençlik 

A. E. 
Don akıam matbaanın önU 

kHafet( &ittikçe artan bir 
genç kOtle1i ile dolup taıta ve bu 
kOtle araıındaa bir batarya ateıi 
yllkseldl: 

- TUrk Yalanında TOrke 
hörmet lıterlı. Diyorlardı. .. 

Bu tezabtlrOn Hbeblnl bllm ... 
yordum. Bir arkadq ı 

- iki •il• e••el Yatıklı Va· 
ıonlar ıirketinde cereyan eden 
hldiHnin neticHl I Dec:IL 

Bu tek cDmle baaa kifayet 
etti. Hldi1enin naaıl baıladıtını, 
na1ıl geçtiğini Ye naaıl bittit:ni 
öj'renmeye IUzum g&rmedim. Bir 
•aniye için ıokağımızı dolduran 
genç kiitleal g&zlerlmln &nDnden 
•ilindi ve yerine baıka bir mın· 
zara kaim olduı 

Oç beı aene evHI, 11cak bir 
yaz gllnD, BllyDkada •apurunun 
arka ıU•erteaindeyim. Vapur hın
cabmç dolu, oturmak dejll, ayak· 
ta duracak bir yer bulmak bile 
lmkAnıız. Fakat bana ralmen 
kU11tah bir frenk blr kanapeyl 
battan baıa itıal etmlf, boylu 
boyuna uzanarak yabyorl Yanı 
baımdayım. Blldiiim bir ecnebi 
liaanı ile yanında daran arkada· 
tına ı&yladiği cllmleyl ltitlyorumı 

- Görecekıln, klmH ce1aret 
edip te beni kaldırmıyacakl 

* Dün ıençlerlmi• ne yaptılar, 
henUı bilmiyorum. Fakat dlltDn
dUi Um ıu: Coıkua, aıabl Ye 
hakkını arayan gençllii, llkayt 
Atıl, mlıkin a-ençlit• bin defa 
tercih ederim. 

* Söıtln loaaaı'z Damarlanmızda 
11cak ye genç bir kama dolaı· 
tığını duymak lıterim. 

Yeni Bir Layiha 
Askerler, Askeri Doktorlaı 
Ticar.et Yapamıyacaklar 

Ankara, 26 ( Huaul ) - A.
lıı:erl ıahıalann ticaret 'H Hn 'atla 
ujraımalaramn menedilmeaiae dair 
kanuna ıeylen yeni bir llylba 
mecllH HYkedilmlıtir. Bu lly ... 
haya nazaran ticari itlerle aira· 
tan, tlrketlerde. , ticari •eya aınal 
mDeuaHlerde valife alu, zabit. 
kDçllk sabit ye ••kerler cezalan
dınlacaldardar. 

T ebdlll ha•a alan ukerler me
zua olduklart mllddet urfıada 
a•kert lnyafetindea tec:errllt ede
rek kendi iflerile m..,W olabile
ceklerdir. Aakert doktorlar biaut 
huauıl haatane açama1aca1dardar. 

iz mitte 
Bir Tersane 
Yapılacak 

Ankara 26 (Huımf) - G61-
cökte •on •İatem bir teraan• Ye 

mahfuz liman iaıuı ipa bDk6-
met mecliae bir llylba Yermlftlr. 
Bu llyibaya nuaraa harp ıemi· 
lerlmizin, tamir, idame Ye barın
maları için lzmit k&rfezinde 4 mil
yon lira aarfile teraane ve mahfuz 
llmaa yapılacak, inıaat bittikten 
ıonra inıaah yapan firkete hazi
ne bonoıu verilecek, para tak· 
aitle ödenecektir. 

Pek Yakında 
"Son Posta,, 

H~rkesin ahilcasını •••naır11c111lc 
bir ıniisobalca tertY, eflecektir. 



-4 Sayfa 

Menıleket Manzaraları 

• 

Ilgında 
Zirai Vaziyet 

Ilgın, (Hmıuai) - Son bfr 
haftadanberi devam eden yağ• 
muru mUteakip birkaç gilıı evvel 
kar )Bğmıya baı;lnmıı ve ka:ıa
mız baştan aonğı beyn:ıa bürün· 
mUıtllr. 

Yağmurun çokluğundan kor
kan köylUlerimiı, sevinç içinde
dirler. Kaz mızın ziraat vaziyeti 
yeni sene için bllyllk ümitler 
vermektedir. 

Bilba sa pancar ekimi oldukça 
hemmiyet kesbetmiştir. Köylll

llerimizden bfiyUk bir kısmı, 
pancar zeriyatı llzerinde ziyade
sile mesai aarfetmektedirler. 
Esasen Eskişehir ~eker fabrika· 
ımın buradnn almak istediği 
pancarlar da mOhim bir yekün 

tutmaktadır. 
Kazamızın idari faaliyeti inti

zam içinde dovam etmektedir. 
Kaymakamımız Tallt Beyin 
himmetile civar köylerle Ilgın 
araa nda d imi blr telefon irti· 
batı vardır. 

Talat Bey ve meıai arkadaşı 
Jandarma Kumandanı Abdurrah
man Beyler, bu hntlan Kadın· 
hanı ve Kızılviran hattile birleş• 
t rerek Konyaya kadar uzatmıya 

çalıımaktadırlar. 
Belediye son gtınlerde, Ilgını 

elektriğe kavuşturmıya çalışmak· 
tadır. Bu teşebbihılin bu yaz 
ortalarına doğru mevkii tatbike 
geçeceği Umit edilmektedir. 
Bundan başka kaıamızm meıhur 
g8l balıkları bu ıene oı bir 
miktarda olduğu ıçın, fiatler 

cak 25 kuruıa kadar lnmi,tir. 
M. T. 

İzm·r'de 
lskenderiyeden Gelen 
Kaçak Eşya Bulundu 
İzmH-, (Husust) - Evvelki gftn 

iz.mir v purunda birçok kaçak 
e yalar buluqmuştur. Porıembo 

k mı lskenderyedcm ıehrimiıo 
gelen v harek t eden• lzmir 
vapurunda kaçak etya bulundu· 
ğu haber verilmiş ye gUmrUk 
ml\dilrlnğl\ tarafanan derhal •a
purda tabarriyat yapılmııtır. 

Bu araştırmada yemek salonu· 
nan arkasında birçok ipekli ka
dın elbiseleri, gömlekler, ıigara 
ve lkambil kAğıtlara ve saire 
bulunmuştur. 

Maznun olarak y•~<alanan Uç 
kl~i adliyeye ievkedilmişlerdir. 

Düzce'de 
Bir Kız Meselesinden 

Cinayet Yapıldı 
Dilzce ( Huauıt ) - Burada 

bir cinayet olmuı, Hacı Atıf kö-
yllnden Ali Can oğla Abdullah 
ile Raıit oğlu Hasan, bir kıs 

meıelesinden Dedeler köylO Ta
bir oğlu Mustafa tarafından ağır 
suretto yaralanmışlardır. Yaralı
lardan Ali Can oğlu Abdullah 
ölmfiıtnr. Katil Tabir oğlu Muı· 
tafa kaçmıf, takip ve derdesti 
için jandarmalar çıkarılmışbr. 

Yine Dllıce köylülerinden Sa· 
lib oğlu Mehmet Balcı Ali oğlu 
Must.ifayı bir alacak yüzünden 
ıığ r surette yaralamıştır. Carih 
yakalanmış ve Adliyeye teslim 
dilmiştir. 

Mersinde Hayvan lh:-acatı 
' Meriin (Hı.: susl) - Geçen ay 
zarf nda Mersinden ecnebi mem· 
leketlere 39194 lira kıymetinde 
C<mlı hayvan va hayvani madde-
1 r ihraç edilmiştir. 

~ON POSTA t r , 

• 

ıyor 

· e adi inşaat Ve aaliyet Şehrin 
Değiştirdi Simasını. Çok 

Ban dır m , 
(Huıusl) - Ş:h· 
rimizde çok• 
tanberi devam 
eden hUmmalı 
bir inıaat faali• 
yeti vardır. Bir 
ıene ı.arfanda 
birçok ev, dlik· 
kAn vo otel 
meydana geti· 
rilmiştir. Bur • 
dan altı ay v· 
vel ~ehrimizden 
ayrılanlar tekrar 
d ö n n '1 e r ln de 
Bandırmayı haylı detfomlı bir 
halde bulmaktadırlar. 

Burad bina yapm k için 
pek fazla paraya ihtiyaç yoktur. 
ÇUnldl g rek amelo yevmiyeleri 
ve gerekse inşaat malzemeal çok 
ucuzdur. Tuğlanın bini 700 kiremi
din bini 900 ·kuruş, kirecin okkası 

azilli' de 
-~ 

35 Genç 
Rusgaga 
Gönderiliyor 

Nazilli (Hususi) - lktısat Ve
kili Mahmut C lal Beyin emrile 
burada san'at mektebi mezunu. 
veya o derece tahsil görmilı 
gençlerden 35 efendi seçilmiıtir. 
Bu efendiler Bakırköy bez fab
rikasında alb ey staj g8rdlikteo 
ıonra ihtisa kesb tmek Uzera 
Rusysya gönderilecek ve ondan 
sonra da Nazillido tesiı edilecek 
boyalı mensucat f abrik ıınd 
ustabaşılık yapecaklardlr. 

Zonguldak' ta 
- - -·---

Halk Evi Binası için Proje 
Hazırlanıyor 

Zonguldak 22 - Halkevlerİ• 
nin açılmaıı yıld6nUmnnn tes'it 
etmek Uzer bez:.ırhkt ra devam 
olunuyor. 

Kazalardan gençliği temsil 
eden b yetleragelmiye başlamııtır. 
Zonguldakta i edilecek olan 
Halkevi 'binnıı projesi munakasa
ya konulmuştur. Yirmiye yakan 
proje gelmiıtir. Projeleri, tetkik 
etmek üzere teşkil edilen Halke-
i fen heyetile birlikte çalışmak 

Uzere İstanbul Halkevinden bir 
mim r heyeti gelmiıtir. 

BUtnn projeler, ergi halinde 
t ıhir olunacaktır. 

Beypazarı'nda 
Okuma Evleri Çoğalblacak 

Beypazan ( Huıust } - Yeni 
gelen Kaymakamımız Rasim Bey 
burada halkın tenevvUrU için 
okuma evlerinin çoğalmasına 

ehemmiyet vermiştir. Okuma 
evleri ıslah edilmiş, halkın ticaret, 
anayi ve Belediye bahislerinde 

tenviri için konferanslar ve tem· 
siller tertibi takarrllr etmiştir. 

Yakında Akın piye i temsil edi· 
Jeceldir. 

B•ndırma Haslan 1 
60 para, Kumun amban lae 25 
kuruştur. Bu itibarla ıebrimlzde 
binalar çok ucuza mal olmak
tadır. 

AlelAde bir amele yevmiyesi 
50 kuruıtan fazla değildir. Usta 
ise 100 • t 25 kuruşa çalışmak
tadır. 

1 Diy rıh • 
ır 

Beledly• ta
rafından getiril· 
m kte olan iyi 
ıu Bandırmaya 
'l-5 dakikalık bir 
mesafeye kadar 
gelmif ve ıehir 
dahilinde taksi
mat yapılmadığı 
için orada kal· 
·mııtır. T akıima-
tm hitamını mll
teakip ıu derhal 
ıehro gelecektir. 
Şehrimizin ge-

çinme aahasınd 

l çok ucuz olma11, hayasının ve 
tabii manzara11nın gllzel bulun
m 11 gOn geçtikçe, ıehrimls ea· 
kinlerinin adedini artbrmaktadır. 
Bllhaı oehrimlzo gelen birçok 
mütekaitler, ehrfn bu vasıflan 
ve cazibesi dolayısilo burada 
oturmaktadırlar. M. M. 

ak • 
ın 

• 
VI 

oksu ara ardımı 

Muavenet ıurdu 
Diy nbeldr, (Hususi) - Halk 

Evi içtimai Muavenet Şubeıinin 
faaliyeti cidden kayde ıayandır. 
Ev ıoğuk k11 günlerinde fakir 
halka 7500 kilo k6m0r tevzi 
etmiştir. Bu muavenet çok yerin
de yapılmıf, sokaklarda dilen
meyi itiyat edilenlero değil, 
sırlarını kimıeye açamayıp dört 
duvar arasında kara talilerinin 
ııtaraplarım çekenlere yardım 

edilmiştir. 

Ev yokıul çocuklardan bir
çoğunu da himayesine almış, bir 
yurt a~rak bunların Jaıelerinl, 

1

DÜzce'de 
Çok Feci Bir .Cinayet 

işlendi 
DU:ıc• ( Huıuıl ) - Kıtla 

nahiyesinde b kkal Mehmet Ef. 
dUkkAoını soymıya gelen üç kiti 
tarafından tabanca ile ağ.r ıu• 
rette y ralanmıştır. Hırsıı.lar 
kaçmıştır. Hacı Mehmet Ef. te
da vi altına alınmış, hır ızların 
derd sti için takiplerine başla· 
nılmışhr. 

DUzce Belediye Riya• ti 

Düzce (Hususi) - Mehmet 
Beyin istifosile inhilAI den Bele
diye Riyasetine eski r i Arap• 

glylndirmelerlnl deruhte etmlı, 
ıokaklard dolaıan çocuklan bu 
yurda toplıyarak ıeco deralerl 
vermiye baılamı tır. 

Mekteplerde okuyan fakir 
çocuklarm mevcut lokantalarda 
münavebe ile iaşeleri temin 
edilmiıtir. E bu çocuklara birer 
do scf erta11 ıabn almııhr. 

Halk Evinin bu hayırlı yar
dımları halkı çok mlltebauiı 
etmiş, ahali elinden geldiği ka· 
dar içtimai muavenet ıubeıine 
yardım Ye mll.r.eborote bqla
mıştır. 

Soma' da 
Belediye Faaliyeti Çok 

ilerdedir 
Soma ( Huıusi) - Belediye

miz son gUnlcrde ıayanı dikkat 
bir faaliyetle ç•lıımıya ba9lamış• 
br. BUyük caddeler tamir edil· 
mekte •e iki taraflarana ağaç 
dikilmektedir. Kasabanın temiz
liğine bilhassa itina olunmakta, 
kasabanın şimalinde oldukça vasl 
dir çam ormanı vllcuda getiril· 
mektedir. Belediyenin bu faali· 
yeti Somalıları evindlrmiştlr. 

kirli zad lamail B. intihap edil· 
mittir. 

Doktor 

Veremin 
Erken Teşhisi 

Yazan: Dr. Fazıl Şerefeddln 
Ver m, hem n her uıı: Yda olur t 

bununla beraber verem baallinln 
en ıı:lyAdo hoılandıtı uzuv akcl~e,. 
dlr. Bu ıeb pten mewıı:uumuz, e 
çok gBrül n akci~er Yer mine alt 
olacaktır. 

Verem, nekad r erken t thlı 
edilJracı t d risl okad r mO kOn Ye 

hatta okadar kol ydır. Bundan do
layıdır ki bu korkunç. fetl yenmek 
fç.in gayreti rini earfeden A'imlu 
bir taraftan onun tedııvial ile uğra• 

ftrken diğer taraftan da mOmldln 
mertebe erken tethlı etmek için 
çalıtm ktadar'ar. Veremi, bcntb 
bulunduğu UZYU b.hrlp tmedcn 
anlamak için pek çok uıuller ·ır. 

Bunların bir kısmı ıarf tıp aah n• 
milnba11r ıeririyat ve laboratuvar 
(Rantgen de dahil) uıulleridir, fakat 
baıtalu v ya ailel rl rafından 
bbudilen bnı eJamctler d vardır 
ki aaıl bunlar, ıahaa hekime Dra• 
caatc mecbur der ve ancak o ı.a• 

man yukarıdıı saydığımız tıbbi 

•erken teıhts uıullerin ndcn lltian• 
kabil n nktlnde mlldııhaJ ile bıt .. 
hyan hıııtahtm seyrini ftevkif ve 
tifa1ını temin tmek mGmkiiu olur. 

Binaenlcyh bu alametlerin hcrkeı 
tarafınd n bilinmesi lfizımdar. Bunlan 
ııraaile mOtal a ddim ı 

Humma - Verem b21langıcındıt 
humma, bazı lattsnalarından arfı• 

nazar, kaidedir. Yalnaı bu aleti 
bfr huıuıiyetl Yardır ki bu da ha .. 
talıuın bundnn pek mütoeuir olma• 
maları ve adP.t& lakayt kalmalıırıdır. 
Haablar, botlarında vo avuçlarında 
yanma, yOı.lerlnde kızarma, hafif 

• bir bat ağrı11 bi11ederler ve bunu 
batka bir 1ebebo atfederek 
ehemmiyet Yermezin ı hatt• 
çok defa bu hali hastRdan • ziyade 
muhithıdekiler hiı eder. Bu eın da 
eğer termometre tatbik dilecek 
oluraa derecei hararetin 37 nin üı• 
tünde (37,5 - 38) olduğunun farkın 

varılır. Eğer ıahıı veya ailo mOnev• 
nr lao bu termomctl' tatbikine 
mu•7ye 1aatlcrdo vo muntau 
d Yam eder, ve o uman al lckaer 
öğl 1emeğinl müteakip yahut akt m 
(lıerl derecel hararetin tereffuuna 
tahit olur. 

Derecel hararetin yOluelmcalnln 
bir do kadınlar ait huıuıiyeti ar• 
dukl bu da liayiz aamanlarında olu
ıudur. Eğer ~ena1üli cibuda bu 
ateıi lub edecek bir tegayyilr yok• 

• H o nklt nazarı dikkat derhal 
akcltorler cihetine çevrilmelidir. Ba· 
un atef, ne le bir yorgunluğu mO
teaklp yOkıellr. Bu yOkaclmete de 
ehemml7et Y rmek )&zamdır. 

ÖkaUrUk - Akciğer nreminin 
herk ı tarafından n çok bilinen • 

hcmmlyet yerilen bir aJAmelldir. 
Bu ökıOrfik baılangıçta kuru vt 
kr.aik, k arctlidlr. Nadiren balga 
ifrazı ile mGterahktır. ÔkıOrük ba• 
HD o kadnr muaunit olur ki haata• 
lan uykudan uyıındmr, yediğini 
çıkartbnr. Bu allmet uzun z.nman• 
danberi devam eder ve anlattığınnı 
ya11fta otursa derhal doktora mnr • 
ca t etmeli ve eğer balgam ifruı 
llo de mOlerafık ile bunu da topla
yarak muay neye göndermelidir. 

Kan tUkUrm - Ôkıilrilkle b.
raber çıkan balgam bnıan kanlı ola• 
bilir. Bu k n tOkrGkte bir çfıgi ha• 
llnde g8zük bildiği gibi b zan on 
pembe bir renge boyar, hazan fahıı 
tam ııbhatte iken bir<"enbir boğa' 
zuıda bir gıc kJanma veya yannıl 
}ıiıl ile batlıyan ufak bir öluüriiğll 
mDteakıp yalnııı: kan otauk gellt• 
( Nefa6ddem == Hemoptyslc) denile" 
bu aon t•kll hastayı derhal b kin>' 
mGracaata mecbur eder. Balgcund' 
çiıı:ri halinde bulunan kan iıe o k,.. 
dar nazarı dikkati celp etmez .,, 
çok defa dltten ileri geldiği zebll" 
banı Yererek haatanan bu aı&rnel• 
lbım gelen ehemmiyeti vermesltı' 
ıebep olur. 1., O ce 1 rl - Verem bası.in _ 
ifru ettıği zehrin tuiri alt nda 1 tıı 
sule getcn bu alameti de kez ~. 
herkcı b lir.Hııstalar çok defa ,alı• ıt 
knrşı terler ve uyandıldan :r.aın~ll 
batla çamqır değişt.rmek Jüsuını.ı 

• D vamı lll ~ncuı a:sfada) 
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Ufakları 
Siga/:ı Bulutlar 
Kapladı 

Blyltl mabarelMat. alha,.t bul• 
..... sGaden ba aaa kadar ta• •• 
alb •en• ıaçmlttir. DlhıJum •ul
retla• bakbtımu uma• ,.,c1ır0ıo 
mlb maaura ıa ola7orı 

Uuk Şarkta kaa ıaftleJll ıı• 
l'lfor. Cenubi Amerikacla dlrt deY. 
lat brflhldı mulaarebeJ• bltqmuı
lardır. Merk•at Anupaaın iç küçllk 
.. Yletl, Franaan1a tefY ld ile mildd .. 
& lllnlbaye dHam etmek l11ere ... ••t bir Wok 1apmıılarcht. Amerika, 
Japon harekatinden kuıkalanmakta
dll'. lnıilten, Amerikanın 1anlı1 bir 
aım atmaıını bekllJOI'• FranA Al
.. RJUltn, Alm••J• ile ltaı1a iıe 
bilm•bbil FraaHam ıkiniln içine 
.....,orlan 

Ala t.il' fanad der ıiW Wr halleri ... 
Raı,a. komlalzml J8YIDU lpa 

.. YUiJıtl f&nlmet blfmelcte, DW 

... sıbl ... rebt etlliektecllm. 

Halbu1d lllr de .......... Di 
tlnl•lal batarlafUh.• 

Dlrt ... , alren bala •tw mlca-
4eledea kartalmaaıa Ytrditl ferah
bkla ıallp, matlup. berkH aarhoıa 
41amlftiL 

Adeta NrHmllk ftrft blw ear
.. ılalr. 

Deri• ki ı~lrllea 18brap p1nı1c 
••tulurmafo Bu hakikati, tlüa1anua 
..... ki hail •• iJi teyit e~. 

Ve blltila banlar aiçia Lllir ml
thala? 

llilletlerla menfaatlal Uerl atlre
rek perde arkHında OJlllJaD Hlda 
• politikacının Hn•t yapmua için. 

C.ml1etl Akn• teerabe.S, ıalb 
fikrinin uarlardanberl oJtanl• ol· 
pnlap aidatı aibal t•klia bir lfatl .. 

4Ja[lıb•~ 
.Paa 1ahae1l, komlklettlrll• • .... 
sel ideali bir kaaikatüre çnlrdL 
Bunct., blyle mllletler lcla o cemi• 
retten ha1ır beklemek deta ••uç 
raıamaktan b .. k. çar• JOldv. Ufuk 
karan lddır ye al1ala balatlar çok 
•••ti• 1aldapyorlar. - Sllreyya 

Pen • Kolombiya Harlll 
U•a 25 - • KolöiftlilJa ... 

laarebe•i deYam etm•ktetllr. Peru 
ta11arelerl, KolombiJa d•aamaa na 
...... , • tonluk Boyaka " Pltı•· 
.. SMabotlaruu ltatır mıfludır. 

Bolivya - Pacaguvay 
Aaomıl1on 25 -ParapY•J ltebi

._laaru koape1• b·r lteranaame 

..... ,.,.1c Boll~,., ..... illa ...... 

... illi iatelaltt'r. 

ION PGITA .,.. . 
68A-----------------------------------.ı ~~----------~~ 
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.......... ._ .... _. .. ~----------------------•J(arilerin 

Harp Şiddetini Arttırdı Suallerine 
Cevaplarım 

Japonlar Pey Piyan Demiryolu E:D=.. a !:~~~iln• ... 
btlancLtum: fedaklrhtı , .. 

M k • • z t ttil pamaz. Atk menpial muhtelif er ezıııı ap e er JVlerclea alır. Sizinki tefkatt&D 
dotaa bir qkbr •• kadım ntı
clijiıaize tlpho JOktur. 

Pekin 2S - ffup bitin flddetl- ı 
le deYalD etmekte Ye Sittlkçe kor• 
kunç bir manura almaktadır. Harp 
ıahaaında mltblt tilr ...,.ıc ldlkllm 
lllrmekt•cffr. Japon Sarblye aeaar• 
ti harbin reamen baıladıfuo llln et
miıtır. Japoalana c••lr•• laaıeke .. 
leri durdurulmqtur. D.. Japoalar 
farafından J'lpalan Ka.JJ• 7• '-'" 
taarradar pO.klrt...... ... ..... 
aj'lf yayıat Yerdiril ..... 

Bir Japon Hft.91 ~· ltpl 
etnaittlr• 
Ja~ ll1r ....... mptetlller 

Pekia 25 - 861llc miktarda Ja
P• .. 1ı.ı,. kıtaata ile bet bla M ... 
~arlH uker Uar Yaan'a taarns 
eden lcıt'aları takYı,. etmek tlaere 
San Kay Ka•ana laareket etaitllr• 
C:nsa•as .. 1arı fbacli Japoa tan~ 
leri taraflndaa lto•bar ...... edı ... 
mektedlr. Çok ehemmiyetli lth demir 
yolu merked o!aa Pq Pl1an tehrlnl 
JaponllİI'-' Japtetmlıtlr. Ba haber ,... 
mi aurette bildlrilm .... 
Slllh G8nderll..,ec•k MI 

Londra 25 - ln,Uten aak prlca 
•fllh .aaderm• meiele•l .. ldu11da 
t1· ı•r blklmetlerle milaaker•J• ti· 
riı.aiftlr. 

Amurgo Vuedllacek mi? 
Ceanr• 25 - Milletler Cemiyeti 

kom.te.ı uuJc ıarka ı Ub HYkiyatı 
meHlef ni tetkik etmektedir. Uaak 
ıarka tlnclnilecek •iltblara amba,... 
ıo yaudlıme8iai lnılltere mllrahbaıı 
tL Ed.a tekl•f etaaittir. Bu nokta 
çok mllltimd.r. 
Amerika • Japonıa Harp 
Y•~ 

~Y)'orTC lS - Burada J•'fOBJa 
De Ame-rlka ak .. n4a hir brp '9ka
catına ihtımal ftl'llmemelrteclir. 
Çin B•nkerl .. nla YılrdıMI 

Nankln 25 - ş·maldeld Çin kıt.
atama inh~lll ett:tı .. ldiadeld laaber• 
ler telcap edllmekteclir. 

ŞHarbaydaldÇiali s..-le.-, _, ................................ 
.. •ib•• .._ .. _,. ..,.m.ifl•4ir. 
Hoker1er n,.ı aYan1lua ela laulr 
butundukl.ınaa •n•raiit!erdir. 

Japonlar.. Manpracla il bla ~ 
lao' da 30 bia ldtllik kavvetleri •~ 
dlr. Ş:mdlye kadar Çin flnl\l lteri 
~ •t•lfllr• ll•tuam Ç a ~11net
le•i harp etm•mhlerdir. 

Japony• Milletler Cemlretlnl 
Terkettl 

Cenewe, Is - Milletler <:emı,.t1 
•ı1ıli meelıa1a.ı.. • dekular ko

f Deva•ı 9-noa .. y1a4. ) 

Ol• • Japo• harbi biti• ıtdcletlle dnaa ediyor. a.atmls, ttınaıt (Jfn' ... 
Ohı Jeneralı Bo fil koıa'aa yeni Ol• :kıl'aalar1111 teftlt eclitlnl gGaler .. ktedlr. 

Japonya Milletler Cemi
yetinden Çıkarken ••• 

Mecliste Neler Konuşuldu 
Ceanre 25 - Milletler Cemiyeti 

fnkallde mec llİ. 19 lar komiteal 
r•~ru h•kkınd1i 'ilanı ""'WJl"ımeden 
•••I Ç a aaatalalR ... ırrt• Ko 
lcüraD1e ~afr, J•pon murahha11 
M. Matne1ra'"ma llhlerine c:enp 
Yermek i.t9Jlll ... tle reia M. Himanı 
oldu~ça ıiddetJI ••t,bin llzlaQ ke .. ...... : 

- Yeahlee .anakAfAJ• tasam 
roktar/ demittlr. Rem• ba mlda
baleai flddetl• alkıflaamıthr. 811nun 
laerlne •· Vellnst• Ko, Çinin 
Yaalyete .......... ea lltla ...,.. 
•tlwal, J...,• •lldafa.a •• Maa
çar.'11 awip alma~ lçiQ hlpif f.,. 
dali:lrlı~a celdaaa JMeİ'fnl llyle
mlttlr• 

llilı.tter C.•iy•tl h•blact. mee
ıı.a dlla birik 1tir kalahbk laua
raau aplmqtır· Çia marablaaa& il. 
y-. llilletlet Cemi1et1 f1tY1calM• 
meeUal iM 19 lar komite.lal bara• 
tetJe tebrik ••it Ye rapor .. ldna-
tlül ....... .,.., .a,ı •• •tt1r. 

iL 'lea llaafumaia tarib, atruet 
ye 0otnf 11a aoktal naaanndaa 
ç ·a·11 mGtern"'i• parçaaı o'dufunu 

ıöylemltt!r• 
M. Y ea demfttlr ki r 
Çin, milletler cemiyeti aa

aıadma ola de.ı.tlmla 19 ._ 
komitesi raporuaa kabul et.ok 
M11etile Mançuri' deki pmdiki , .. 
jimi ne bukukan •• ae de fil• 
tanımamakta de•am etmeJi ta
ahbllt eyle111ekte olclukları•claa 
dola11 me1DDUDd •• 

il. Y-. netice olarak ....... 
tir kh 

Çla bllk6meti, rapw lelaiu 
karar Yerecektir. Bu huma dair 
almlf olduğum talimat macibince 
Çin heyeti, raponm feYbllcle 
meells tuafnldu bW edilm .. 
tini mlteakip Milletler Cemiyeti 
katibi ammnllitme Çla'in ba ,.. 
porclald •eaJ•JI bjat •• prtm 
olar•k kabul etmekte olduj'luı• 
bildirecektir. 

.18po• ................ u.zı.ı 
jap• murabba• llatsaok .. 

( Dn.-nı 9 aacu n1facfa ) 

Kaduua duılmak haauıanda 
bıkıız oldupauz ite tlph..wlir • 
ÇGnkll ~ıta bir kaclma aeıt mu
amele etmek, &aJafa tokat atmak 
ıibl fena bir teJclir. Keadiaiae 
bir mektupla teeulrlalbl bildi
rerek af dile1iaiz •• Nnl&Qll. ,,. 

Ş"tU Alamet Bni8 8-yeı 

lliruyedi kalar ı,t •• Irada
., whk ftfah ı..,at arkacl• 

·-·· Sizd• ele al:fbklm ilrafla ...,.... temadlmi ......... 
Şimdi her ..,. .... ılrealr. 
nleadlkte.. - ... ,........ 
Babaaıs haklıdır. O.. ...._ 
Jine bir miral)'edl ile nle...U.. 
Sia badi klhlaid ar&JID& ,,. 

Ewa,..ada .. A. Def•• 
Eter im Dipnlandıfl takdlrcle 

halandafu yeri ..... kacak1a pe
klll, nifanlaa aıs. Fakat oruım 
me tercila edene, 'elemek ld Iİll 
18Ymiyor. Gln ge~ikçe uı ...... 
an daha ,aç o1.... 0.a pmcl 
lmrtarahilinenk baam11 oJur.. 
naz. Nipnlanmqr teklif edial&. 
Kabul ed.,.. oradan çeldn& 
Etmeue ba 1ttea nsıeçiaiL 

* Kon1acla B. S. Der• ı 
Dart Maedeaberl tanadıtmm 

Ye 1evdiibaiz bir ima kaftfmak 
fçiıa 7apılacak ter qaalamara 
talip olmubr. Eter lmda da a 
çok tamaylll ar• .. wafakat 
eder, m...ıe laallolar. Yoka 
beyhude lmicle cllittlljlald ... 
lu ba .............. ...... 

it 
~l°'lrR..ı.tae, .. 
BaUettiil* .,...,. .... 

muardlr. Bttıta artılr hlçhlr JW
de ba kabl .,.._. ,., .. , .. 
lar. Banlara .-... ,..,... ı.. 

"'~ ... ....... 
llweketleri ~·· .... pir 
lltifacle etlili*I ....... ... 

HANlllTEYZI 

TEFRiKA NUMARASI: 1 •. or ayakkab;• bulmak imklnı 
kalmamıtfi. 

<.laa bir yerdi. ZaWt •••Mt'9ri 1 - itte bayle efeacliler. T .. 
ca•utu• ı reddllt ebaedu kum...taya itaat 

IBTİT& T ZABİTİ 
Roman 

Y A Z A N : Biirlıa11 Clildı 

Alqamm a;aca karanlıta içia
.. her k6ıedea bir ... seli
,..da: 

- Kenan Efendi OskDdar. 
- Şe.&let Efendi Mançster. 
- Remzi Efendi Siva. 
- Nenat Efendi 8170kaıla I 
V• baıka ........ cevap 

ttriliyorda: 
- Münir Efendi Menifoa. 
- Macit Efen.dl Salakula I 
llati1at zabit mmutlerioba 

...... ,. mektebiadeld ilk pcelerl r- D9f'ell geçtL 
Heaaz harp bqlamalmfb. O 

;~tllal• kadar ukerlik vazife•la
u&all tutulan ylluıek mektep 

t:l'l~Mt& lçia ihtiyat zabitleri 
1111111118·. ppalmlfb. 

le me.Jeketia Mkerlik 

litinl iki ... ~-- b•bİJ• 
mektebine topladL 

Berlin, Paria, Loodra darlll• 
fnnuoJar adan çıkm11 7Dzlerce 
t. enç, lıtanbul darlllltbıununclan, 
mektebi mllkiyeden dİploma 
almıt binlerce mllnevver bir bıfta 
içinde laarbiye mektebi.a.o topl~ 
mYermitlerclL 

Hea&z elbise ılJIDIJ•nler daha 
enel davraaaalara ıu-..çltlda 
bakıyor, Beyotlunun en matuf 
aivil terzileri "u Yarlıkh •• u7anık 
ıençlere hani bani uker elbiaetl 
yetiftiriyordu. Atket lev•zamı 
aatao bDyllk majualar bir lld 
alla içinde bot-bvormiftl. 

lbtiyat ahitleri ke~ •11•· 
lanm ke,dileri alı1orlardı. Do
la~ kabalak. matara, W li•t,.. 

Hiki b•8f buhrana derh•l 
bqlam ıta. 

Bir balta içinde ıelda bGllk 
t9fkil edllclL Her b6lllkte Ud yllz 
namzet cyardı. · 

Harbiye Nezareti ha mine.-
Yer ıençlere iyi bir uker terbi
Jul --- içia en deterli u
bitleri balllk kumqdanı olarak 
ıecmiftL V • harbiye talebeaiGia 
ea bllglli. pbirli gençleri Ç&YUf 
olarak blllklere taklim·edllatit
lerdL Alay h mektep kam•ad .. 
aa, ıılttrlerha detil, aiYilleria 
delil. belki insanların en nazik 
bir çehresi olao Naci Bey (Meb'uı 
N•cl Pap) leli. Okadar nazik ve 
kibar bir kumandaDIJI ya111Uda 
uk..Up 6zenmemeaia iaaklai 
1okt9. 

Bir ,an mektebin arka k .. 
mındald talimhanede yere yat, 
diz çlk taUmleri yapılırken Naci 
Bey teftip çıkm 1ta. Talim edi
lea 1.t klmllr tozları, aa aluatw 

- Yere J&t 1 ediniz 1 
- Diz çlk 1 Bu jut Wltla ıeaçlue aefta 
Kuıl\andaa.na karıı latokılı- bir c:leıa ohN. Arbk ki•• clia 

likle hueket ediyw, dw.rlal cikmek Ye ,.,., Jatmals içia te
koymak. yere yaı.k ~ ç.. mis Jer '11MD1Jorcla. 
murtu1t klm6rdz J• anyor- Blllld.r tePH eclildiii ·-• 
lanh. pk arlatclat'ar Wri....._ill••• 

Kuaaclaa bu• girdi. Ve a,nlm ... •rd1. Fakat:.,..mlw Wi-
kendiaino aıabaua çok tatll ..bir ,.. blllğlnl dejirftWili lcia ..... : .......... ••ktep ......... 

- Terecldlt etmeyim efen- JİD• birlqtiler. 
diler, dec!L Dltmu karpamda Pi1acle .....,....... nflba .. 
yen yatmak icap edene mlauip maral ... ,.. ·~~ Meıell 

ak • • .1-rlilflama mtıderra11 Kiprlll 
yer aram)Ja Y tuua olmaz. O.• ;'n Fuat Bey, F alib Rıfka a.1, 
iei• hemen olduğm& ,_. Moddefamuml Keau Be1 Wr 
flyle yere yataramıa I bllli'• JltmfttlerdL 

Ve kendisi olciat- ,... bir K8prllll zade Fuat S.,ıa , .. 
1anm ut ederek. ho,la l»ojllllCA rlp bir de macer- arcll. 
yere yatta. Bilik nmandanlan ••setler 

Kalktıta saman .. ,. kum.. aru nda •batı ~miy• ~, .. 
11ndan tertemiz elbisesi, kolah mflarcb. Oaba111• daha DJ•"-

. mnkii, taWli ,akMk ....,._ 
bembeyaz kollıklan, diz kapaklan aynlmak pre.Wbi kab\11 edilmilll. 
çamur ve klmGr tozu içinde idi. Faat Beyin balllpnde de k• 

Kendi llzeriae bakmadaa ayni maiaclaa eor1m1t ı 

tath ..ı. •• etti ı 

1 
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TORK'E HÜRMET İSTERIZı 
( Baıtarafı 1 lnel ıayfada ) 

celbetmek lDzumuau duymutlar
dır. Hatta dllo aabab Hukuk 
FakDlteıl reiıi Tabir Bey, Hukuk 
talebeaile blr hasbıhal yaparak, 
verilen kararın tatbikabna geçil· 
•eden enel iyice dtışnnnlmeal 
liumgeldiğinl ı6ylemiıtir. 

DUn Aktam Üzeri 
NOmayiı için toplanall Darlll• 

fDnun ve yllkaek mektepler ta
lebeleri çok kalabalık bir kafile 
halinde Beyoğlu tarı.fana geçti-
ler. Saat beıe gelmittL Talebe
Din toplu bir tekilde Be7oğlun
da11 geçiıi poliıin nazarı dikka· 
tini celbetmit olacak ki Beyoğlu 
polia merkez memurluğu Va· 
ronll Şirketinin Galatasaray 
Lisesi Janındaki pıbe ldareainio 
kepeıaklerinl indirtti, binanın 
lalbae de polie .. emurlan ikame 
ettL Saat timdi ta1D beti on iki 
reçmektedir. Talebe kafileai bOtlla 
caddeyi dolduran bir kalab.tık 
halinde Takıimdea Galatuaraya 
dojru geliyordu. 

Yafaaın TUrkçe 1 
Vasronll idaresinin lnOnı ge

lindiği 11rada rençler hep bir 
ağızdan: .. Y aı111n lGrkiyef Ya
ıaı n Tllrkçel Y qaıın milli dili
mizi " diye bağırmıya haıladdar. 
Artık kepenkler kapanmaı V agonli 
memurları aralık kalan yerden 
acele acele ça1'mıtlarch. Bu aralık 
•ir tq parça11 bava~ bir bele
&OD çizdikten ıonra caddeye amut 
daran ıiyah ıemin Dzerine yal
dazla 1azılmıı maıtatil krlatal 
levhaya iadi Ye bunu pnp 
ıan;. ır yere in dirdL Bu, Dk atılan 
tqh. Aradan bet on maniye bentız 
pçmiıtl ki bir taı yağmuru bo
ıancb. Hava boıluğunda keskin 
ka1 iller çizen taşlar binanın ikind 
kat camlannı yer• indiriyor, ka
palı kepenkler &zerinde çukurlar 
hl11I ediyordu. Kepenklere fid
detle çarpan tq parçaları uzaktan 
atalan fişek aedalarım andırıyordu. 
Artık g eniı ce<lde çok kesif bir 
kalabalıkla dolmUflU. Tramvaylar, 
otomobiller qliyemiyor, bepai 
oldup y•rde duruyordu. 

Burası MUstemUke 
Delildir 1 

Şuraa muhakkak ki allmaylfe 
lftirak eden gençlik çok heyecanla 
" hareketli idi. Heyecanını yeae. 
miyen ıençler eli ytlkMk H•lerile 
baiırıyorl.,-dı : 

•TGrldye mllstemlike delildir. 
llrk vatan.na ve T6rldüğe bOrmet 
eclilmeıini utiyoruL Vatan mızda 
bannanlardaa bhe w dilimize 
h&rmet bekleriL " 

Saat alt ya çeyrek Yar. Atılan 
tqlu binanın pencerelerini, levha
larını delik dqik etmi1t kepen~ 
ler hurdahaı olm'Jflu. 

Kafile anamdan umaa sa
.... heyecanla f rlayan gençler 
llararetli bilabel.,U. manzarama 
laeybet ve fiddetini artbn1orlar
ch. Cadde T akaiaıe Ye Galat..., 
ray merkezinin ileriılne kadar bu 
ıençlilı kafileaile dolmUfta. 

Kapanan Kepenkler 
Şimdi saat altıdır. Gençler

den birisi yllkaek aeıle hay .. ırcL: 
- ' Kepenkleri lurabm. 
Bu •H Ozerine nOmayişe itti· 

rak edenler elele yerdiler ve ke· 
penklere pddetle abanmaya bq
ladılar. Ba hareket birkaç defa 
tekrar edildikten 10nra kepenkler 
arkaya devrildi ve ıençler V aıonU 
idaresinden içeriye girdiler. Bu 
laareket yirmi dakika kadar 
dewem etmlttL B. •racla PoU. 

Darülfünun Gençliği Çok 
Heyecanlı Bir Nümayiş Yaptı 

• 
Yataklı Vagonlar idaresinin Küstah 

Memurundan Hesap lsten:ldi 
MDdilrll F ehml 
Bey bir otomobil 
ile bldiae mahal
line geld1. 300 
kiıilik bir polia 
kuvveti de tam 
bu 11rada oraya 
gelerek kalaba
hiw dajıtmak fte 

zif eıile İfe bqladı 
Arzunuz is'at 

Edllecekl 
Polia MtidOrll 

F ehml Bey bir 
otomobilia lstil
ne çıktı ve genç
J"e kup h·stı 
sesle f6yle ba
jvda: 

• -Anunuı 
Is' af edilecek. 
Fakat derhal dağılın1L" 

Ancak bu ıazlerin glrftltll 
araaıqda ltitilmediğini ıayliyebili
riz. Gençler ntımayiş hareketlerine 
deYam ediyorlardı. F ehml Bey 
otomobilden inerek binaya doiru 
ilerledi. HAdise mahalline gelen 
polia memurları da meçlerini çıkar
dılar ye binanın 6nlinde vaziyet 
aldılar. Fakat gençler buna rağ
men nllmayiı hareketlerinde d .. 
Yam ediyorlardL 

itfaiye Aroztizlerl 
Tam. bu ıırada bAdiıe mahal

line itfaiye aro.zazleri ııeldL Genç
ler zaptedil•mlyecek bir dalga 
manzarasını g<Sıteriyordu. itfaiye 
aroıözleri nllmayiıçl ktıtle Dzerine 
ıu aıkmıya baıladı. 

Fakat bu hareket usun mlld
det deYam edemedi. Çnnkll nO· 
maJlt• iftirak ed.,n talebeden 
birkılma hortumlara abldılar, 
• ktılar " laortum afızlarından 
fııkıran 111yua ku••etini kesme
ie minaffak oldular. Ancak 
biraz uzakta duran bir arozöz 
kalabalık llzerine yağaıur ıibl 
ıu yaidınyordu. B~un neticesi 

Vapnllnlıt KcrakBg pNd 

olarak bir bayii ıslananlar oldu, 
Hatta kalabahk araıında duran 
Poliı MOdirl Fehmi Bey de ol
dukça ıslancb. Bir kılllD talebe 
bllttın mDmanlatlara rağmen 

itfaiye otomobillerlnia &zerine 
çıkmaya muvaffak oldular Ye 
heyecanlı nutuklar aiylemefo 
baıladılar. 

Talebeler Karakolda 
Hldiaeyl teskin etmek için 

atraıaa polialer bu malarda ' 
gençlerden bazılarını yakalayarak 
Galatasaray merkezine 18tftrdft· 
ler. Bunu g6ren diğer gençler 
Polia Müdllrlln&n etrafına topla• 
narak yakalanan arkadaılannın ·, 
ıerbeat barakılmallDI utecliler. 

Bunlar • Milli heyecana ter· 
dmaa olan arkad .. lanmızın 
derhal 1erbeat bınkılma11D1 iate-
yoruı. " Diyorlardı. Po lia M&dl
rl Fehmi Bey ba ıeııçlerl tatmin 

' etmek iıtiyor •• ılyle diyordu ı 
• Çocuklar.. Buradan dafabnıı 

Gelini1, derdinizi bana ıniataıuz. 
Hepinizi dinleyecefim. n · 

Galatauray karakoluna fltl
rllen gençlerin adedi obn.11 bul-

muıtu. Bu esna
da Mnddeiumuml 
Kenan Bey da 

bir otomobille 
hldiıe mahalline 
ıelerek vaziyeti 
tetkik Ye tahkik 
etmiye bqladı. 

Ellerl Kesi
lenler 

Gençliiin he
recanım dindir
mek mlmklln 
olam11ordu. PoJiı · 
.............. bu 
_c09kua banket 
kartwnda daha 

bqka bldiaelerin 

wkubulmamuaaa 
dikkat ediyor

lardL Da arada elleri polia meç• 
leriae temas eden iki gencin 
parmaklarından kanlar 11zdığ1, 
birkaç ıenda de burunlarından 
kan bopndıla · garGldO. Bunlar 
arkadaılan tarafındaıı alınarak 
tedavi edilmek içla ı&tlb1lldtılet. ' 

Fakat bu mllnferit Ye ehem
miyetsiz vak'alar haricinde her 
hangi bir pkilde aiır veya bafif 
yaralanan olmada. 

Bln•'mn içinde 
Kepenkler açıldıktan aoara 

gençlerden m8him bir kıımı , 
içeriye girdiler. Ba kargaıalık 
•raıın~- bina içinde baıı haaarat 
vukubuld1L Y azıbaneler, giıeler, 

dahili camlar, 8ç telefon makinesi 
karılan eıya arasındadır. Biaaam 
Tltrint lcinde balunaa tanare ~ 
•apur iekllmlan ela kanhp parça
lanm·fbr. 

Binanın yakan kabnın camlan 

ye yağm,ırluklari da laarap olmUf'" 

tur. Yalnız lat katta duran dlrt 
milyoq lira kıymetindeki biletlere 

hiç ktmıe dokunmamlfbr. Haaarat 

Nümayişten Sonra 
Gazi Hz. nilı Resimleri Halk Evine 

Edildi Getirilerek Emanet 
D8nka nllmayife if lirak eden 

tale.be Beyoğlundan ve Karaköy• 
den aynlclaktan ıonra coıkunhık 
•e heyecanını mubafau etmek 
aretlle latanbul tarafına geçmit· 
ler, Halk Evio1 Ye gazete idareba
aelerinJ Iİyaret etmiflerdir. la
lebeler ura ile büttın gazeteleri 
dolAfmıılar, Tiirk diline ıösterilen 
hllrmetsizlik karıısmda duyduk
Jan uabiyet ve beyecam izhar 
etmişlerdir. Talebelerin Halk 
Eviai ziyuetlori çok heyecanlı 
olmUJbır. Gençler V agonli ida· 
reaiadea alchkları Gazi Hz. nin 
nlimlerbd Halk EYİIM ptirmit-

ler, buau alkıılar aras uda Halk 
Ev:oe emanet etmitlerdir. Niima
yiıe i,tirak edea geaçlerden bi
riıi bize ıunlara ı6ylemittir: 

0 
- Tilr k vatanında geniı 

mikyaaile miıafirperYerlik g6-
renlerin Tllrkiye ve · Tilrk diline 
bOrmet göstermelerini lıtemelc 
hakkımıL Tllrkiye artık bir mfte
temlike değildir. Ttırk yurdunu 
milıtemlike zannedenler her zaman 
aldanmıya •• kovulmaya mahkdm
dur • ., 

Gençler kaflleıi ruete ldar .. 
leriai Iİyarettea ıoora ıllk6netle 
daiılmıtlar. Ve evlerine ,ıtmit
lerdlr. MaUırirlulmlda tublt 

1 

ettiğine gare ıallmayiı iki buçuk 
1aat devam etmiıtir. 

lf adeleri aLnmak Ozere B .. 
yoğlunda yakalanıp karakola g&
Ulrülen talebeler ıaat dokuzda 
aerbest bırakılmıılardır. Nllmayi
tin hitamından ıonra Yataklı 
yaszonlar tirketinin ba&l memur
ları da karakola çağınlıp ifadeleri 
tesbit edilmiştir. 

Müddeiumumr Kenan, Poliı 
ModDrll F~hml ve Beyoi111 Kay
makamı Sedat Beyler geç Yakte 
kadar Gal•ta••J poliı merke
aiode kalarak h&dlaenla tabldkab 

Ue ~· olmutlardlr. 

iç bin lira kadar tahmin ohm
maktadar. 

Gazi Hz. nln Realmlerl 
Biaadaa içeriye ılren gençler 

duyarda nah duran Gazi Hı. nla 
reıimlerini garOnce bunu alddar 
ve ihtiramla 1ukarıda tutarak cla
praya ~ıkarclalar " h6rmet hl.. 
lerinl eoıku11 bir alkıı tufaulle 
lznar ettiler. 

Arbk nilmaylı hafiflemlttl lcfa. 
rebane lçerlİne girmiı olan ıenç
ler tamamen diıarıya çıkarak u
kadaflarnıa iltihak eltiler ve hep 
birlikte: 
HGrmet aana •J t•• dola hayrafım 
tarkııım ıayliyerek Karak61 
istikametine hareket ettiler. 

K•raköyde .. 
Beyoflundan Karakaye kadu 

yine coıkun 'fe heyecanlı bir kafile 
halinde gelen gençler VagonU 
idaresinin Kara"klyde k&prtı b• 
fJDda bulanan ıubeıi 6nilade biw 
mllddet tevakkuf ettiler. Atalaa 
tatların telirlle burada da camlar 
va levhalar kırılma1t baza huarat 
wkubulmuıtur. 

Bir Toplanta 
Mlddeiumuml Kenan Be, hl

dı.. mahalline ıeldikten ıcmıa 
meseleye Yaz'ıyet etmif YO derhal 
tahkikata baılamıtbr, 

Galatuaray poliı mel'kezlnde 
Mllddeiumuml Kenan, Beyoğl11 
kaymakamı Sedat, poU. mlldtlrl 
Fehmi Beyler bir toplanh yaparak 
hAdiıeain cereyan tanım tetkik 
Ye tubit etmitler " almm•• 
lazım ıelea tedbirleri ıltllfmlp 
lvdir. 

Beyotlu Kaymakamı Sedat 8. 
bir mabarrlrimi&e bu hldlae ml
naıebetile pnlan 81yleınif tir: 

.. - Darliifnnun Ye yllkıelc 
mektep talebeai V agonli tirk .. 
tinde wlmbuldufu ı&,lenea bt
diae herine h•yecaaa dOtmOıler 
Ye bir aOmaylf yapmıılarchr. 
HAdiıede kimseye bir teJ olm .. 
mııtır Ye ·bütOn medeni memı .. 
ketlerde olcİuju aibi baait bir 
hldfledea ibarettir. • 

==RADYO== 
26 Şubat Pazar 

latnbal - ( 1200 ••tr• ) 18 1'1e 
bal B., 18,45 Oriel&ra, 10 Becıa,tl 
muılklye heyeti, 21.l.O gramofoa. 
ajane ve borıa haben, uat ..,.m. 

Ankara - C 1588 metre ) ı-.aıe 
Ankara Palu Orkeıtruı, 18 NlhaTtat 
faılı. 19 ajan• haberleri, 19,HS pllk. 

P .. te - (530 metre) 18.15 ID
rauıs'ua uerlerinden erllea&ra kO...
ri, (Mupnaiy• llel Belene Ladaa,_,. 
ittlrakil•), 21).85 (Di• ÇkUar Prinaw 
ıln) lalmll 8 perdeli Lee Pall'la o~ 
retl, 23.0ö haberler mGtealubea Si,.. 
muıikııl, 94.45 Manda cası. 

Vi1ana - (517 metre) 1'1.50 A.
clre H11mer Orkeıtraaı cTapnnlli). m .. 
ıahabeler, 19,~ Hana S..amanıı (t_. 
di eaerlerlnden), ıu.~ı mHte.tU pr
kılar, 21 brııık •epf1at. 21.ıa ~ 
ıporlarında dUnya taınpl1onlutan• 
lllrı, 28.SO l'raıık Foa cua (Emil P• 
rof ile). 

Pr•t - (487 metn) 11.86 Bra~ 
landan rad)'o orllHtrua1 18.45 _pi 
19 · taga.nnlU Almanoa De1rl1at. 
Brtınden, halk musildı', .Jt Karna 
netrlyatı, H.SO en bnteltrl. 2a 
berler. 

Mil••o • Torf .. • ,._. .... 
2J,UA gramofon, ıaoeahabe, 2l 

berler, pl&a, sa blı opera nya ti~ 
ron ıın nakli. 

Roma - (441 ml)tre) 1'1.15 
orkeatraıı, mohtellf, :ı:t.45 ( t Bti·-~-· 
ti) lılmll Oflenbachıa 8 11trcl.Uk :.-~.;ii 
retl. 

BOknt - (SM metre) tl'9ll!.lilıı""'.o!!::i"JJ 
kerı muılkt, u plllt, 14 pll.k, ıs~ 
Marko trkt1truı, (Romen w nü' ~ ...... ·_,·--""""''.., 
çalar), mbahabo, 10.25 Jaa ·•m.!:!';~~I 
Orkeıtraeı, 19.!IO p?&k, 11 ~ 
uri et la noce avec ia»WJ'JI 
00.obaola'ıa' oper•tl. 
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Ezı Sayfa 
H~!ftada Bir Defa Neşro· 
h,nur Ve Bütün Dür ya 
fv1a tbualını Size Getirir. 

Roman_qa 'da 
Mühim Şeyler 
O,ugor 

lngili:ı gazetelerinden: 
Romanyadan nihayet, ıansl!r

ını haberler aelmiye baıladı. 
Romanyada olup bitenler haki
katen mut hiş tir. 

Kı ral Karol kaçmıya hanrJa
nıyor. Daha fİmdiden Paristekl 
9atoıuna 6ç vagon efya gönder
miştir. Bunlar arasında birçok 
kıy:netli mobilyeler de •ardır. 

Roına•ıynnın her tarafında 
kıyamlar, ihtilaller vardır. Birçok 
yer"ede ameleler fabrikalan lıial 
etmişlerdir. 

Bu bidiseler içinde en garibi 
Bnkreı işçi ıınafı arasında glhellik 
luraliçeai ıeçiJen kızın ölümildOr. 
Bu genç kız evlenmek üzere idL 
C hazı bazılanmıştır. Perıembe 
rüntı dllillnll olacaktı, Sah gUnll 
ifioe siderken yolda askerlerle 
lfçiler arasında Yoku bulan bir 
müsademeye tcsadtif elti. Serseri 
kurşunlardan biri bu gDzeJ kaza 
tesadüf etti ve kız olduğu yere 
110 dOıtO. Düğlln meraaimi yapıJ.. 
mak &zere gidilecek ôlaa kiliaeye 
eenaıesi ıötllrllldD. 

Romanya ihtilllinin ikiud me
rakla ıimaıı Kıral KaroJ'un met· 
resi Madam Lupeskodur, Roman
J•nın karmın 1açh Madam Da 
Pumpadrı iıml yerilen bu kadın, 
hldisatın allka merkezini teıkil 
etmektedir. Bir takım gazeteler 
lnı k.adımn Niı ıehrinde bulun
duğunu yazdılar. Halbuki Madam 
Lupeako BUkr~ı civanndakl pto
ıundadır. Diıarı çıkmamakta, batta 
k61kOnGn etrafında dolaıanlar 
tevkif edilerek bapıe atılmakta
dır. Evinin etrafında ıivil Ye Oni• 
forıDalı birçok polisler dolaımak· 
tacLr. Komıuları bile evlerinden 

d11an çı"mamaktadar. Yalnız kıral 
ltazı geceler tebdili kıyafetle kBt
ke ıelmekte ve •abab erken 
..,aya dlSnmektedlr. 

BOkreı civarındaki mezarlıkta 
sizli Ye lıkence ile Bldtlrillmnı 
rlzleree amelenin cesetleri yakıl
••ıbr. Bu cesetler gece karanlı
lııada kapalı cenaze otomobillerile 
horaya ıetirilmit •• kimıeye 
lalssettirmeden yalnlmıfhardır. 

SO.N POSTA 

Dünya Matbuatında 

GÖRDÜKLERİMİZ 
1 Geçen Sene Vukubulan Garip T esa

düflerden Bazıları 

Bu kamyon, l»ir itfaiye otomobllile çarpıımıı nruımanın teıirlle altaat 
olmuıtur. içinde bulunan dört kitinin herbiri aademenba teairile birer tarafa 
fırJamıt ve incinmemiılerdir. 

Bir çocuk bet metre yiıkaeldikte bir pencereden d&tmllt. fakat aıaltcla llJUYAD klpekler &zerine 
dOıtUğO için, ne kendiaine, ne de k8peklere bir t•Y oJmamııtır. 

Mi11 Benett, lngiliz ıporcu kadınlardan biridir. Bir kop unuında attan bu ıekUde dlltmll,, fakat 
kendisine bir ıey olmamlfbr. 

Amerika'da bir cenaze meraıiml eınHındı ldH1enia semini ç8kmDf, 1alaıı tabutun buJunduju 1., 
kalmı,tır. Dllşenlere de bir ıey olmamııtır. 

FilldeJfiya'da içinde 20 kişi bulunan bir ey anıı&Jn yıkıhvermlı, fakat iç.indekilere bir ıey olmamııhr. 

Üç Ayda 
Beş Milyon 
Telgraf 

Alman poıtaları ldareılnln 
yapbği lıtatistiklerden anlaııld ... 
tına ıBre ıoaı aenesinin ıon 5 
ayı lçindo gönderilen telgrafların 
aayıaı beı buçuk milyonu bul
muıtur. 

1931 HllelİDİD •JDI denesinde 
bu miktar 6 milyon 100 bini bul
muttur. 

Radyo netriyabnı clioliyenler 
birinci kanun ıonunda 4.307. 722 
kiti olarak tespit •dilmittir. Bun
lardan 512.141 i hiçbir Dcret Ye 
resim yermiyen körler, ifsmler •• 
harp malQlanndan ibarettir. 

1 Kadınlar Arasmda Düello 1 lngilterede 
Milyonerler 

1932 aenesine alt olarak •• ,. 
redilen lıtaUıtiklere göre, lngil· 
terede ıeçen aene milyonerlerin 
miktan 39 kiti ualmııtır. 

laıUterede aeneYI ıelirl · 500 
bin lirs •e daha yukan olu kim
Mlere milyoner denilir. 

1931 HDu.de 5Cl2 milyoner 
Yarlıea 932 uaeli nihayetinde 
meYcut mil7onerlerin miktarı 523 • 
bamlftir. 

larUterede HDnl pllrl bir 
milyondan fazla olaalana miktan 
129 dur. 

' 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Maka~e·eri Bulaca1<s "'~. 

lingiliz Donanması 
Kuvvetten 
Düşüyor 

İngilterenin Akdeniıt donan
ması manavralar yapma1< tadır. 
Ve bu manavralar, İngiliı do
nanma11nın kuvvetten dilştUğllnO 
ııbat etti. 

lagiliz gazetelerinde bu mO. 
naıebelle ıu ma16mata te&adilf 
edilmiştir: 

.. logiliz donanm&1an·n ıerı kru
Yazörleri okadar azd r ki do
nanma aç·k denizlerde modern 
bir harp gemisi ile bile kar§ıla
ıamaz. Yapılan tecrübe bunu 
ısbat etmi§tİr. 

Manavralarda 16yle bir tec
rllbe yapaldı. 

lngilix aabillerinden fıpaoyada 
Aroıa koyuna gitmek ilzere OD 

dokuz harp gemisi hareket ettL 
Bunları iki harp 11rhlısı ve blw 
kruvazör himaye ediyordu. 

Bu gemiler karş111nda yalnıı 
iki dilşman kruvazörll bulunu
yordu. Harp gemiler) 350 mU 
uzunluğunda •e 150 mil geni,. 
liıinde bir obaya dağılm tlar
ch, bunlardan yedi taneıi iki 
dllıman kruyazörilnl\n eline dll,. 
tO. Himaye edea ~rhlılardao biri 
babnldı. · 

Sonra lıpanyanın cenup ... 
billerinde bir destroyer flotiJJas .. 
mn himayesinde bulunan dört 
harp ıemisi,I ani hir tahtelbahır 
hOcumuna ugrayacaklarıodan ha
berdar edildiler. Oç tabtelbalur 1 
lılkum etU ve buolu kolaylıldı 
deıtroyer hatlarını yanp içeri 
ıirdiler. Hu tahtelbahir bir tor
pito atarak kaçmıya muvaffall 
oldu. Gemilerden biri aaffı harp 
harici. kaldL Torpitolardan biri 
iubet etti. Diğnleri boşa gitti. 

Sonra Cebelittank karpııoda 
bir ıece prp ıma11 oldu. Bu 
çarpışmada dO,maa ıemileri iki 
K&rblıyı babrdalar. 

lıipiz donanmuının bu aaU., 
HD samanda bahriyede ıapılaa 
taurrufua neticeaidir. 

Gemiler kGmllr 1akmamak 
için tam ıBr'at ,ıtmiyar. Toplu 
klfl derecede mermi atamıyor
lardı.,. 

Artık laıfUzler donanmalan
nın saydladıjım iddia ederlUM 
TU m1a1 eti 

Amerika Reisicümhuruna "Suikast 
1 Çin - Japon Harbi Başladı ] 

Amerika relaictlmburuna ge,ea hafta yapılan ıulkalt hir Hyahat 
-•11nda Yald olmqtu. Ruıveltia ba Hyabate çıkarku abnmaı bir ........ 

Macarlatanda Erzt Eroy •e 
T em•es&J ilminde iki Macar ar
tiati ka•ı• etmitler. Bu kayga· 
)arını, erkekler albi bir dllello 
ile batlamak lıtemlıler. Erkek 
tahitler huzurunda kilıçla dOello 

yapmıtlar. Neticede Erıl Eroy 

1aralaamıtbr. Kadınlar arasında 
duello pek ifltilmiı fey deiildir. 

Sinema 
Meraklıları 

Bcrlin ılnemalarına ıeçen ıeno 

içinde 52 milyon klıl gitmiıtlr. 

1931 de bunların miktarı M 

milyonu bulmuttur. 

Uzak ıark'ta Çinlilerle Japonlar arasında mDthit yenl bir barp 
baılamıı bulunuyor. Yukardakl resimde Çin ukeıleıinJ Çlo 
hatbnda müdafaaya lauar bit' wuiyette ı&rOyorus. 



İTTİHAT VE TERAKKİ 
Her hakkı mah/ uzdur. - Nasıl Jolda ? .. 

..................... ·-········ Nasıl Yaşadı? .• 
Ttfrika No. 76 Nasıl Ôldü? .. 

Abdülhamit Geçerken Pencereden 
Arabasına Bombalar Y ağdırılacaktı 

Merkezler bu auretle birer 
birer teıekklll Ye teveuD eder
ken, SelAnikte de bazı bldilat 
cereyan ediyordu. Mlleuislerden 
Millazim Ômer Naci BeJ, bir glln 
ansızın arkadaılarıoın karşıama 
dikildi: 

- Ben, Pariae ıidlyorum. 
Dedi. Tam ana Yatanda çalı· 

placak bir zamanda Nad Beyin 
bu fikrine arkaclqlan hiçbir 
mana veremediler, hayret ettiler ••• 
Naci Bey, arkadqlarmdan ( Hn .. 
HY Sami Bey ) le kalktı. PariH 
pttL ( Bonlann Pariae muvasa· 
lalam mMealdp, Ahmet Rıza Bey 
T allt Beye bir mektup yazarak 
prek Naci Beyin ıahll •• prek 
Bu ıeyabatten makudı lbakkm
da mali mat iatedL T allt Bey 
•erdiil ce•apta: (Naci tamamen 
itimada pyan bir kardetimizdir. 
Ba Hyahaba hiçbir manua 
roktur. Zaten NacİDİD hiçbir 
hareketinde mlna ye maksat 
bulmak mllmkllo değildir. Çünkll 
o ruhen • HJıeri • yaıacldmıt 
bir adamdır. ) dedi. Naci Beyin, 
tah11 hakka oda T allt Beyin ıöy• 
lediği bu a&zleri monralan 6jren
di. Yarı pka olmakla berat>er ba 
16zler onun pek çok ,nctıne 
titti. T allt Beye. kalbe• aıcencli. 
Naci Bey, •lkıa llBnceye ka
dar T alAt Beyi pek çok seY
mekte deyam ettL Fakat ba 
C aerserl ) kelimesindeki aa ma
nay! da unutmam11 ft affetme
mişti... ( lstitradeD fUDU da a6Jli
J•lim ki. ba Myahat. T al~t S.. 
J1a zannettiti gibi hop çıkma
mıt. wakti ıelince anedeceğlmis 
•eçhile, bllylk ·bir İfe yaramııta.] 

Cemiyet, kanet ke1bettikçe. 
latanbulda bilylk l>lr hldin 
raratmak ve birdenbire cihanı 
hayrette bırakmak fikri y"ne 
uyanmıya bqlamıtb. Bir mllddef 
enel, bombalarla mllcelabea fe
dailerin Babaliyi v• 1efarethaae-. 
leri basmak fikri, timdi bqlca 
bir tasavvura inkıllp etmifti. •• 
Sellnikteki (.Merkezi umumi ) 
De lıtanbul merkezi aruaadaki 
irtibata lemin eden •• en mUhiın 
evrakı bizzat a8t8rllp ıetir•n 

Manyas1 ı:ade Refik Beyin kayan
waldeai ( Zipa .H. ) bir ıDn an-
11zın ıstanbula ıeldL Avukat 
Baha Beye, bir mektupla bir 
barita g etirdL Harita, Yildazdaki 
Hamidiye camisiaclea itibaren 
llefiktata laea caddeyi ıhteri
ror ve baza yerlerinde de kırmızı 
kalem· e ifaretler ılrlnDyorda. 
Mektupta da : ( Ba cadde Oze
riade, kırmızı boyalarla aa.terilen 
rerlerin biriDde kiralık bir ey 
baluouz. Ve bir MH mlddetle 
tatunuı.) Diye bir emir ••rili-
yordu. · 

Zitan H. (merhum). meae:enin 
mlpb~m cihetlerini de tif aben 
iuh etti: 

- Bu ev, tutulacak... (fedal)
lerden birinin ailesi yerleıtirile
cek. Ramuamn onbqind ,ono, 
Abdlllhamit (bırkai Hadet )i ziya
ret etmek için alayla buradan 
ıeçerl<en, pencereden arabaaına 
el bombaları yağdmlac~k.. bu su
retle padiıabın hayat Ye aal•ana• 
bna oibayet verilecek.. rerio• 

derhal Yeliaht Rept Efendi tahta 
geçirilecek.. mqratiyet te ilin 
ediliverecek... 

Avukat B:aha Bey, ermeni ko
mitecilerinin taaavYUI' ve ic
raabndan mülhem olu bu fik· 
ria tatbikini pek m0şk61 ve mu-

hil r&ınekle beraber, yine pa
çalan •ndL El altından o cadde 
fizerinde bir ey aradı. Fakat bu
lamadı. Çonkl blltnn saray civa
rındaki eYler, Abdlllbamidin ben· 
deglna tarafından İfgal edilmiıti. 
Hir Jabancınıa, oralara aokulma
aa mlmk&a detildL 

S.Jlaik•te merkezi umumide 
bayle clr' etktrane fikirler beale
nirkea, diier merkeslerde de 
ayai laawa eaiyorda. 323 ene
ıi ıonlannda Karacaova kayma
kama (Muammer Bey) (1) S.vu 
viliyeti kazalanndaa birine tayin 
edilmifti. Keodiaia.s zabitan ta
rafından bir •eda ziyafeti verile
cekti. Kua merkezinde bulunan 
ikinci a•cu taburunun {zabitan• 
kulübll) ittihaz ettikleri binada 
bu ziyafet tertip olunurken, zabi
tana bir fikir gelmiıti: 

Namak Kemalin, (Var.tan - ya
hut • Silistire) piyesini temıil et· 
mek... Ba fikrin, derhal tatbikine 
weçildi. o eınada kaza merke· 
:ainde balua- HJYar tiyatro 
oyunculanmn akteris!eri bu oyun 

(1) Sonraları Sıns Talili olan Mu· 
am mor B. (merhum). 
SLı 

l için an~ aje ttdildi. Bq rol olan 
(İali .n 8.) roiiinü, genç zabitler 
den Refet 8. ( 1 ; (Ab .. u•lab) 
çaYUf roillnO de, Gaui B. alda. 
Derhal provalara başlandı. Ak
tirialerin kocalara, korkulanndan 
titriyorlardı. Hatta bir tanesi, 
kar ıını al p S.: .Aniğe kaçmak is
tiy,rdu. 

Gani B. bu adaanı bir k6~e
J• çekti: 

- Seni, geberliriz.. fU bah
çeye s; 6merİL 

Dedi... Tabur kumandam 
Şlikril Naili B., zabıtu n wizlice 
h•zarlandıklan bu cüretkirane 
tqebbtlse mani olmuyor, bilAkia 
zımnen teıvikte bulunuyordu. Ni
hayet ziyafet gecesi, geldi. Kaza-
aın blltiln hDk6ınet memurlarile 
etrafı daYet edilmiflerdi. 

Ziyafetten ıonra, birdenbire 
oyun batladı. Davetliler, hayret· 
rette kalda. Mustantik korkusun
dan kaçmak İltedi. Fakat, baş 
ucuna dikilen iki genç zabitin 
tebditklr g6zleri altında UJQla• 

rak aandalyesine çöktn ve tit• 
reye titreye oyunu nihayetine ka
dar aeyretti. 

( Arkası nr ) 

(t) Refet p:ıf ~ 

---------------------·---·-·· 
(FEDAi DONANMA) 

ETE GZZ 

Önümüzdeki Çer,amba akşamı: -Dünyanın en bu yük tenor11 ve 
• COŞKUN BELDE,. filminh unutulmaz mübclii 

JEAN KIEPURA 
En mükemmel Ye en dilber Fransız arti~tlerile beraber temsil ettiği>ve 

MELEK ve ELHAMRA 
Sinemalarınm ahın bahasına elde ettikleri tamamen Fransızca sözlü 

BIB GECENiN 'ABBISI 
namındaki pyanı hayret, muste.na, zengin ve r1tngin film, mevsimin 

en büyük hidh~esini teşkil edecek ve bütün İstanbul kalkıDl 
'z gaşyf'dec .. ktir • .----••••••r 

Istanbullular, Kadıköylüler 
ve bütün İstanb~l ! 

Binlerce halkın seller gibi 
akacakları 1 Mart tarihini 

unutmayın! 

KARIM BENi 
Aİ:.DATIRSA! 

Kendi harikamıza 1 Mart Çarşam
ba akş..ammdan itibaren kavuşu
yonız.lstanbul'da ALEMDAR, Ka
dıköytlnde HALE sinemalarında 
aynı zamanda başlıyacaktır. 

ŞANDU 
Hindistan'da cereyan eden ve Hintlerin alemi hayrette bırakan 

~-• kuvvetlerile alakadar çok. heyecanlı ve meraklı bir eser • .__.., 

Y or:ıcu, Y ıprabcı Ve lsb
rap Verici Bir Meslek 
( Ba4tarafı 1 inci aayfad 

Vak'adan alh ay aonra bu sat 
benden on bir bin lira daya etti. 

Tabii bir ıeJ kazanamadL Fa· 
kat rica ederim, bu gibi haller 
insanı meslekinden soğutacak, 
bı 1<t racak kadar bezdirmez mi? 

Y edikule kapasından ç ktıktan 
aonra Balıklı, ye onun karş aın
daki Ermeni hastanesine kadar 
bir kilon:etredeo ektik bir yol 
Yar. Fakat buna bir yol demek 
abea olur. Geniş, bozuk bir dağ 
patii<asandan farkaıı olan bu 
mesafeyi otomobille d6rt defa da• 
ha geç.s~m mutlaka baraaklarımdan 
ameıiyat olmıya muhtaç olacağım. 

Tertemiz hastaneye girdik. 
Mösyö Zu urdeos beni duyarlan 
hastaneye maddi ltitüflerde bu
luomuı hayirpenerlerin resim• 
lerite ıDslll mtldiriyet odasına 
g6tlrd0. Orada bqS oa dakika 
dinlendik •• tanııbjım haıtane 
mtld&.rtladen hastane hakkında 
bazı mal6mat aldım. 

Bu butaaenia temelleri 175 
aene enel at lmq. Yani buraaa 
Tllrkiyenin en etki haela·..ı lmİf. 
Halen 725 yatağa war. 

Oradan doktorun 140 basta
ıınm bulunduğu k11ma geçtik. 
Doktor geçtiğimiz yerler hakkında 
maltimat Yeriyordu. O aralık d~ 
varlardan birinde, mermer zemin 
Ozerine yapılmıf tunçtan bir baı 
Yard1. Zugurdeoaun baıı 1 Buna 
bundan yedi se11e enel haata
nede yirmi beı •enesini doldur
mıq bulunan M6ıyö Zugurdeosa 
ithaf etmifler. 

Ve o zaman yirmi befinel aenel 
devriyesi milnasebetile yalnız Ba
laklı hastanednin 1apm1f olduiu 
ameliyatlann bir iatatiatikiDi 
çrkarm şiar. Buldukları 1ekin: m 
Hkiz binL 

Şimdi operatörDa keacli oda
ama gelmiştik. 

Operat6r timdir• kadar hu
tanede Japılan ameliyatlarda çı
karılan taflan camL bir dolapta 
muhafaza etml1-

lçlerinde 100 gram ajırlıiıncla 
ololar, pyam hayret .. ldllerde, 
meseli bplo itina ile J•ptlllllf bir 

deve bir fıl minyatllriine beuiyealer 
yar. Onlar içinde en ziyada nazar& 
dikkatimi celbeden, bir ha.tanın 
baflndan çıkarılan boynu olda. 
Bunun yirmi aantimetn kadar 
boya varda. Ve bir yqla keçi 
boynuzundan biç farkı 7oktu. 

Ben İnfanlana İ•men boynuz. 
landaldanm daymllfbam, fakat 
böyle ahnlannda hakiki ve hey
betli bir bo1naz çakaranlanoı yeni 
duyu yordam. 

O aarada doktoraa •Iİlbnlan 
ikinci ameliyattan çıkmaflarda. 

M. Zuprdeoc 
- Batla ameliyatları ben 

yapnm, onlar aual el ahttaracak• 
larl diyorda. 

Bana ela doktor Zapdeoı ve 
dipr Mi.tanlan ıibi mua tema, 
beyaz bir 16mlek sidirdiler. 

Nihayet llzeri buzla camla 
kapala ay dınl ğa bol Ye tertemis 
ameliyathaneye pdik. 

Orta yerdeki -maaanan lserinde 
on ıekiz on doku yaılannda tık• 
nu bir kızcağız yan yahnlmııb. 

Sağ böbreğinde taı Yarmif. 
Çırçıplak .OcudB 6rtlllm0t. 

yalnıa ameliyat mevkii açak bıra
kılmıt. açık bırak:lan luıma bol 
tentirdiyot ıürlllmllıtD. 

içeride dart asiıtan, Ye Uç 
g•nç basta bakıcı kız vardL O
peratör Zugurdeoı ellerini yıkadı, 
eldivenleriai ıiydi. 

Asistanlardan biri kızcağızaa 
burnuna kloroform koldahyorda. 
Operat6rlln bıçağı bir kant uzun
luğunda bir ıahaya keati. Beyas 
bir yağ tabakaaı albnda et mey• 
dana çıkb. 

Şimdi doktorun hatta iki el
divenli elini rahatça aokabilece
ii kadar weniı bir delik hual 
olmuıtu. Doktor parmaklarile 
içerisini karıştırıyor, araştırıyordu. 

Haata hafif açılma Ye ııza 
duyma eseri gösterdikçe daima 
baı ucunda duran Ye yalnız bu
nu kontrol eden aaistan pamuğa 
kloruform. damlatıyordu. Zavalla 
kızcağız. can vermesi y:ıklaımıı 
bir koyun gibi ıoluyor, arada bir 
titreyor, ıhlayordu. 

Biraz ıonra operat&On tatlı 
bakııla gözleri derin ve anlatıl
maz bir neşeyle parıldadı: 

- Burada?... Doktor bir 
penıle cem bDyllklllğllnde Ye 
bir kak dit teklinde, ıiyah reak· 
li, hafif bir tq çıkarcb. 

Doktor enell, peule tuttu
iu kıYıak bir ipe ile blbreiia 
ucunda keatiil hafif Jlfbia 
ihtimamla diktL 

Bu aırada yaranın içine m8-
tewadiyen gazlı be• aokuluyor. 
Bu bezler kandan görllomiyecek 
bir halde çıkıyordu. Hula ıo
luyor, basta hırlıyor ve inliyordu. 
Mubakkakhr iri bu, mcak bir 
odanın rahat mua11 bapnda yazı 
yazmıya benzemiyordu. 

Yaranın içine bir kanı bo
yunda bir lhtik huni, bir mik
dar ıula bes daha aoktalar. 
Bunlan• uçlan cbşarda kah
yordu. 

Bu içeride kan kalmamam, 
dıpnya akabilmesi içinmİf. bd 
,an ıonra bunlar çakardJrmq. 

Yaranın et kıımı muhtelif 
yerlerinden dildlmiye bqlanch. 
Katgltlerla parça parça kull .. 
aılmuı, bir yerd• koptafa tak
dirde •er tarafuım birden açal
mamaa içinmif. Nihayet d..a. 
eneli yer J• Katglltle tutturala 
da. Sonn •• tarafı Milel apaf
larile dikildL U.tik tiyle ..... 
besleria dapnda kala luaımlan 
5'eri kaçmamalan için bir •Jn 
paravaaa ile tutturuldu. Y.,... 
ok.ijeale temizi••• etrafma t_. 
tirdi1ot .arlldl ve bol pamalda, 
8U'll bezlerile unlcb. Ameliyat 
bitmiftl ve blttla b..ıar yalaıs 
yirmi bet dakika drm&ftl. ,,. 

Doktor ameliyatlardaa HIU'a 
haıtalarıaı gfSrtlnceye kadar aat 
iki buçuk olmuıtu. 

Yemeii orada yedik •• ot .. J 
mobille BeJoil•dald •aa,.aıı 
haneye pldik. 

Doktor albJa kadar laaeta ... 
ram kabul etti. kendWne t ... k-
kllr ed .... k arnldam. 1 

Ba ... . 
2t,30 da 
Renkli 
Fener 

Plyea 3 perıte 
Nakledeıı: Ertağral 

Mubıua ı·•Y 

Halk gecesi 
Mart •ra sarfaıada ... 
urt ... ılalwl .. 
t .. all TUdaro 

Matbuat Cem yeti taratıadaa 
tertip ed •~• 

t933 
Matbuat AJ 

ALMANAu 
ç kta Her kitapçıda bu unlll'• 

~--· Fi•tl 1 llrad&r· ..... ~ 
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J r,fJtn. PIUmetf tarahndan Gawl r 

1 AJ!MET Y~:~e~M~ • ÇANAK.K'ALE" !~~ 
Ahmet Lükrezya 'ya Dedi Ki TürkiuvvetleriA~d;

1 fj;;i 
- - -- ' 

Seni Eskiden Kalmış Bazı Hesapları Hareketine Başlandı 
Görmek f çin Çağırttım 1 

Onun lç1ndir ki Ahmet re
laln talimatı lb:erlne iki hiz
metçi gelip te kendilerini dışa• 
nya davet ettikleri zaman, 
Maddalcna'oın anlaşılmaz bir 
korku ile yükselttiği feryat· 
lar önünde Dona Lükrezya ıon 
tlerece ıakio bulunuyor ve vaka· 
rıodan hiçbir ıey kaybetmemiş 
bir halde bir kıraliço iİbi yüri1· 

1ordu. 

* Ltlkrez.ya bUyDk aalonun or-
tUJna kadar ilerlerken kendiaini 
getir.en iki eılr gerilediler. Genç 
'kadın ayakta duruyor •e lim~na 
airen bir gemiyi 1eyretmıye 
dalmıt glSrDnmekte olan Ahmet 
Reiıin kendi•İne dlSnmeıini bek
liyordu. Batı dik, edası mağrurdu. 
Buna mukabil Maddalena iki dizi 
l\stüne çökmtlt. hıçkırıklarla ağ
hyordu. Pencere lSnllodeki g~n.it 
kemerin ortaaında duran Reısın 
yOksek boyu, semanın beyazlığı 
nıtnne mürteıem düımnı bir 
heykel gibi idL Yava~, yavaş 
arkaama döndü •e hizmetçilere 
uzaklaşmalarını işaret elti. Ar
kasında beyaı bir elbise vardı 
•e bir direğe dayanmıştı. Biri
biriodeo tamamen farklı bir 
halde karşıııoa çıkan iki kadına 
bakıyor ve aabit gtılnmsemesi, 
bakıılarına tamamen alAk&111 bir 

mana veriyordu. 
Kıaa adımlarla yerde eğlıyao 

genç kıza kadar yllrüdü, yava,ça 
kucağ1na aldı •e kenardaki diva• 
nın yumuıak yasbklan liıtllne 
barakta. Maddalena adeta kendin
den geçmif gibi olduğu yerde 
kaldı, aonra bnytık kız.a döodO, 
pzlerini a&derinın için• dikerek 
dedi ki: 

- Seni, eıkiden kalmıı bau 
•eaaplan g6rmek için çağırttım, 
LnkreayL Şimdi, wakit gelmiştir. 

Ahmet Reisin manası& ~akır 
Jan altında sararan kadın bOtna 
aoğukkanlıhğını top!ıyarak ıu 
cewabı nrcbildi: 

- Bunun için mi Cenevedeki 
e.imize baskın yerdin •o her 
tarafı harabeye çevirdin? 

- Evett bunun için. Bir gtln 
gelecek, bUtUn borçlarını ödeye
ceğine yemiu etmiştim. 
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Ahlan dayaklar, çektiğim 
ıst raplar hep öden~cektir. Genç 
kac!m, bu ıöılerin karşısmda, 
sanki tavan yıkılıp ta başına 

devrilecekmiş gibi oldu. Ahmet 
reis devam ediyordu: 

- Zaımetıneın ki bu macera· 
ya sırf gU:ıel gözlerini seyretmek 
içm atıldım. Vaktile, Cenendeki 

bahçede okuduğun romanlar vo 
ıiirlerd• belki bu nevi hikayeler 
Yardı. Fakat bayat, maalesef 
roman de{rildir. Ben, aadeco va
tanına ve memleketine hizmet 
ı&ren bir insanım. Vazifem, bu
DUD öteaine geçmez. 

Bu son sözler genç kadımn 
gururunu kamçılamıştı. Kalbine 
kuvvet geldi we karııı ndakine 
bağırdı: 

- Sen, dedi, bir köpekten 
baıka birıey değilsin. 

Vaktile benim için bir solucan 

1 
kadar ehemmiyetin olmadığı bir 
zamanda, bana el uzatmıya kalk· 
mııtın. Buna mukabil ben de 
babamdan ıeoin baıım istedim. 
Fakat çok teessnf ediyorum ki 
babam bu arı.umu yerine getir
medi ve ben de böyle bir vazi
yete hiçbir zaman tahammül 
etrnemiı olurdum. 

Ahmet Reis, kad.nm bu ıöz
lcrine mukabil öyle bir bakıı 
balcb kJ lükrezya iradeıinl 
li:aybettL 

Bir mDddet aoora glSzlerini 
açtıiı uman yerde yattığım 
anladı. Ayın yDkaelip etrafını 
aydınlattığına bakılırsa aradan 
epey zaman geçmiı olmak lhım
d·. Hal ve 'faziyetini tetkik elti, 
hiçbir fevkalAdelik bulmach. De
mek ld zannı hil4fına, Ahmet 
Reis kendiıine el bile sürme
mişti. 

( Arkaaı var) 
-=-========================== 

Harp Şiddetini Arttırdı 
------

( Ha9tar:ıfı 5 iııci ııayflcla ) 
miteaioin raporu Japonya hariç o?• 
mak (bere ıtt:fakla kabul edilmi9tlr. 
Bunun üzerine Japon murahhas 
heyeti reisi M. M&tauıka ve bütiln 
Japon heyeti salonu terketmit'erdir. 

Dün Milletler Cemiyeti Fevkalide 
Meellai Japonya hariç olmak ilzero 
ittifakla bir karar kabul etmitt r. 
Bu karara göre, Uzak Şark vaziye• 
tini yakından takip etmek ve cemi
yetin vaı·feıinl kolaylattırntak fizere 
bir komite te~kil edilecektir. Bu 
komite 19 lar komitesi aıa1ile Ka
nada ve Felemenk mllmeuıllerlnden 
mürekkeptir. Komite Amerika ile 
Rusyayı da beraber çal19mıya davet 
etmlttlr. 

Japonlar Kızdı 
Milletler Cemiyet"nin kararı Ja· 

ponyada asttbibetle kartılanmıtbr. 

40 bin kadar m6fritin ecnebilere 
kartı teca•llalerde bulunmalarından 

korkulmaktadır. Memleketin her 
tarafandakl aabıta te9kilita ecneb:. 
lere kartı himaye tedbfrı afmıılardar. 

Pariı, 25 - Ga:ıeteler Japo.oyanıa 
Milletler Cemiyetini terketmealnl 

' 

çok mühi:n addetmektedirler. Sol 
cenah gue elerl M.Uetler C•miyetl-
nin kararanı memnuniyetle karşıla• 
makta va mutaarrı:u ıilih verilme• 
mesbi 'stı?mekt ·diri er. Sağ cenah 
gazeteleri 1\ illetler Cemiyeti a.ey• 
hinde bulunmakta, cemiyetin kuvve
t nl kayb ... tıiginı yazmaktadırlar. 

Japonların Gayesi Nedir? 
Londra, 25 - J~pnnyanın Jehol 

de tatbik e .. eceği aakeri plin yavaf 
yan9 anlaıılmaktad r. Japonlar Kay
!uyu :ıaptederek Jeholun 160 kilo-
metre •mail garb.ainde bulunan 
Ç fenge karıı yapılacıak bir hareket• 
te burasını üı olarak kullanacakhr. 
Çaoyana karşı yapılen bUtOn taarruz· 
lar Şankaykunnın timalinde bulu
nan Ungyuanı istihdaf ettitl anla
ıılmııtır. Bu iki t•blr JeholOn ısti• 
lla1 için sevkulceylf noktai nazarın
dan b riacl derecede ehemmiyeti ha
izdir. Çinliler, Japonlann hareketini 
durdurmak için her ne pa!:aaına 
olursa olsun burada rnuka•emet ede
ceklerdir. MDtehasusı., Çinlilerin 
burada haftalarca tutuna bileceklerini 
ıaytcmektedir. 

Japnya Milleti.er Cemiye
tinden Çıkarken .•. 

( Batt:ırafı 5 inci H} f ld& ) 

Çinin biç bir medeni milletle 
mukayese edilemlyeceğlni, orada 
gaddarlıktan, harı;.ten, haydutluk
tan, eçlıktan Ye F eyezanlardan 
baıka biç bir ıeye teHdilf edil· 
mediğini uzak ıark'ta bnknm ıO
ren karıapklıkların Hbebinin 
biuat Çin oldujımu 16ylemit ve 
demiıtir ki: 

Çin, genit bir ölkedir. F akait 
bir millet değildir. Kendi kendi· 
ıini mUdafaaya kabiliyeti olmadı· 
ğı gibi toprağına ve limanlarına 
yerleımiş olan ecnebi askeri kuv• 
vetlerden yakaamı kurharmağa da 
iktidarı yoktur. 

Japonya birçok defalar mulak 
bir takım meselelerin halli için 
Çin ile mOzakeratta bulunmağa 

teşebblla etmiı ise de Çin mut .. 
madiyen imtina etmiştir. 

Milletler Cemiyeti 
Olmasaydı 

Japon murahhaaı, japonyanın 

Mançuride bUyllk monfaatlars ol
dupou, Japonyanuı Uzak Şark• 
ta ıulbun müdafii olduğunu, bu
nun için yeni Mançurf hilk6me
tlnin iatiklllinf muhafazaya mec
bur bulundujunu ı&ylemiı Ye 
demiıtir ki: 

- Çin • Japon ibtilAfı çoktan 
bitti. Fakat Milletler Cemiyetinin 
faaliyeti daima Çin'e boı Um it· 
ler vermlt •• Çinli'ıeri teni et· 
mittir. 

Japon murabbası 19 lar komi· 
tesioin raporunda Çin taraftarlı· 
ğı yapıldığını Uive etmiıtir. 

Japon Heyetinlıt NUmayi9I 
Rei, M. Himanı, 19 far rapo

larmdaki nsayanın tamamile bf· 
taraf olduğunu ıöylemişHr. Ra· 
por müttefikan kabul edildikten 
sonra, Japon heyeti nUmayişkA· 
rane bir ıurette aalonu terket
miıtir. 

Bunun iç.in F ey:ıl 8. la ku
manda11oda bulunan 7 locl ve 

d 
,. 

12 inci fırkalar Bolayer eo ge.ır-

aelmez Aımakderenin her iki 
tu.fından mukabil bir taarruz 
yapmak iateyordu. 7 inci hrka 
derenin cenup tarafından Ye 
12 inci fırka da şimal tarafından 
hücum edeceklerdi. 

Bu kuvvetlerin 8 ağuılos ıa
babı bu mıntakaya Taaal olaca
ğını tahmin eden Liman Fon Sao
der•, taarruzun ayni gtın öğleden 
aonra yapılmaıını kararlqtırmıtb. 
Fakat her nedenae bu fırkalar 

ı•ç •ual oldular •• kamaadaa
danlan bir u istirahat etmek Ye 
imlqafatta bulunmak Dzere mllb
let talep ettiler. Feyzi Bey, Liman 
Fon Sabcheı Paıaya aofmakuzın 
bu talebe muvafakat etti. 8 •iue
toı akpmı bu teehburu haber alan 
Liman Fon Saoderı Feyzi Beyi 
derhal kumandadan aldı ve bu 
kuv•etlerin kumandaaım Mustafa 
Kemal deruhte etti. 

Mustafa Kemal yeni karargl
hma geldiği vakit taarruzu ta'cil 
etmek kabil değildi. Fakat 9 ağus
tos sabahı ıafakla hucuma geçil
di Ye hücum kolların:n ıol cenabı 
Jeneral Godley'nio ıimal cena
hma doğru akın etmiye baıladı. 

Sabah aaat 4,30 da 7 inci fır· 
ka Damakcalıo ıırtlarindan ileri
lemeye başladı ve Abdilrrahman 

. aırtlarında bulunan kuvvetler de 
alet açarak bu harakete yardım 
ettiler. Taarruz gayet ıiddetli 

olmuştu. lnıilizler her ne kadar 
bu hücuma mukavemet edebiı; 
mişlerae de iıİıpeten çok ağır 
telefat vermişlerdi. 

Anzac · Planının _ lflaaı 

9 ağustoı aabah 9 ~. J•neral 
Birdwood Ue Jeoeral Godley. 
Sarıbayıra yap.tan Oç.OocD tur
ruzun da akim kaldığını anladı
lar. Fakat yine azimleri kınlma
mııta. Efradın yorgunluğuna, ihti
yat kuvvetlerinin azalmasına ~e 
SuYla körfezindeki durğunluğa 
rağmen bu iki Jeneral muhare
benin benOz kaybedilmediğini •• 
dardOncO bir taarruzun belki 
muYaffak olabileceğini llmit et· 
mekte idiler. 

Fakat o aralık bir ıe1 yap
mak kabil değildi. Mihver nokta11 
olan Conk baymna dört elle 
ıarılmak lbımdı. Bunun ıçın 
münasip bir fırıatta ·burada bu
lunan yorgun efradın değiftiril
mesioe başlandı •e ileri hatta 
batk• efrat ikame edildL 

Fırka karargahlarında •e bit
tabi kara' ıf4 umumide bu acı 
hakikat benOz takdir edilme• 
mittl. Halbuki 9 ağustoı gUoll 
&tleye dopu Aoıac taarruzunun 
tamamen akim kaldıiına biç 
ıftphe yoktu. Zabitan ve efrat 
ellerinden geleni yapmıılardı. 
Fakat Avusturalya ·ve Yeni Ze· 
landahların arhk tahammlllll kal· 
mam ştı. Yeni ordu efradı, her 
ne kadar iyi yetiıtirilmipe de 
tecrObeaizdf. Sarp ve karıt k 
tepeler, ve dereler, tahammülsüz 
ııcaklar ve susu:ıluk düşman n 
mukavemeti kadar mUıkUlat ar
ıetmekte idi. 

Sual• körtezlndekl h•r•kAI 

6 •• 7 aiustoı iDnleriode 

Suvla k6rfezinde kuaya Hkeı 
çıkanlmıya devam edildl Ye bu
radaki Türk kuvvetleri (aıı: oldll" 
tundan ileri harakitına başlandl. 
Buradaki Türk kuvvetlerine ku· 
manda ede Binbaıı Wilmer f n ... 
gilizleri KüçUk Anafarta tari
kile cenubu ptkiye doğru iler
leyeceklerini tahmin ettiği için, 
her ne babR1ma olursa olsun 
Anafarta sırtlarile İsmail tepe· 
nin muhafaza edilmesine kaııldi. 
Halbuki elde bulunan bnttın 
kuvvetler ancak buralannı tah 
kim edebilecek ve Mestan tepe
yi takviye edecek kıtaat bulo
namıyacakb. lnailizlerin gece, 
karanlıkta taarruz etmeleri ibtJ.. 
maline binaen Binbap Wilmer, 
Meatan tepede bulunan tabur 
kumandanına, İngilizlerin taarrm
nu beklemeden Anafarta ıırtla

rında daha mUnaıip bir mevkiye 
çekilmeainl emretmlıtJ. 

Akıam 18at yedide Binbaıı 
Wilmer, Suvladakl vaziyet hak
kında beşinci ordu kumandan!~ 
ğına ıu raporu gönderdi: 

"Düşmanın karaya pkm& 
ameliycai bUtOn gftn devam etti. 
ıimdiki kuvvetlerini bir · buçuk \ 
fırka kadar tahmin ediyorum. 1 

( Aka111 nr ) 
"". '.' '....-...._.............._ 
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ISTANBULDA: 1 Bir Otunun HMlr• Defterlnd!ii} 

INGİLİZ CASUSLAm 

Bütün Esrarın Anahtarı 
------- --------~----

Greta'!?ın Çantasına Koyduğu Zarfın 
Uzerindeki Adreste idi 

-at-
Greta ıtHerek baYal•claa hlr 

isq1t pkarcL. Baaa natb •• 
- Bu da bizim lçla. dedi. 
V erdiil kliıcla hakbm. Ha

.Wne 1aııla 1Dz l.terliaı.. C..ua 
kadana memnuiyet lıbar etmek 
bir aeYI delilik olmda. 

- Miat• Keaed tedhlrU laa
reket etml1t dedim. 

Greta tekzip eder.ta 
- Hayır Miater Corcun emri

le YerildL Miater Kaede kalur 
ela. Buraya ancak else enelce 
Yerilen ytlı l.terllnı ile plecek• 
tik. 

- Ve bltt•bl paHaa• kala· 
caktık. 

Greta, cuua ,.bekui nı.I MI.
ter Corca kartı derin bir lılrmet· 
le batla idL Her ıama• baa 
Miater Corcua lıarikallde ldymetll 
" mllhim bir ut oldapnu 
11,ıer: 

- Miater Corc latlkball teftlt 
•• murakabe edebUea bir utbr. 
Dereli. 

Ben Jls l.t.U.at lua.t celd 
ertesi r&n bubdaa almak lzee 
re Gretadan aldam. Maaraflan
mızın teabitl yulfealal artak dot
rudan dotruya Gntaya barak-

•aet&•· 
Balodu 1,lce yor- dlnm ... 

tik. Bana r•tm• Greta, '°,... 
Dar 80JUD ... mua b .. aa &er 
ti we mutat meldpbuau yumı,a 
'bqladı. S.. llkayt ....... dlm. 
Suyunap Jatata mandam. Bqka 
pJlerle ...... ofa7or tlbl ya
pa1or, bir taraftu GrebaJI tetkik 
ediyorchna. C.... kadıa melda
buau bitirdikten im• .. • atbktaa 
...,a, m&rekkebe llif babnlma
•ı altm uea, kale... takta. _. 
rarenp mllnkkebll• huumua 
albadald kliacba beyu 1ua • ...., 
ıa,.t ltlaala •• •ldıatl bir .. ,. 
ler ,aadı. Gretama hraak elli• 
ol• ba __ _.. ••elckep, 
pa"lima-~ ........ ,..t.nca, 
lae•• karu1or, flplae •1adara
ltilecek • afak bir iı •• IM
rak•y•da. Greta 1Mktabun11 
r..ctıkta .. Hı iflDI bitirdlkt• 
....,. tek alıliila acile cle••• 
~ir. sar~..._ baktı. Y azdata 
tiHktapla allk.. clereceliai aa
lamak latlyorda. Bea bermutat 
llbyt, lttaabaldaa .......... 
ye mecmualara ık ,.. .. , .... ...... 

Gnta beni deri• bir p8et. 
tea UJ&Ddanr aibi bird ......... 
•il: 

- Ba •• dal,..hk, pseteler
cle mlblm bir .. , mi nr? 

Şlplıe ayaatlırmımak lçia 
Greta1a clolpa bir n•ap Yermek 
ilamch. 

- ltalyalula A-.ra ..... 
metl aruaclald ... -... .-idi 
beai biraz dlflhadlrl1• da. c»-
4im. 

Bu mefluli1etlm Gnta11 li
•dirmiftl. 

Greta. ... talMua. aifla 

I pull••lf• çantaaına koylDUfhL 
Bltla bu _.ana anabtan, ıar
fan Dıerineki adrate idL Meld. 
bun •• ,.,. .. kim• ruıldıt•m 

lir••m•k. bu muammayı laallet· 
mek için ktfl ldt 

GretaDUa odada hulunmadatı 
bir umqda saalalllll açıp ralm• 
adrul 6trnmett dltlDdllm. Fa
kat ba kabil detildL ÇDakl Gn
taaıa fUlua da eRareaals bir 
tertibatla açılıyordu. O tertihab-
nı detiftirlyor, pntayı karmada• 
açman111 lmkbı kalmayordu. Bi
naenaleyh bu taaanurum botta.. 
Bir •mri•ald lbdua auretlle mu
hakkak bu 11rrıa anahtarı olan 
adreıi ele ı•çirm•i• karar •erdim. 

Erteli .... ~ok r•s kalk· 
m ftım. ... t ikide llıde ticari 
bir it için ( H.. ) Bey ile ılrlt
memiz makarrerdl 

Yola çıkmadan eYYe~ oteld .. 
ki doıtlardan blrlalaia beraber 
ıelmeaini temin ettim. Kapıda 
caaua k•dınıa haberi olmadan, ba 
ut ta bize iftirak etmlt bulunu
yordu. Arbk lıtedijim yaziyetl 
lilt.cUjha pbl lhclu •tmlftım. 
Blndliimiı oto, poıta kutusunun 
bulunduju k69eye gelince hemea 
tof&n durmuanı llylediaa. Oto-

1 
•obll durunca 80pk kanla bir 
ecla De: 

- Madam. dedim arkadqm .. 
u yuclıtaats mektabu ~ulnls, 
kutuya atayı-. ( Greta) beldem .. 
dlil bir emri•akl k&lflllllcla bir
den Pfll'.cla. Ben 1111 llylvka 
aJDI ...... da patama& lfaret 
ettljim lcla, yabacı •• binaena
leyh bu nliyette çok tehlikeli 
olaa, 7anımızdakl ıat mu•aceb .. 
alacle kacLa, kaçmak lmklm ol
mayın bir Yaziyete dllftDtBnll 
anlı da. 

Elleri titreyerek çanla•ndu 
malaut mektubu çakardı bana 
Yerdi. 

Derhal otodan atladım, poıta 
kutusuna giderken adresi okudum 
Aynen: 

"Mösyö Kali/adis. .Şiıli 
Bo111onti tramvag tnolclcafe 
nruncıra ••• ldan6al .. 

Arkama bakmadan ıarfı lru• 
baya attam. Bence matlup ha..ı 
olmat. iatedltlm analıtarı ele ıa
çirmiıtlm. Caıua kadm mektubu-
na lılç bir anıaya ojramadaa 
kutuya abldıjıaı ı&rDnce bir u 
intirab balm111 ıibidL A•detimcl• 
emrl•akt anındaki 1ae1ecamnan bl· 
raı dindijial biuetmlftim. 

(Ark.MI nr) 

·Veremin Erken Teşhisi 
f Baıtarafı 4 nneil A,tada) 

••• ederler. Y alnlS buua bir tle 
nokua ıekU Yardir ki o da twla 
•une• bir aan, • .-ıı bap np 
••atlara mh....., 1Malaa....ı1r. B• 
l•r, ebvl1a J•P•tkaa•lar •e batta 
dildı.at edilir•• baıu.t bir kokuau da 
•arcLr. z..,. ...... ,,. k•elkllk- Vere• 
ltqlan .. vnda llHtalar }'ine mlkrobaa 
ulmlaia te.U. aa,.tlamfa bqlu
lar. Bu u1ıftama dalma kulldlk ile 
beraberdir. tta•talar, latekaia, mutat 
••tpllJetl.r aden •lteaeffinlirlv. 
Ekler 1• co' çabıkan n n••al elan 
plaaa bir tenbellik, bir 1'kaJdl ln• 
olw •• .tik •at ediline IHa halia Mr 
btllclikten ileri ıeldl ti •e kal& bir 
aamaada iaMlaa•n aolup ıararchfl we 
u11fladaj'ı barb b:r aurette flrillGr. 
Ba bayıfla1a11a ratmen laaatanın na• 
urlarıaıa Hld parlaklata batta 4aha 
a·ra4e artm19hr. Soluk pllreainl ara 
•• ••JJ•n umanda •elea at•ttea 
•lte•allıt bir hamret kaplıJarak 
pn9 laaataya lau.uıt b.r rlaeJltk ..... ........ 

1"8Mıahk - f\rW.rda bu 
allmet te barla b r haldedir. lıtab.az
hk •••ela, •u•J)'9D ,. .. eklerden 
laotlaamamalc .. illinde batlar we 
aiu,.t taaa bir nefret lalAi•e kadar 
•ani'· Haıta, aofraJa o•urduta •-
Je•e••~ Jçbi babaaeler ilada• eder, 
, ... ldere kuıur bulur " batı. ,,_. 
mlye icbar edildltl aamu bulantı 

.... ,.,kay bile •ftı. 
Mil• ve WluHle •lf'• .... -

Verem ........ cıalla baatalar cok 
defa ,.,.. HJ• arkalaraada dal .. 
.... ,,.. bir noktacla bit atrı w .... 
.terler. Clterl kaphyaa Hl'a { pele.
ra,a) alt olaa lna •tr" •ut.lar tara• 
fmdaa mahteHf Rntlercle ifada ........................... ,. ..... ,.. 
lw llW• ._ftllder.W ..,,...,.,. 
~ .................. .U..t .. 
•lıaa•._ ...... CA!'M_ 

dua • ., .. ., ki ~ok kuretll .ı.a
malda beraber balua .... taktRrtacle 
.aa..mlntl laaiadir. B• da .. JDI• 
asal•u• •e ke•ll•e.tdlr. Adetıertaı 
••ntau .. a ılr•• .... t.•• uflyet 
ye dermaaaıalatı ile ••a"- laa111 
da kulllr •e &det u•••• bulantı. 
bat •e bel a,...... laumsaa lalHederl•, 
fakat hayıa 18r111Hler. E•lllerde 
laamd tlpbeıl a1andaran ita bal._ 
tika,.t ederek beki•• •••uat 
eda kadında laaJ•• aull•..a.ln t.
nHBll elbada allkatlar ol•ı1aa 
blabltta Mtka bir ..... ,... .... 
plditlnl bekim anlar H laaetayı 
•ltelieaıaına •l•derlr. 

Bu .. ,dıflmıa alla.tlerH• •ır 
••J• birkaçını hineclea tUll• illı: 
J•paeafl it ı.emen bir beld•e lcot
•alltar. Hekim, mlueaat eüa 1a ... 
ta11 mua1ene ettikte• H ba •aa• 
J•nHlal dit•r yarllı•cu u111llerle 
lk•al ettlktea aoara cllt••nla laarp 
tertibabnı derhal ahı •• tok defa 
da ita t•tln •lcacleledea ••••ffw 
çıkar. lkaHaaleyh ••e• tedaYiliade 
ilk •aalfe ha1tanındır. ilana• için el• • 
herkeıln •erem bakkınd• aa çok 
it 1rilerle aalceba..a bulaa8U1 ıı. 
'&ı•tlar. Zıra aacak bu •uretletlfr ki 
be .. rl1et1 en mltblt harplerden fasla 
tahrip ede• ba afetin lalne ıet••11 
mOmkla olabilir. 

.. Y•••m•k Yolu • 

-== TAKViM = 
PAZAll Kaaaa Qb 

18 ae fU8AT 9U 111 - -Arabi Rumi 
• • ..... 1151 12 • Şubat • 1348 

Valdt lam1 wuatl Yalllt,•uı ı-ıı 11---ı-- -
Ola .. 1141 .. 41 • 11- 11 !IS 
0Jle .. • llılf Yat• 1 il •il 
ıw.. j • m.saJ-.. nn Sti 

1~.._. ............................. ,, 

&iKA.Ti , 

Bu Sütunda Hergün 
Mubarrlri: E•at Şefli 

"ARZI ŞÜKRAN,, 
- l.mia ae? 
- Tmmu Omerl 
- Kaç yqanduıa? 
- Otu cl&rtl 
- Baban kim? 
- Ha? 
- Kimia otlua1111? 
- bıhl rela beyi Ba da .. 

ralur mu? Anamın otlu oldup• 
mahıkbk.. Fakat babam? •• S.-
bahjma a '°" llıtl•al TUdlil• 
adam. K&çek Mudafaclar. Kar• 
slmrllkte •ethurda o nlabe,L. 
Belki HD de ~ocaldapcla -
marizlnl 1emlpiacllr. 
· - Mabkemenip .....ı1etbre " ..... ,.ti ....... , .... e lalrmet 

et.. Y alaı• 10rdaklanma cenp .... 
- Otar reisbeJ... Ne blleJI• 

bu.. Aaa• dercllld .... on• 
malıma. •• 

- Demek .. klçek M ... 
tafama malıaaa.. Ve bau ....... 
a,ı. mi? •• 

- Elbette relab•J•• E•kafm 
mala detllb ,aL 

- NenliliD? 
- Fatlhlil 
- Fazla içmek, urbot olmak 

Ye tanımadıjam bir kadana urlaa
tabk etmek clrOmleril• .. IDUD• 

ıua. 

- Tanıdıtım kadına 1a1kaa
blık etmlJ• lllmm 1ok ld re-. 
bey.. Elbette tammıronua. 

- Sua.. Dalla bltm ... 
- ı .. 
- Sarkınblık etmitİll Ye :ylı 

bulama1ınca da1ak atm ... a. 
Dojra mu? 

Tmmu Oaer birci• kHcllal 
toplada. C.ketiain latlal kawr 
tarda, n ,akaek ..a. ce•ap 
.... c1ı: 

- Hap Reia Beri Ba auw 
laabhk etmedim, dayak at
madım. 

- Fakat pil i'•lflia.· Sar
laot olmapuaa. 

- Olar a R.ta BeJ. Ba da m 
-la.. Glaahaa Yeball o rakaJI 
pkaraalann bopaL. Elbette 
lpc•il• O •1• pda-Y•alu'8 
içine doldurup aptut almak ~· 
rapmıyorlar ,... Biru futa k .. 
Çll'llllflll, urlıC)f .ı........ Bir ....... ,., ...... 

- Demek wlullttllk ettiiW 
ye dayak atbiı• laklr edt-
JOrlUD I 

- Ewet •• 
Rela mDddel meftdhade ota-

ra kırk b .. yqlarmda. ai1ala 
elbiaeli, karmı11 •• iri buraalu, 
ut JU&i• kocama benli, du
dat- WI ota ad.. maktu 
fark eclllecek kadar ta,11 .bir 
kadma da.dl. Burauam b,.. 
ıkl._ .tlaelterek _.du: 

- .......... clenhm. 
Maaua lalrlr ecliJor. 

Demlndeaberi dalım dal ... 
ohlran Madam allldadi.. Ayal• 
kalktı.. Sl1ah •• aarlıak dudak· 
lanndan "kan, çatlak. almtda 
1toDlm111bir...ıe11n b.fla4aı 

- HAida e.,.ı.adi.. O.uao. 
Fakat llltlal Tıamu Omerili 

kalın ...ı k•tl: 
- Affedenia ama Reia Bey, 

ba kara kim olu1or. 
- Soala laakfnacla ikaaa.r' 

dawa ... ...... 5-ia ... 
liallblık ~ " .,. ~ ...... 

Tınmaı Omer bir kadaaa bak· 
b.. Bir relae balda.. Bir dial.,tci• 
len balda.. V • bir clalıa kaclaıaı 
rukarclaa qata alldl. Dadakla-1 
nm taacdWe blkerek eordm 

- Bama?. Bu bm • lif 
attım?. 

Ve 1011ra kahlrualarla ...-. 
,. bqladı: 

- HaL laü.. ....... llAl 
Rela e.,, Allala 1J111i1a1 nrllL 
Ben baa lif atar _,... be.. &. 
1ıan,. urlaabbk ....... ·
Jldae bW.1clam tl•dlJe lwl11 
çoktu alde lılmm.-daa •it 
tim bile.. benim ..... ftl" 

Rela Bey. 
Maclua ................ . 

alftL Yld •--• ....... ... 
Cıyak a,U batm1••• 
- Hakim BerelwllL ... ._.. 

m.IL. Ne diyor baaa.. taWdr ... 
ror hal.. utumu.. ndl. • .ıu.. 

Tmmu Omer tmmacla ... 
... etti: 

- VallaW il.- S.,, ..._ 
lilda iP. .a,u,_.... Bir okka 
içmek delil 1a. rala fıpm••• ltlD
de ubahlu•m Jla• oam Jİslll• 
bakmam.. ub.. hala.. ....... Şu 
wata balaa be.. Sarata ldtalue., ..h.. hala.. ublab.. 

Madam bayp•lıklar ıetlriJ•• 
prp1D1Jorda. Bap.aktaa .... 
laıılmıtır 

- Ah ayol.. yalu .a,a..-. 
t• 11taamaonaa ..... O ıkte• 
" meletlm.. Janwa " dl,.a •• 
tleill•?. Yalaaa.. .aL Ye. 
lhterm•dltlm ip. .e,le\11 an 
bulan detil mi?. DialeJictlar 
aruaada teb-lmler ft ........... 

bqlamıflı, fakat relala lllr lpnıtl 
la.rr.t lulardwa. Ve .. lrlwla 
Jlbek ...ı da,.lda ı 

- Huk..t llklaıta " ter-
bl1•,. cla..t ecleri& 

Vellaclama •••_..• 
- Şalal+is ftl' - ? 
Madam binim ırırlaasr. 

MDfkGI ftliyette aı ..... ,...._ 
harap Ye billda ..... ..... 
baloacb. Ba .... ela T-•• O.., 
Ue ılıı&• .......... O.. 
lçlnla bltla lunz " ..... .. 
Jiyecek tlbl bakuak bir ..,t• 
laomarduda •• nlM ... _. • 

- Hlldm EE...- de& • 
bana ut&fbla uma• ,_ idi. 
Karulık bir IObktİI k• 
pma ~.. y apbldarau& ...,. 

blrlai ldm• tlna•cll. • R• ualüla lau ltlr ..... 
keredea soara karan 11JWL 
Şahit 1okta.. . Delil Jeld8. ....... - ........ .. 
lulunllanl 
ifllraellapacla Kalnl Atik All ,... 
mahallenacle AJ•Jor.. .. ....... 
58 numaralı ...... Marlka, N.U .. 

bana.tarla N1k• Tema .,_.,. 
Sadık ,.,. ... i. ............ 31 • 

2535 •••ar•h t1..,aaih sl••etlala· 
tle •atltba ola• ......... ...... 
Utifaa lfla laaaolaa• A1•rw• _. 
kak 58 ••maralı •aa•I• ta ..... . 
2000 lira .,. M.-mlar ...... tlald 
dlkkla ... ,.... -- te ..... . 
130 •• 1u,. W&cllr ........... " 
.tuktr ••1rl meallul&ba ublma-• 
kaHr •erlldi .. nia 1424 •••arala ı .. 
kfa••·-- 83 •e 99 ........... ..-
~uclWnce Hı• •aka.... ..._,_ .. ,.._-.,, 
olaaak IHre tardlvlnua tllaeli - -7.'·•"'' 

llt oluaur. 

Zafk S8ö Huıinde Tlear•ti .... 
ri7• llıktebl ikinci •adaadaa il 
~--- .,.1- ...... y·.wııı11.-ı·'4·~ 
............ ~lıkel 1oklli• ....:.:1111-
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Feriha Ve Nlazlre İtenımlardan 
• H11nglsl Daha GUzeldir, LOtfen 
• Blldlrlnlz •• Siz Ne Fikirdesiniz 

Ekseriyet Bugün De Feriha 
Son YekOn 

Nazire H. 
Son YekOn 

eriha H. Hanımın Lehine 
387 TeCelli Etti 758 

Karilerlmlıin ftklrlerinl öğrenmek 
G:r.ere açt ğı ml'l. aok.t biu m bulmak 
Uzeredir. Eli mtıde kalan ıon uncu 
mektupiarın bir lnımrnı da bugOn dero· 
ediyoruz: 

Feriha H. ı Beğenenler 
Feriha Hanım daha g!lz~l 'Yt mite· 

DHlptfr. 
Ankara Anılar inal ... anlan 6 lmsa 

( lmular mahfuır.dur ) 

Jlenemenden bir telgraf: 
Tıırk ve dünya güzelliğin• layik 

Feriha Hanımdır. 

Gii:r.el kellmell Ftrlba Hanım ya
nında pek eönflk kalır. 

lktıHt Vekltetl auha .. bealad• 8 
lmır.a ( ı....ıu mahfıastur ) 

GUzelUk eulbelerlle dolu olan 
l'eriba Hanım daha gnıeldır. 

Ankaradaa lbaa• ve K. Mehmet 

Feriha Hanım ka,, göz., fizyonomi 
itibarile daha gUıe ı lr. 

Amuya lata8)'0D hareket memuru 

Gerek yilz, gerek endanı itibarile 
J'trilıa Baııı ın daha gazeldir. 

Bornuvada Bl71lk Ç•Flıda bakkal 
Yuıuf Kenan H Şe•kot 

Ya9ım yelmit olduğu halde, aııke• 
tlnize i9t!rakten kendi mi menedemedim: 

Nevcivan ıevınekte piranı tayip 
eylemem 

Hrısn olurkim ııeyredorken ihtiyar 
elden gider 

ıö:r.iluU .Feriha Hanıma ittibaf ediyorum. 
Ankara Bent derealnde m6tekalt 

Sıf•rcık 1ade Ntdat 

Jl'ertba Hanım daha g1\'tel.. l''a'kat 
B11r8& gOıeli ondan da gösef41r. 

Arıkara Ayhan, l.han, Dilrüye 

Feriha Hanımın Güzel
liğine Dair: 
GUzelıin, tabiatın güzel biı: eaeriain 
Temiz vicdan eahfLI doğrudan 

' ayrı 1 mıı.z.; 
Ben; aneak 9unu derim. Kimler ne 

derse desin 
( Nazire ) rakip d' gil. Naz ren de 

olamaz ! 
Han •i'Hı oğ:u Ahf 

Türk gllzeli Feriha lhııııı.dır. 
Ankara 81tma mGcadele tıhhly• 
memurlarından il. SadretHrı, A. 

Turpt bir lmır.a okunamamıttır. 

Kıraliçelik Feriha Hanımın hakkıdır. 
Etlik merkez Ub m11teııaedl 

Feriha Danım Nazire Hanımdan kat 
bt gUıeldlr. 

Ankua'd- 67 lmır.ah A11kan 
f8DÇlerl (fmH m'abfudıar) 

fertha Han1m Nuireden güzeldir. 
Kay1erl1de ıabılı icra meaıuru 

Beku· Şefik 

Bizce Fflriha ll:ııııııı çok güıeJdir. 
Aokara'da• 7 lm:r.a (imzalar mahfustur) 

Biz lG arkadat reJJerimizi Feriha. 
Banıma nriyoru:r.. 

ADkua Sama• paır.an Akba 1abeal11den 
15 lau ( laasatar mahfutur ) 

l.ıraliçelil .. Feriba Hanıııı Jayıktir. 
Bebek hamam aokal&ta 7 bnaa 

C imzalar mahfu:r.tar > 

Biı.te feriba H \Dım giizeldir. 
Jatanlttıl'daa 32 imu (lıan 

Ye adrealer mahfııdw ) 

Feriha hanım naz re hanımdan 

ltlsel,tir. 
Sultan Ahmet Üçlu aıallalleai A.aırıala 

aakak No. ~de Ahmet 

Feriha lıir tane Eceıutıı;in ten. 
Yflglııe mehtapla gecemzisln 100 .• 

Akaara1 llol.k cadcl•I No. 104 
Fuat Hultlai 

Nazire H.ı Beğenenler 
l Nazire nazar boncuğu gibi güul<lir. 

hah nazardan tıaklaıno. 
Dllzçede Sinop lnhiaarlar 

ziraat ~emur\ı Naci 

Naıire Hanı ın, F".eriha Hanıma 
'-eib ohanu.-. 

Telıdrdai Perih~ F. 

... 1'.m,. Haıua eiddH fi&Hl •• eai ........... .....,.ÔN.mlr 

Naıire Hanım daha culp -.e gflseldtr. 
Ankara le laaakuaada Nadar Rlfat 

Nazire Danım daha gaael g3rllnUyor. 
Aalıara, Ulueaalar d ... Misak 

Mo. 2111tu 

Pek' la~h olarak kıratfç~ fot.i· 
hap olanan Nasire H. tebrik ederim. 

Altk.a ı..et Pap maltalleal U.• 
JOI eadde9I No. 22 c. ~

Nazire Hanımın latlbaln haklı ve 
yerindedir. 

N. Aıtlıt (Adres mahfmdur) 

GIJıelllk kıraliceliğine cidden layık 
oJan Nazire Hanımdır. 

lludaııyaclaa 40 lmu (am.. 
" fmular malmn:dw) 

.Naı.iro Hanunı çok beteniyorum. 
Çamhca Bultarla aan gasl aokak 

No. 23 HaflZ 

Bl7. hepimiz Naılreclyiı. Çünkü 
Nazire Hanım d llıa gilzeldir. 

l.tanbul'daa 52 fmır.a ( lmsa 
ve adrealer mahfuzdur) 

2&2 wi 

Nazire Hanım 4aha ıakıtıkh v• 
claba culptlr. 

....... Urfab Fettah 

Nazire Hanımın daha gaıel oldu· 
tunu arzeylertm! 

Mardba lnaabaUu Faik 

Naılr• B&mm del'U yüzlerce rey, 
yoz binlerce rey ols"' gnzeldir. 

Allkara'daa reeaam, fetotrafçs •e arka· 
daflan 7 laaa (kaular mahfusdur) 

Nazire Hanımı ÇQk beğeniyorur. 
n reylerimizt ona veriyoruz. 

Ankara Cebedde kDçlk sabit 
mektebi elunada No. 57 de 
7 ha1111D (hnalu mahfutur) 

Biz 16 arkadaı gOıellikte Nazire 
Hanımı tercih tdiyoru. 

Sincan kllyden il imza 
( lmular mahfaır.dur ) 

Bence Nazire Hanım gOzeldir. 
Ankara Cebeciden 8 lmır.a 

( imıı.alar mafasclur ) 

1J p A Z - iil!biiii!1i! ~ 

• 
1 E SAT 

Mahdut mıkdarda 

ELEKTRİK SU ve BANYO ISITICI 
CiHAZLAR İMAL ETMİSTİR. 

12 ILA 48 AY Vade Ue 
satllacak olan bu aletleri tedarik 

t< 1 

etmek • • 
ıçın acele ediniz. 

Şirketinin bu cıhazlara Hhip olanlara 
tarife hakkında mal6mat lıteyiniı. 

latanbul BelediyeU ııaniarı 

tatbik 

Bilumum ·seyyah Tercüman ve Kondüktörlerine 
Seyyah tercnmanı ve kondüktörü hanım ve beylerin ikişer kıt'a 

·weıika fotoğraflarmın aftr'atle belediye ıeyyahin ıubesioe i•tİrme
Jerl lüzumu ilAn olunur. 

• • 
1 - Belediyeden maq alaa belediye mlltekait, yetim •• dul-

larile muallim mütekait ve yetimlerinin Mart· 933 den Mayıs• 933 
iç aybk maaılarıoın 4 Mart 933 cumartesi aDnUoden itibaren te
di1eaine bqlanacaktır. 

2 - Belediye ıicil kal~miae müracaatla Mart • 933 Joldam• 
lannı yaptıran maaı ıahipleri mukayyet oldukları belediye ıubel• 
rine mllracaatla maqlannı almalan illa olunur. 

.. lf.. 

lıtanbul belediyeaind .. : lakele ve bölOklerde mOahal hamal
lık kalmamıt oldutundan Uta tari~lnden itibaren ••aeaat eclilm .. 
meıl •• hamal· b7dıaa .,..ıucbktan ıonra hamallık iıteyecek· 
lerin matbu [talep •arakalaruu hamallar ceaıiyetine imli ettirip 
lıtida makamına kaim olmak lbere lkliaat MOdOrlliğüne retirme
leri ilAn olunur. 

Nuruoımaniyede Nuruosmaoiye medres... pazarlıkla klra1a ••rl
••cektlr. T allp olanlar tafalllt almak lçla l.e•aılm mOcllrlllila• 
pazarlığa ıirmek iç.in de 46 liralık teminat makbuı ••Y• mektubu 
Ue l'l·Z.933 paurtell pi ... t •• Mte luacls Daimi wa.
~ etmelidlrlv • 

Sayfa 11 

i::iP EZ3 &1 m -
Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. • 
Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 

Resminizi kupon ılo gönderi niz. K"pl ı dı~ur R\yfa ·nı~ t, iır . 
-...~-------------mMiiiilf'i."JliiBil8iiiRilıiliiBiii!lillOilMliiiiiliiEii-.--~ 

Rlf at B. Olduğu gibi görü

• 

nür, sözünü, 
esirğemez, ace
leyi tercih e
der, boğazını 

Te rahatını se
ver, münaka· 
pdan ve mü· 
cadeleden çe· 
kinmez, daha 
ziyade yüksek 
ıesle konuşur. 

38 A. a.dllı EL (Fotoğrafının 
dercini ietemiyor.) Gözü pektir. 
Fiil ve hareketlerini takyit edici 
usul va merasime riayetkir de
ğildir. Kafasını fazla yormak i• 
temez. Eğlenceyi ve oyunu 'ever. 
Kararlarını sür'atle tebdil eder. 

at ••flka .rl. (Fotoğrafının J,.,.. 
cini isteınİJ•or.) Şirin ve sevimli
dir. Tavru 1ıareketlerinde bir çe· 
•ik.lik 'fe güzellik vardır. Ne giy
se yakıeır, tenasiibü de .huna hiz· 
met etmektedir. Sevgi bahsinde 
kıskanç ve heyecanlıdır. Küçük 
görülmiye tahammil1 edemez. 
Metb ve takdir edilmek ihtiyacını 
fazlaca duymaktadır. 

• •a M. a.mıh B. ( F otoğrafmın der-
cini istemiyor.) Müstağni ve ki· 
bar tavurludur. Menfaatlerine kar
tı tok gözlü hareket eder. K ... 
dın bahsinde hassaı ve macera
cıdır. Şık ve temiz giyinir. Neı'e
sini nadiren zayi eder. Elem ve 
kederden urnk bulunmak ister, 

HEYETi UMUMiYE DAVETi 
Türkiye İş Bank'.ası Meclisi idaresinden: 

Nizamoamel eaaalmmn 45 inci maddeaiae temkan ALELADE 
HlSSEDARAN HEYETi U.\IUMIYESI 26 Mart 1933 Pazar gOnll 

ıaat on bette Ankara'da Bankama merkezinde içtima edeceğinden 

hisıedaranı kiramın muayyen alln ve aaatte bu içtimada haıır bu
. mmaları rica olunur . 

Nizamnamei esaainin 49 uncu maddetl mucibince i•rek asaleten 
gerek vekAleten 50 biaıeye malik o.an biuedaran heyeti umumiyeye 
iştirak edebilir. 

Ancak vekillerin de ıabıan hiuedar Ye aahibi rey olmalan Jhım
dır. Hisaedaran hAmil oldukları hisse senetlerinin miktar ve numa· 
ralarmı mDbeyyio bir cetveli ve mezkfkr niumnamenlu 50 iaci mad
desi bOkmUne tebaan hiuedarandan birinl tevkil ıuretile heyeti umu
miyeye -ittirak edecek olanlar d~ menubahs c0tvelden baıka mer
kezi idare ve ıubelerimizden alabilecekleri vekiletnameyl yevmi içti
madan bir hafta evvel ıuhemiıe tevdi eyliyeceklerdir. 

RUZNAMEi MÜZAKERAT BERVEÇHi ATiDiR: 
1 - Mecliai idare •• mlrakipler raponmun okunmasL 
2 - 1932 senesi bllnçosunuo tasdiki ve meclili ldareı1in lbraıı. 
3 - TemettOiln aureti takıimi Ye tarihi ten:iiniu teabiti. 
4 - 1933 senesinde meclisi idare azalarına Hrilecek llcretin tayini. 
5 - ı 933 Hnelİ mlirakiplerİDİD intihaba. 
6 - 19.32 ıenesi m&rakiplerine Yerilecek 8cretin taylnl 

Başmüdür-İstanbul Gümrükleri 
lüğünden: 

Ankara'da GtımrUk komiıyonculuğu yapmakta iken fıtanbul 
Gftmrtikleriode komiıyonculuk yapmak llzere buraya geldiği anla
tılan Veliyettin efendinin bir meıole dolayıaile Baımüdürlüillmilze 
müracaatt. 

Bir neiitehassıs 

Sık sık 
Pudralanmak 

Cilt için 
fenadll' diyor. 

.Hır ço1< kadınlar; 
burunl~nnnı parlak· 
lığı veya yflzleri nin 
kırnıızıhğırıı t z al• 
maksadile sık sık 
pudralanma" lazım 
gel iğtal zannederler. Fakat. lıunan, 
eilt T!serbıde •• dence icrayı tesir 
edebtlaceğlni hlc bir vakit dfl9üomeıler. 

Yeat n dabt1aııe bir fikir UJ"lnde 
hali hasırda ber kadın• büttın gon lçia 
yalıus bir defa pudralanma11 kifayet 
etınoktedir. Kullaııılan pudraya bir 
k&hn ka91ğı miktarında krem köpllğii 
Ui"eti halinde o 1lerece ka·netli .... 
yapııkan kalır ki gllne9te, yağnnırda 
\'eya rll:r.girda ve battA en sı~k balo 
ıalo ıı \aı ı da bile kat'iyen sabit ita 'ır. 
Tokalon pudrasında;krem köpüitl, 

bavalandırılııııt eıı mfikkmnıel pudra ile 
f•nnt b.r surette karııtırılııııftır. Bunun 
tçlndir ki Tokalon pudrası ka1ttk1 
kreın köpüklü ytı1;:a .e pudradır. Cilde 
,ayanı hayret bir mukavvi gibi icrayı 
M>ilr nesçl ikaı erler. Sık ıık pudralan
dıkça olclu~u gibi mel!&matı kat' iyyeo 
k 1'l)&Lnıa7.. Yarın eabab yfiz U il üıU 
Tolceloft p•drulle pa4ralayınıL V• 
•edeet.at ,ertnıb. 

TA VIL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

,.S~p~~e~T 
Pazartesi l 7de Sirkeciden ha· 

reketle Gelibolu, Çanakkale Vft 

İanlre oimet •• Çanakkaleye 
uğnyarak avdet edecektir. Yol
ca bileti vapurda da verilir. 

Ad.-: Yemişte Tavilzade Mu .. 
tafa biraderlu. Telefon: 2.2210 

.~ .................. ~ 
Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karfl •• .. ~ d.- S E R V O 1 N 
lla ........ ır. Dep ... , lat•abul& Sirkeci-le 
Ali .... Merkea ec .. aeıldlr. Taıura 
l!'IO kanat poıta ile r3aderlllr. lsmlrcle 
Jrpt Pasanınlakl, Trabıonda Y~nl Fera .. 
ocsaneı.rı... wı..ur. 

. 

G
KBA KOTOPHANE[Ji 

Samanpazart fubası 
od~ Ca.ıi Or ıııan çift iği 

k arıııın d 3. acılıyor. 

a.Posbllmlba ... __ _.._,, _________ __ 
SaWWı Ali Eluea 



B11 bir harika d~ll midir 1 
8tr ~ ~ ta-.SÇik ve bunların içinde isti

,.,.., V9 U--Uft bQ"'" lttJI i 
Kim .amii'li, ~""· yotpft la ltu tabletÇlk· 

..... .,...,..,. AdaU,rr llititetlef'l ~;8etnte _...., ubiif'i in-
_, ,........, ..- .. ..,~.,,otar.ati ........... eiMin 
...... INı ,..._,..., ve u,1tu;a naı~ Okfr 

GRİPE ·TUTULMAYINIZ 
Her ahu bir bfe 

NEOKALMINA 
Telehinken 843 p._,.iJte karfi.:ftlrf!f:~--'.5ı.:1rı1L~~i~ 
lıdtr, kendifi0irld.4t ftıtcliag'i cKtz.a,;-:.-.,. .... ~iırl 

doflrudar\ doOrw• okuft.ıailen ıtık· 
lı istasyon gostercisi vardar. .,Ökselc 
kQnu••ttı Elektrodinamiktir. 

••••aıı 
Kumbara Sa.hJpleri 


