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NümayişHidisesindenKimsel Kazanç Vergisinin Yeni 
. Tevkif Edilmiş Değildir 1 Şekline lti!:_az Ediliyor 

Fakat Bir Kısım Mükellefler Yeni Liyi
Meseleye Sebep Olan Adam istif asını hadan Memn~n Olduklarını Söyliyorlar 

V d• ç k• • G• • Busla tatbik •haaıada ba-Cr ı, e ılıp ıttı . :: !::•ç-= .. ":':'. 
,--, ... ..,., Hlkeaet bu •vıl için, 1enl 

Vcı.ro11 - Li'raln IH•oll• ,. ... "' ....... ,.,, 
Dartllfllnua •• Jlluek tabail 

,.açlijiain cotkua Ye he1ecaah 
almayifiae Hbep ola• Yatakla 
Y •sonlar ılrketlala Beyolla p 
be.t mldllrl Jaaoae diba flrket 
liald&rlliln• latffuuaa .. ,..._ n 
IMaMJrno•••••:•.....-. 
•1otlu " Karak6ydeld pbelerl 
don kapah duru1ordu. Eauea 
ltu fubelerin Yitria Ye blroJan 
lnrıldığı için buralarda bilet 
••hıı imklnaız bir haldedir. Dlla 
yataklı YaJ(OD biletleri Karakly 
tubeainin arkaıındakl baıaj ye

rinde aablmııbr. Şirketin Ha,. 
darpaıadaki pfine de bilet 

.. bfı nlAbiyeti verilmiftir. Aynca Karalcög l•H•inba ö11iiıule 
Haydarpaşa iltaıyon mlldUrlUj1l de ıirket hesabına bilet aatmıfbr 

Enelld ata .... ,.. laldlaell
... tahldkatuaa YU'ıJel eden ala 
betçi Mlddetam...ı Sabri & 
cllla ele ı•ç Yalcte kadar ba itin 
tabldkatll• ........... 

OirM.4flimln dre laldlae 
...... Wr (lrua lawr) .. ldbad .. 
.. ft ... kiki....... allhl
,... ..lalH•dedir. Hldi ... 
malalyetl ldmleala teyldfial ica
bettlrmemektedlr· NllmaJlt ..... 
.. da karakola ıltartll• aeaç
lerla ifadeleri alm1111t Ye kencli
lerl ıerbeat barakalmııluclır. Ba 
lfla mahkemeye İntikal etmeal 
lçia ılrketha aulh mahkemeaine 
ıiderek daYa açmua llzımdar. 

Bunubla beraber MOddeiumu
C Denmı 6 ıacı •ayfada ) 

ihti7açlan Ye tecrlb.lvia Yerdiil 
neticelvi ıh IDlade bulundu
rarak yeal bir l&yiha huarladı 
•• Millet Mec:liaine YVcll. E.... 
larım ft teferruabnı berıla 
a...,.tm•kte oldağamUI bu ll,ılaa 
MecU.U. mart toplantı deweaiade 
ı&rlılllecek Ye kanun ıekllai 
alacaktır. Şuna da t11llyelim ld 
J•DI llyilıacla ihtiYa ettitl eıu
lara tlmdidea ltiru edilmekte, 
Ye Yerginin talıakbk Ye tahail 
tanlan hakkında muhtelif mlta
lealar yftrOtllmektedir. Bir mu-
barrirlmiz kazanç Yergili mftkel
leflerile g6ıOterelc bu mfttalealan Ugiluıgı tel/elle 641n ~ ~ 
tubit ettL Yeni IAyihuwa hum
lll1etlerindea birial de ealcidea 
be1anname •ermi1• mecbur tu
tulu birçok •ealek erbab111111 
maktu Yergi •ermek Taziyetine 

ReUI Ha•n Fe"-l B. 

feçmeJerl ft eYYelce maktu ..... 
Yermek YUiyetbade oı.....-. 

( DeYamı 8 lneJ •Jfada) 

İhtiyat Zabiti 
Mrılum-iri: Bilrlıan Calıit 

Mektebi Harblreden Y•k•cık, M•ltepe, Endeht 
mektebi, Erenk8r ve &uecllre tallmglhlan ... k•· 
d•r gellp geçen bUtUn lhtlr•t z•bltlerlnln h•pb 
bu romanda BUrh•n C•hlt Beyin z•rlf UalGbu ile 
•n l•tıllyor. Bundan batka tellmglhta retlten 
bir genç lhtlr•t zabitinin cephede ve latanbuld• 
geçlrdlll macer11 aall romanın mevzuunu t•tkll 
etmek Hlbarlle herkeal allkadar edec9fllne 
fllphe yoktur. Romanın dUn batlayan kıamı 
bugUn huıı .. ten tekrar konmu9tur. 

Efen diler' iyi Biliniz Ki: Nizım Vapurundan Tü
"Mukaddes Varlıldanmıza Dil Uzatan- men Tümen Eşya Çıkıyor 
larınCür' etlerine Tahammülümüz Yok!,, Vap~ Kömürü Bile Kaçalmutl 

. 

Yukarı/• •oldan: Murat, Mazlıar v• Şii/erli Alamet Begler 
A,ajıda •oldan : Nusret, Sabri Celal 11• Nigad Begler 

~pler talebelvi eYYelld ıtln ı&rDlea bir tecadal flddetle 
Darolfüaun aençlerl •e yilkaek / Yalanında Tllrk dWae kar• HYa 

hlr albaayft raph!ar. Tlrk ( o.nıaa ı ••• aJfada ) 

GaziHz. 
Dün Aodet 
Buyurdular 

Bir .. uJett•Hrl ı•lırlınizl ,.. 
re/lerulir11U1lclt1 olen Rei•lcilm/a,,,. 
Gad H6. Jiln alc,aın luu..t 6ir 
tnnl• Anluıtw'•• aodet 11.,,,,... 
•D1lartlır. Gul Hz. ak,.,.. H, 
6açalclo Dolıno6alıçe _,.agııul.,. 
agrılmllllu, HagJarpcl"g• 611Ç

ıniıler o• ,,...,,., trenleri11.e rdlcip 
o/m81/ardl1'. Reuicünılaur Hz. nl 
taııgan tren mal altı 6açalcta 
luırelcel etınlı, ha •ırada ina•igon 
o• cioarını dolduran binlerce halle 
6üglilt Gazi'yi alkıılarla teıgi 
etmlıler ve çolc Mınimi teulaii
ratla 6ulıuunD1larılır. Gazi Hz.ni• 
Anlcara'ga maoa.alellerine ait 
hhr' BçiinciJ ••l•••zdtulır. 

Nôua ...,..,... rılıtı•J• IHıllı ... gorıanu 
KalkaYaa Zadelerin•• Nhım., lan tarafıadaa yapılan dlrdlacl 

lımlndekl Yaparuada ktllllyetll arqbrma neticuinde yeniden mi-
miktarda kaçak 9fYa buluaduğu- bim miktarda kaçak e11a bulun-
nu haber vermlf, fakat araıtarma• muıtur. Bulunan lfyanıa Hıteaial 
ların beab bitmeditlnl, vapurun yazıyoruı·: 
k6mDr &(Dbarlarında taharrlyata iki unaar deriıl, iki ılyab 
deyam edildiğini UAYe etmittik. kuıu derial, bir 1an kUrk, bir 

Filhakika Ruı limanlarından gelen alyah kllrk deri, iki Hn ktlrl& 
bu Yaparua ambarlarında GDmrllk manto, on iki tue •Jft klrk d .. 

1 Mabafua &q.ldGrllil ... .,. ( Deftmı ı •n aarfua a 
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Türkün Yaratıcı 

Şubat 27 

ı~ 
Günün Tarihi .. ____ _..... 

Kabiliyeti 
Bir rnuallimim"ı., fen aaha ında 
mtıhf• bir keıir yaptı. Bu hu· 
•uıta. halkımız d yor ki: 

Bir Tramvay 
Bereket Versin 

Yoldan Çıktı 
Altışar Ay Hapse 
Mahkum Oldular 

Dan Adliye ihti.aa Mahkemesinde 
Muatafa. Abdullah, İsmail ve Artı• 
Efeacllleri• ~akmak ve iskambil k&
tıcla lı:a~ak~ıl ta 1apbklar1 ldd' ••il• 
mewkuf olarak muhakemelerin• de
nm edUmittlr. 

Fut B.'F~tib Fe'l."&İpap caddeıi ı 1) 
- Sıtkı Bey lamlnde bir mualli

mlmiz.in müblın b·r keıif yaptıtını 
bugh l'uetelerde ben de okudum. 
Türk mil1etl Olkeler fetheden ve u
kerlik kabiliyeti yükHk olan bir ırk 
olm•lda herabu ayni zamaada da 
kit ftir. BugQn t\vrupa mede.n·yetine 
temel olan birçok euılan Hkl 1 Urk· 
le.r ketfetmfılerdL Farabi Ye fhnf 
Sina a\bl bp llimleri olmaaaydı bu
gankl doktorluk olamud1. Tilrkün 
baluc:a •• yaraheı kabiliyetini kimse 
lnklr edemez, Bilmedea, okum•d•n 
ke lf yapmaya da lınk&n yoktur. Bir· 
çok Con Ahmdleria bllr·ye mlıteait 
nlmtJan ketif teranelerini de •aktile 
çok dinledik. 

il 
P'ahri Bey (Galata Pertembepaı.a· 

rı 83) 
- Tarlc zeka •e kabiliyet ltiba· 

rlle hiçbir arktan ~eri kalmaL Tilr
klla bribte çlrçok keflflerl •ardır. 
Bla ~ençluimbden yalnıs taklit de• 
til, h9' ••hada yeni yeni bu!uılar da 
beklerb. MeYcutla iktifa etmek te· 
r•kkl etmemek demektir. 
Auupanın medeniyetini alıyoruL 

lıte banua nokunlarını TOrk z.ekiıı 
tamamhyacaktar. Yalnıa renç f'.rimiı.fn 
ketff diye ortaya attıklarını daha 
eYnldea iyice tetkik etnıelerf il· 
umdu. 

* Renııl Bey (Muallıın Nuruosmantye 
Halk ap rtımanı> 

- S.tkı Bey •tonıları• taa.y k i vo 
lablatta ıblenmiı olan kudreti ta· 
.. rraf H tekaif edecek bir kef fte 
bulunduA-unu iddia etmİftir. Türkler 
k&şiftirler. Böy:e bulutlu lclçlllr 
JrÖrülmemeli, her halde tetkık edil
melidir. Hıriıliyanlar Gıılılcyi, Kria• 
tof Kolomb'u büy(lk l<etıf erini l\nlı
yamadıkları için itk ne Jerfi sokmu4-
lardı. B :ı gençlerimiz te,ıv k ıçi• 
böyle muracaatları güze l ı kle kaLul 
etmeliyiz. 

Açıkgözlük 
Bir r oyacı Güpegündüz 
Palto Çalarken Yakalandı 

Salih isminde bir kundura 
boyacııJ, evveliıl gtln Şişlide so
kakta oynB'IDakta olan ıaraon 
Hüseyin Efendinin 7 yaşındaki 
oğfo N-vzadm yanına yakfaıarak: 

"Oğlum, böyle ııcak havalar-
ıa palto giyilir mi, haydi çıkar da 
eve gandercyim. " diyerek çocu
jua ı ırtmdaki paltoyu alıp u•a· 
ıurken yakalanmışbr. 

Oç tiin KeJime 
Söı derleme faaliyeti bUtlin 

eh~mmiyetile devam etmektedır. 
Şillf<\ıiye lradar latanbalda I~ bin 
yeni bUme toplanmııur. Bu ke
limeler bu hafta içinde Tilrk dili 
tetkik cemiyetinin umumi merke
:ıİM aönderilecektir. Muallimler
den bu aahada çok latilade edi
le<. eti anlqalmıftır. 

• 

Hidise 
Devrilmediği için 

F aciasız Geçti 
E .. velld rllD 

Beyoğlu tarae 
fında bit tram
vay kazHı oldu, 
bir tram•ay 
arabası yoldan 
çıktı, cadde 
üzerinde bir 
mnddet lleriledi 
vo durdu, Çok 
tükür ki araba 
d e v r i 1 m e di ği 
için kAolı bir 
facianın kendi 
kendine 6nQ 
alınmıı oldu. 
H•dise hakkın
da tahkikat 
yapbk ve tun
ları öğrendik: 

ETvelki gün 
saat 16 da Şiıli Yoldan 
depoınndan hareket eden 108 
numaralı ikinci mevki tramvay 
arabaaı raylar llıerinde bir mlld
det aittikten •onra Otomotar 

Bir Facia 
iki Kardeş Bostan Kuyu
suna Düşerek Boğuldular 

Kaa mpapda oturan Nuriye 
Hanım i1miode bir kadın, evveliıi 
gUn IO yaş nda Esma, 8 yaşında 
Niyazi ve 5 yaılarında HUseyin 
ismindeki llç çocuğunu ihtiyar 
flnneıine birıkarak çalışmıya 

gitmiştir. Üç kardq öğlenden 
sonra oynamak için ıokağa çık· 

mışlar, Ye Okmeydanına giden 
yolda oynıya oynıya ilerlemiye 
başlamıılardır. Üç karde.J niha· 
yet yolua bir kenarında bulunan 
inekçi Hüseyin Efendinin tarla· 
ııoa girm~lerdir. Çocuklar tarla· 
nın ortasındaki bUyUk Te geniş 
kuyunun yanından geçerlerken 
Niyazinin ayağı kayarak kuyuya 
düşmüştür. Bu ı:rada ablası Eı· 
ma da kardefinl kurtarmak ister"' 
ken kuyuya dUşmllş ve zavallı 
ya•ndar feci ıurette boğuhnUf" 
)ardır. 5 yaımdaki Hüseyinin 
feryadı herine yetişenler kuyu
nun içinden zavllı r•nulana 
cesetlerini çıkarın ılardır. 

Bir Rakı Kaçakçısı 
ÜskUdarda oturan Hasan iı· 

minde birinin eTinde yapılan ta
harriyat neticesinde 4 kilo kaçak 
rakı bulunarak muıedere edll-

mit. Huan mahkemeye •erilmiftir. 

çarpmlfbr. Bu •a
deme neticesin-
de tral'Dfty an
b ... yoldan ~fo. 
yor kaldmm t.,. 
larının üzerinde 
20 metre kadar 
Uerileyor. Hldi-
HDin tam za
manmda farkına 
Yaran vatman265 
aumarah Ahmet 
Ef. firenleri sıkı
yor ve tramvayı 
durdurarak de.
rilme tehlikeaini 
bertaraf ediyor. 
Araba depodan 

Jellİ çıkmış olduğu 
içia içeri.iade 
Yatman Ahmet 
Ef. ile biletçi 

,ıkan tramvay S.. PNI• ellj•kti/i•ia """""• 486 numarala Re-
fabrikası önlhıe geldiji aman cep Ef. der 1 bqka kimae yoktu. 
birdenbire bir ademe ile Aril- Vatman Ye biletçiye birfey ol
lıyor. Çllnktl araba; nylarm madıtı gibi yoldan çıkan araba 
en yerinde bir demir par~ da hasara uğramamıştır. 

Huriye Hanıın 
Kimin Kızıdır 

Harige Hanımın annen Ag,e 11-
Meş•um mfttareko eenelerinde 

Ermeniler tarafından lraçınhp 
ltalyada bir Ermeni yetimhanesine 
g~tOrfilen Huriye ismindeki Tnrk 

kızının macera•m evvelce 7azmış· 
tık: Senelerden ıonra Ana Yatana 
tekru kavuıaa Huriyenin bura
daki macerası henilz bitmiı d~ 
ğildir. Bu kJz ıiındiki lıalde Ka
dıköylindo merhum Hamza Beyin 
ailesi yanında otvnnaldadar. Fakat 
geçenlerde de yazdığımız gibi 
Huriyeııin ana ve babasının •ai 
olduğu iddia edilerek lazm mme
sine teslim edilmesi isteniliyor. 
Huriyeoio annesi Ane Hanım 
K rklarelinde oturmaktadır. Va
kıada buraya gelerek inam alnaals 
için uğraşacakt r. 

Bedava Ev 
Devlet Demiryollarında 
Kimler istifade Edecek? 

Devlet Demiryollan ıimdiy .. 
kadar timendiferlerin faal kıamile 
allkadar olan b&tOa memarl•n
mn otormalan için meccanen bina 
Yeriyordu. Fakat idare bunu ge
çen mene biraz tahdit etmiıtir. 
Şimdi idare yalnıa iatasyon mD
diirlerine. istuyon memurlarına. 
hareket mlifettitJerine, kısım dok
torlanna "Ye fen memurlarma 
birer daire ile hareket memurla
rına 'almz birer oda vermekte
dir. idarenin binalarını ve od ... 
lannı işgal eden diğer memurlar
da kira alınmaktadır. 

Hazirandan itibaren mecca
nen ikametglb Yerilme kararının 
daha buı memurlara tepıil 
edileceği eöylenmektedir. 

Mahkemeye Verildi 
Ferilıöyde oturan Anastaı 

lıminde birinin e•iade yapılan 
taharriyat neticeainde bir. miktar 
kaçak rakı bulunarak ıutbadere 

ediJmif. Anaataa mahkemeye nril
miştir. 

Saat Hırsızları 
Sabıkalı lbrahim 'te arkadllfl 

Nabi, Cerrabpapda Cumartesi-
puannda meçhul bir pbsm ce
binclen bir 1aat çarpm tlar, fakat 
k çarlarken yakalanmlf)ardır. 

Danlardan Muıtaf•, Abdullah ve 
famafl Efendilerin cltrümlerl aablt 
oldufundan altııar ay hapiılerlne 
karar verilmittir. Artin EfGdiıdn 
suçu olmadıtı ul8fıldıQ.11da11 ber .. t 
karan almı~, derhal eerbeat bırlal· 
mışbr. Oaküdarlı Emine H. da •İgara 
kit-da k~akçılığından dolayı mah .. 
kenaeye Yerilm lttl. Emine H. kaçak .. 

çılıktan beraot etm · ıtir. Yalnı:ı ıigara 
kltıtlan için .para cez aı Yerecektir. 

Daroşşafakalılar e;rligi 
I~ .. aeande tea • ed.len Da

rilt,.bkanın al lmlf seneden beri 
•ercilfi mezunlar. ar• arında bır 
cemiyet t.ıkil eha ye karar •erm4-
lerdlr. 

bir toplantı marba IPJıde Halk 
Erinde Yapılacaktır. 

lhlamur Caddesi 
Befiktatt• Akaretlerden lblamur 

kötklne .ıdea cadde bundan alb ay 
••Te.I J•palmıy• baflanmııhr. Fakat 
l ... at heab İk•al edılmeditinden 
J•t•m• .. alenle -61 haine a-er
••kted'r. Betlkt tlılu ba yulun biı 
an eYYel 7apı.muını belediyeden 
fatemektedirler. 

Eeraber Kaybolmuşlar! 
fzmir (Hususi - Torbalıda Kap• 

lan Ahınet ·•ıninde zensıin bir zat 
Yardır. Bu utın 70 J•şındald karııı 
handan birkaç gü11 enref, ze•cfnden 
bir •ikt•r para alaHla: orbdan tiı• 
PJJllP etmiftlr. Ayni umanda ba 
ihtiyar kaduun çok iyi taaaıutı 24 
yaılannda bir ıenç te ayai günde 
ortadan lraybo'muttur. Bu tagayyup 
h.ldlHlerl earareng z görnlmektedir. 

Bahk Bolluğu 
Menim dolayıaile birkaç haftadan 

beri ,ehrimi:ı aablllerin de k(Uliyetll 
miktarda bal k a•lanmakladır. 

Fakat bu avlar, ıon i'Ünlerde 
bayii fazlalaımıştır. Bunan •ebebl 
i-, bahkJara böyle meYsim?erde arı• 
olan bir neYİ aopk alma haatabtıdır. 

BllhaHa Boğa:ılçinde bulunan b .. 
laklar bu hastalık yüzünden, hemea 
hemen aeraem bir hal de, suyun ya. 
züne ~ kıuakta •• ko a1lıkı. a•la• 
maktadırlar. 

Kunturatsız 
Binalar 

Belediye bütçealnde aon Hnelerde 
bilhaaıa kuntrato reaimleri ço'< dür 
111D1Ulr. Banu nazarı itibara alaa 
bt:lediye biitila f QM mlldilr)üklerile 
kaymakamhklara bir tam m yaparak 
bu it• ehemmiyet Yerllme1ini iate. 
mitti. Alemd• IN!edlye aba ta .... 
murlara bir baftadanberl kendi mın· 
bQlarındaki biltnn dOkkAn ye eye 
lerl teftiıe baılamıtlarchr· Kuntunt 
ıöaterm ·yea mal ıahlpleri hakkında 

ceu aabıtlan tutmqlardar. 

1 Son Postanın Re•imli Hikige si ı Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: ] 

HaAn Bey -Bn emafalar da 
... uıttJ ....... 

-· Tanlrçular ta•u! r •.• ÜzDmcftler lblmleri ~ 
,-.. •.. 
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Her l 

Alilndericatınuzın çoklu
gundan dercedilememiş

tir. 
-...._.___ _ _ .... . ... ..,... . .... 1 •• • · ---· -

Bursa Gençliği 
Heyecanlı 
Tezahürat Yaptı 

Bursa27 (Huıual)- lıtanbulda 
a•nçlerimiıln ıaleyanı burada 
harareti• taavlp •e takdir edil
mlıtir. Dun Buraa Halke•inde 
çok heyecanla bir toplantı ol
nıuıtur. 

Halke•inln blltUn ıllonunu dol· 
duranlar araaında bir talebe •e 
lllllteaddit hatipler hararetli nu• 
balclar ıöylemiılerdir. 

Bir ıaat• yakın •llren bu teu
h&rattan ıonra Gaıl heykelinin 
&.Une gidilmiı orada da teıahll· 
rat yapıl411f, Bozkurt •e lıtiklll 
ru.arılan ıöylenmiıtlr. 

Bundan ıonra Gazi Hı.ne 
Halk Evine Ye Türk Talebeblrll· 
iine ıu telgrafın yaıdmaıma ka
rar Yerilmiştir: 

"Uğrunda hepimizin birer 
nefer gibi canlabaıla, çalııtıtımuı 
Aziz Tork inkılabına sıkılacak 
her yumruğu ezmek için büUln 
Bursa halkı gençliği Ye talebeal 
her zaman hazırdır. 

1ıtanbulda gUzel TUrkçemiz.e 
karıı yabancı bir ıirketin aaygıııı 
llltime11ili tarafından yapılan te
tavUze karşı gençliğin çok yerin· 
d6 olarak gösterdiği heyecanı kut• 
lular Ye Bursa gençliğinin daima 
kendilerile birlikte olduğunu bu 
l•ce Halkevinde toplanan bizler 
heyecan ve 1aygılarunııla bil· 
dJrirlz. " 

Bursa Gençllil 

Halıcılar 
Rıhtım Şirketinden Şikayet
lerini Hükumete Bildirdiler 

Ankara, 27 (Husuıl) - l.tan
bulda tranıit balı tlcarıdi ile me.
aul olan lranh tacirler buraya 
bir heyet ııöndeı·diler. Malnatlara 
Rıhtım ıirketi ile aralarında mev· 
c:ut bazı lbtillfları yDkHk ma
kamlara anlatmaktır. Heyet dlln •e bugOn muhtelif ziyaretlerde 
bulundu ve ıiklyetlerinl muhte
lif delillere lıtinat ettirerek an· 
lattı. 

Şimdi transit hah ticareti için 
Rıhtım ıirketinin bioaıı haricinde 
daha mDsait bir yerin g8ıteril· 
llıtııi meuubahiıtir. HnkGmet 
t.cirlerln ricalarını mOaait bir 
tekilde karıılamııtar. 

Bilet Parası 
l'ren Ücretlerinde T enzilit . 

icra Ediliyor 
Devlet Demiryolları ldareal 

liaydarpafa - Samıun iıtikame
tindeki demiryollarında bir tenzi· 
ltt yapmıt •e 929 kilometreden 
daha ileride bulunan Samsun, 
Si•aı Ye Kayseri için maktu ve 
lllUaavi bir nakil ücreti kabul 
•tmiıtir. 

Buralara Hyahat eden yol· 
cular tıçnncU meYki için 1893, 
ikinci mevki için 2981 ve birinci 
~t evki için 4' 28 kurut vereceklerdir. 
dare şimdi Konya iıtikametl için 
d, böyle tenzilAtlı bir tarife tat
biki için tetkikat yapmaktadır. 

Bergamada 
Kanlı Bir Sokak Kav

gası Oldu 
İzmir, 26 (Huıusi) - Berga· 

~~da lstiklAI meydanında ekmekçi 
li h Rıza, kardeşi Sadık ile 
•zını arasmda çıkan bir kavga 

:ieticeainde Hazım 61dO. Ali Rıza 
it •r ıuretle yaralandı. Sad k 
•çtı 

SON POSTA 

[Resimli Makale 
' 

a Kıymetli Sözler a J 

1 - Fena fikirlerin rellp kapını· 
aı çalmuına mini olamauınıı, fakat 

kapıyı açıp açmamak ıldn eJlnladedlr. 

2 - Gar.el olaa t•J faydalı olan 1 3 - Aık kBrdClr, derler. Aık 
ııydlr. Fa7dah .ı.. ,., de rlll•I ldSr dıtlldlr. Yeri.ne l'IHD ııydlr. 
olan ııydlr. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Yeni Kontenjan Listesi 
ihracat Mallaı·ımıUı Hile Karışhranlar 
Hakkında Amansız Tedbirler Alınacak 

ANKARA, 27f' f.uıual)-Yeni kontenjan kararna
meılnin ihtiva tuiği mUhlm eaaılardan bazıları 
ıunlardır: Memleketin it hacmini genişletmek, 
Anupa pazarları ile mUnasebatımızı lnkifaf ettir· 
mek, gUmrnk varidatımııı arttırmak, ihraç mad
delerimizin yekununu kabartmak, döviz ihtiyacımızı 
tamamen temin etmek, mllstehlikler aleyhinde te-
celli eden bazı halJere nihayet vermek. 

Bilumum ihracat maddelerimiz üzerinde her dev-

letlo ayn ayrı anlatmakta yeni proıramın esasla· 
randandır. TUrk mahna alan memleketlerin malları 
memleketimize ıokulacaktır. Liıte altı aylık olarak 
ihzar edilmiştir. Yeni kararname ile takaa lılerlne 
yeni bir istikamet verilmektedir. Takas malamıı 
hangi memlekete gidiyorsa mukabilinde muhakkak 
o memleketten mal getirilecektir. ihracat malları• 
mıza bile karııtıranlar hakkında ciddi •• amanıız 
tedbirler alınacaktır. 

Kazanç Vergisi 
drolar Nasıl 

için Verilecek Bor
tanzim Edilecek? 

Ankara, 27 ( Huıusl ) - Yeni kazanç Yeriiıl 
1Ayib11ına göre hakiki ye hDkm1 ıahıılar iıtihdam 
•ttiklerl her sınıf mlldllr, memur, murakıp Y• 
mUıtahdem Ye iıçilerle meclisi idare niı Ye aıala· 
rma Yerilen Ucret Ye hakkıhuıurla11 Ye bunlardan 
keıilen verwl miktarını bir bordro halinde erteal 
ayın yirminci ıtlne kadar tahakkuk idaresine vere• 
ceklerdir. Umuru nafıada çalıJan mUteahhitler ile 
menimlerhıde falla amele iıtihdam eden ihracat 
tacirleri aadece Hrdiklerl meblAğ yekünu ile 
amele Ye lıçi adedini bildirirler. 

Artlıtlerin kaıançlan çalı,tıklorı mlle11eHler 
tarafından Maliye idareıine blldirilocektir. Artistler 
için 3 Ye 4 liradan qaj'ı çalgıcılar Ye ıarkıcılar 

için de bunun üçte birindan at•ğı gündelik kazanç 
lddia11 mHmu olmıyacaktır. Ticaret ve san'at 

1 

mOe11eaelerl tarahndan bir defaya mllnhaaır olarak 
•erilen hakemllik, ml1ıavirlik, muta •aaııtlık tıcreterl 
de Yergiye tabidir. 

Senelik gayri aafJ iradı beıyUı Hrayl ı•çmlyen 
mahallerde çalııan helvacı, kasap, kömDrcD,aebzecl, 
hakkal, tenekeci, berber gibi kUçllk Haaf kullan· 
dıkları mllıtahtemlerln iıimlerlnl verııl idaresine 
bildireceklerdir. Bu mUıtahtimler maktu verıriy• 
tabidirler. 

Umumi, huıuıl mülhak bDtçelerle Ye belediye 
bOtçelerile ldar. edilen daire Ye mOeaH11lerle 
köy ıandıklarile mllma1il teıekkllllerden Ticaret ve 
Saoayi odalarlle Boraalardan fikri Ye bedeni hizmet 
mukabilinde maaı, llcret, tahıiaat. hakkı huzur, 
tazminat, yevmiye, ikramiye, ihbbarlye alan memur 
mOıtahdemlerlc bu kabil erbabı lıtihkalc için bor· 
dru tanzimine ihtiyaç yoktur. 

Büyük Bir Yangın 
Dört Ev Yandı, Ateş 

Şüpheli Görülüyor 
Gazi Hz. 

l Kaçan Kız 
Artist Olup Sahneye 

Çıkacakmıı 

Gece eaat 3 te Tophanede 
Karabaıta Muhiddin Efendinin 
evinden yangıo çıkmıı, yanınd•ki 
Adalet Hanımm ve Hakkı ve 
Tabir Beylerin eYlerine sirayet 
etmit dört ev tamamen yanmış, 
Karabaş mahallesi bUyOk bir 
tehlike atl•tmı,tır. 

Yang n·n neden çıktığı belll 
değildir. Yangın ç kan ev sigor· 
talıdtr. Ayni ıokakta Hakkı Be· 
yin eYİne bir ay evvel kundak 
sokulmuştu. Zabıta ehemmiyetle 
tahkikat yapmaktadır. 

Ankara 27 (Huıuat) - Gaal HL 
nlıı rakip oldukları tr•n bu 
aabah aaat 10,JO Ankaraya va11l 
olmu,tur. RelıicOrnhur H:ı. laaıyonJ 
da bOyDk teuhuratla iıtlkbal edH• 

mitler. 

Oda Kongresi 
Ticaret odaaının yedinci tica

ret kongresi diln açılmıı, divan 
intihabatı yapılmış, madencilik 
raporu milzakere edilmit, rapo
run tetkiki intihap edilen encU· 
mene havale olunmuı ve celH 
gelecek pazara b11akılmı,tır. 

Artiıt M. papHla beraber ka
çan madmaıel Şor bu artjıtle 
Beyoğlunda bUyUk bir bakkalın 
hemıireai dellietlle tanıımııtır. 
Genç kız artiıte " Hainle bera
bor n~reye olursa olsun aiderim,, 
demit firar hazırlıkları bundan 
ıonra bqlamııtır. 

Atina'ya giderlerken M. Pa
paada 125, kııda da 300 lira 
kadar bir para bulunuyormuı, 
ıöylendij'ine nazaran kıı M. Pa· 

paala eYlenmesine mOaaade edlmel
diil takdirde artiıt olup aahneye 

çıkmıya karar wermiı bulunmaktadır 

Sayfa 3 

,-~--------------------~, 
Sozün Kısası 

Seri Halinde imal 

Edilmişe Benziyoruz 
A.E. 

logiltere Kıralı lnailiz aaker
lerinln babayiğit 11Srllnmedilderi 
dDtllDCHindedir. 

- Niçin 1 
- ÇUnkD ekseriyetle dım· 

dızlak matruıturlar. Binaenaleyh 
Haımetll betincl Corç HL biç 
değUH hlua alayı efradının 
moda cereyanlarına kapılarak 
tabiatla erkeklere Yerdiği bu 
ıUıten kendilerini mahrum etm .. 
melerl anuaunu izhar etmlı Ye ı 

- Omlt ederim ki, arıum 
pek kııa bir zamaıa içinde il'al 
edilecek Ye dlter lnailb alay
laranın da haaaa alaylanm takip 
ettikleri 18rlllecektlr, demlt 1 

* Haua alayı efradının Karal 
tarafından hhu edlloa umdu 
haberdar olur olmu: 

- Haımetpenah mllıterlh ola
blllrler. Yarından itibaren bıyılc
lanmıı için yol açıktır, dedik
lerini lll•eye IOıum yoktur ıan
nederim. 

oı.. olaa dalma genç görU. 
nen ıportmen veliahb ile arala
r1nda kUçük bir münakaıanın 
geçmiı olmasına ihtimal verilebi
lir. Maamafib bu mUnakqanın da 
zabit ııfatlle Yeliaht tarafındaıı 
mutlak bir itaat ıaıterilmeaile 
neticelendiği de muhakkaktır. 
Yalnız: 

- DUnyanın en poplller pren
ıi olan lngiliz Yeliahtının bu kararı 
tatbik eder etmez kadınlar araaın
da kazandığı muvaffaklyet ekıilir 
mi, ekıilmeıı mi? dUıUnUlecek 
bir me1eledir. Fakat Ha•va kııla
rmın hrmanmaktanda hoılananla· 
rı bulunduğuna göre tberinde mü
talaa dermeyanı rDç olaa ge
rektir. 

* Neticeye gelince: Sivfller ara-
ımda olmaaa bile aıkerler ara
sında yeni bir modanın baılan
ııcmdayıı. Fakat ben bu moda
nın aakerlere Ye aıkerlerin de 
yalnız lngillı olanlarına lnhiıar 
edeceği kanaatindeyim. BugOn 
•iYlller ara1ında azim ekıeriyet 
tOyıllzlllktedir, •• bu ekıeriyet 
kııa bir saman ıonra mutlakiyet 
olacaktır. Yalnız bu kanaab ılSy· 
lerken çok ldeğil, daha on bet 
yirmi aene e•vel dım dız· 
laklar• yan balaldıtını da 
hatırlamıyor, değilim. Amma ne 
yaparsınız, insanız •• çabuk de
ilıiyoruı. .. 

S6ılln Kııaıı: Medeni denilen 
inaanların tDyıOz ıurat Ye kulak-
tan geçme glSılDk ile tek bir tip 
haline glrmiye bqladıkları •• 
tıpkı ford otomobilleri gibi Hri 
halinde imal edilmlt• benzedikleri 
muhakkaktır. 

Bakınız: TDyınz aurattan ve 
kulaktan takma g6zltıkten baıka 
bizde ıu Yeya bu aıbeple, Rus
yada iH komt\niım icabı elbise 
de dahi yekdiğerlnden ayrılama
yacaklardır. ----

Mahkemeye Verildi 

İSTER /NAN /STER İNANMA! 

lzmir, 21 (Huıuıl) - Reıadi
y• hidiHıinde MOddeiumumiyl 
tahkirden ıuçlu GCSztepe ıpor ku
lnbU Reiıi Muammer 8. Aıliye 

~ Cua mahkemeıine •erilmlıtir. 

Bir muharririn makale.inden birka, utır ı 

"Bir Sultan Hamit nuuı, iktidar mevkllne bet 
paruız i•çmiıken, Oç bet mene ıonra Caddılkıbirdı 
Oç beı muau.am bina yaptırıru hiçbir mahzuru 
yoklu ; blllk11, t•hst 1enetinin miktarında 

itlbart artardı. Halbuki. timdi, alyautl alet ederelr: 
unrlnletmeyl •n bilyilk ablak•ızhklardan ••yıyoruı. 

Hatta, ben, daha llerl de gıdecej"lm. LOkı b:r 
hayat ı•çİrmeyl Ye ıon derece •ıklıA"a dOtkDn olmayı 
da, bu fak r köylil memleket:nin vatandaılara için -
flmdlkl teralt içinde - ahlikaızlık ribl lflJrGyorum.,. 

IST R iN N IST R I 4.NMAI 

İzmir Mevukfları 
lımir, 27 (Hıuı1) - Bayram 

erteıi Karııyaka camiinde ezan 
arapça okunacak diye illnı me
ıerret eden Kıbrıalı imam Ali Ef. 
tevkif edilmiıtir. Buradaki ıneY
kuflır bugün Çoruma aönderi· 
lecektir. 



Memleket Manz"'aları 

lzmir Zahire 
Borsasında 
Faaliyet 

..... (Htmıt)-t••lllt ..... 
haftllıında lzmir ...... ~- • ıı n 
ela 4341 okka affd, 177 ,500 
.._ ..,,., t t20 okka hakla, 
•• okka pımalı, tf682 kant.r 
,.a.mat. 28,450 olrlrı z.,tl&Jllit .......... 

So• hafta Urfmda b6*clee 
emebi llmanlanna 8.888 lı:flo tltltl 
.t282 lıllo afyon, 404,4&1 ldlo 
palam•t. 16,382 kllo palamut hu
la .... , 22.040 kilo meyan k&kO, 
150.000 kJlo arpa, ... kedUmiftir. 
1 hmmaa 1932 de• 14 pt,at 
UI tarihine kadar •mel>I llman
lanna wanfar rhderilmlftlr: 

14, 191.a kllo tltlba, 70,960 
kDo afyon, 18,134,948kilo palamut, 
3,008,916 kUo palamut bal•·•· 
a.&3-1.529 kilo ••JU klkL 

la.ircle afıoa fiati 1 l • 16 .-.ua ıeçıa laaftakl fiatlen 
........ elli kun11 Jlk ..... iftiı'· 
lamirde ıtok 85, 700, mıntakada 
15,000 kilodur. Zeytia1aja Batl 
de ıeçea lıafta,. auaraa 1lk
-'•ittir• Bakla, arpa, puaak 
fiatlerinde tebecldal ,oldur. 

1 temma 932 tuibiadea 14 
fllbat 9.l3 tarihiae kadar lamirden 
mabtelif memleketler. •g 16.W'l 
ldlo ldm 24,447,826 kilo blcir 
Hvkedilmiştir. 

Ceyhan' da 
Eski Bir Cinayetin Faili 

Yakalandı 
C.,ba (H....S) - Bir ._. 

nftl Act.uda ailelllal lldlreıelc 
~ Adana'DID l>apme mahal
Minden Emin otlu Mehmet dili 
carpdan malaalle lçenine lider-
- ı&lllmlt " Jaadm her 
PftlU ....,. Efencl ••afmcla 
d•dwtiu• tepbbla eclilmiftlr. 

Katil pkaluaeaflaı nlaJln~ 
tal>ucuım t.pir ederek &qça
ftlllll &serine atq etmek 1at .. 
mit. fakat muwaffak olama• ... 
,.k.ıawwftar. - B. A. T 

• ...., ....... Dalaa•IClltll 
Ce,laaa ( Ha....a) - T....a 

""9ek Dwe Ad••daa b_..,a 
s-1- Cofkua t...U ...,_. __. 
..,ıu,ndan Stclıka Hanımm iti.
..... ))anha •ayltoha ..... 
Sıdıka Hammın bamnda 200 
•• kıymetinde ipek elbiıeleri 
" pmqarlan Ylll'IDlf. Zabıta 
tahkikat •• talaarri1at yapmak· 
tadar. 

Malkara' da 
Kıı Bütün Şiddetile 

Devam Ediyor 
.. "-a CHu-1) - K•-• 

.. ........... bir WtaU.beri 
~ kar .......... deYw et-
mektedir. Kaili .... ._. kulf 

-- de buule ....... içia ekleri 
JOlnlu 1ollaruu kaybet....,. 
r.r. * Şahla aahiyeaiae tahl Yn
rlcelı ka,lnde malOI gaıiJerdeeÇo-
.. lc O-an Ata •biye mldOrll-
11- _.racaatle Illlhiyede buluna 
metruk taflann k•dia.e mecca
nen nrildiği takdirde k6ye ıu 
getirterek Oç diri k6y0n batla 
hayvanlarım aula•ak &zere 25 
yalaklı bir çeşme yaptaracatını 
bildirmiftir. Osman ağa enelce 
de böyle btiyOk bir Çetme 
yapbrmlfbr. Bu hayrı ıever ada
aııa muaka da ç..- yapbı

maktadır. 

l 

f : ' 
• Ziraat 

LE 
Dünya 

Belediye Makinesi :J;b::ıeri 
• 

• 
lzmir'de 
Bld ÇkB 1 

............. ...... 
e e iye o üyük şler Başardı Ve slçe~::::~.!!°:::W8::! 

B S 
mealne .-.bil Hoı-da turfan• 

eş enelı.k Bır· PlaA Y b ~,.fittir•• .... ...,... n ap Mds 3 AJ •• ,.... • •• ka-

l.ılr, (H.ıml) - EYrılce. I" et fiptlan bir mlkt.r ,.. ... .ı •• _,. br• ua iti• 
lzmirde en fula tenkide afrayaa ..ıecektir? cllr. 
n ea çok dedikodu menau Ye•ll Nakllr• ........... ....., ... 
olan (beledlye) idL Belediyenin Şimdi Yeuitf nakliye me_. Romanyanın ihracat ofla __. 
mllthit bir açıiı yardL Bankala• laini tamim etmiye pı...,ONC. kezi Nab.benda olmak az..e 
ra olaa tealalaldO.I •• ..ıd Ottt!»Werden halloa lltifadainl bir ihracat kcmtrol iatuyoma tala 
borçlannı 6deyemiyordu. Ala- tett~k.m Y~d baz:_ e~aaat 0

1 bulk eylemipir. Ba W.,oaaa .m..ı 
lddar ...__ L- ~._ L--L • ı enı ea azmıre ge ece civar Ye mlllh•lrett• ..... ... 

ca -ala uwl-,,e ..,..... otobnıler için ı,1r nlmme kabul 
cloralMla awp clunı10rcl.. ederek Otobtıa ıirlretleri ulliple- lealı ...,.._ enela ._ ..._. 

Behçet Salih Be1 belediye rine bildirdik. Bu nllmune halkm ,_. ...... .- Y• c' ı'en, ... 
rlyuetlal kabal ettlll uman lltinbabm teaaia edecektir. recll•• • ......_. ... ._. 
"91ed" _._ __ .. _ _._tl LA-b._ ... Senellk .... aif edilerek ımtlaba •nıafak ... 

•1e11111 _.. Ywr uu .... Şimdi bitim full,.tımls. be- ufa haiz olanlarm •8CID9 ... 
tt1D hn•l .. •ılb. Beledi,.,t w leclje içim bet -elik t,ir pllD mele ecBlecektir. Mavmk ....ı. 
calr ikinci Ye lmYretll bir ~ kabalDnde toplanmaktadaı Be- hm olmıJllDlar memlebt ... 
tlkraa kurtarabilir, deniyordu. lediJ•mİ• için kabul ecİilecek linde aarfolunacakbr. Ba clmlee 

lJi bir doktor olarak tanıaaa bet ~ pllmn uuluana ta- clea olarak Jlzde oa niıhetiade 
BeJ.pt Salila beydea, clojnlmDa bit ettik. Bu •muta tetkikat hcmılc ola cemı.la ele ihna 
•6Jlemek icap ederae, bu yeni yapmak~a?ız. .Bu pllna, ıpor meaeclilwlıtir. 
n mllaim YUifecl f z1a Wr kulllplerını~ barer mpor u&a-

• • lzınlr Beledlge Reial ~tor ııaa Ahip eclllme.ı.. cla-
Yarlık beklenmiyordu. Behçet Belıçet SaliS B. bildir. Bu plAnıa muYBffaldyet• 
Selib Bey de olu olaa, .tefl.t ı. tatbik edilmeli için elimimeıı 
ıibi hareket edecekti. ligat yapılmada. Bu takdirde mez- ıelea t.IWılan fazlulle kallu-
....... •Hh Bar .. b ... ntla baba 8cretleri bir miktar ar4&cak IDlJa çal ıacağa. - Adnan 

~et Salib Bey, bitin talı
•inler hila&u belediye rlyaae-
tlnde bttylk bir Yarlık ghterdL 
Gelmenln en tumullll manaaile 
geceli gllııdtlslll bir çalııma pllnı 
baıırlach. Belediyede bua mllhim 
ıılahat yapb. Kadroyu daralttı. 
M•Yftl .. murlan claba fada 
çalııma için hDklalar haaarladr. 

Yeni belediye reilİDİa faali· 
1et 11klıti bataklıklara• lmntul
.. aanda toplaauıordu. lzmir hal
a batakbldar ykllndea bltlba 
aene 11tma içinde eziliyordu. 
lu.iriaa Maecl• 250000 .. ,. y .. 

raa ldaüa ••Wlfı Yarda. Ba~ 
bldana brbllm- .... _.. ·-
ı..- faaliJet iyi ...... Yerdi. 
Bmd• bllfla' .,...11ba "81ec11Je, 
Gazi meydana ıibl ı&sel bir 
patlr lzmlre h&diye eM 

IJal•dlı• Relal Dlror IU 
Reia Behçet Salih B. beledl

reaia mali yaziyetl bakk·mla 
.._ tu izalıab werdi: 

- Beledifeaim it Mnlc ... aa 
mal6m olan iki milJOB liralık 

borcunun 932 takıiti olan 47 5000 
liray• tamamen nrclik. Ba nnekl 
taahbldlimOail de tamamen Ye

receğimizi llmlt etmekteyim. 
.... llfıeTa .... IM 

Tah1111t çok iyi ıitmektedir. 
Bak•J• tahaillbaa bilha11a elaem
mlpt yerdijilllİll lpa Jlzd• 1 14 
talaei'M ,.,_.kta7as. 

1aa-- - -~ ,.. 
..... ba fala tahalllttu .... 
mek lmklnı laaarl oldu. 

8lr Anl•t•mamaahlr 
ŞlmcU belecliye ile mezbaha 

tlrfı•ti an11nda bir ......... 
malalr nrclar. Medtaha ile bel .. 
dire ananda enelce 7apıla• 
..... .,. ılre; belediye, .... 
kavelenln aktedlldlii tarihtelrl 
altla kıyıaetlal Ulma temin et
meyi yaphğl mukaYele ile kabul 
etmifti. Altm kıymeti cllttl
iilnden, Mezbaha Şirketi mah
kemeye mllracaat etti. Aradaki 
farkın teavlyeaini latedi. 

S8ylendlfine g&re; mahke
mınin •erdiji karar ale1mize 
pkmıflır. Bize bu buauua teb-

Me~emen' de Bir lnkılip 
Abidesi Y apıhyor 

Kubilay Meydanı Da Hazırlanıyor 

.......... .. Is••• •••• 
...... en C ffuwl) - lamlr ediJdill ll•diJe ....... ..,. 

Valial Klnm Pqa • Farka danhfa da hfr kltahe rebedi-
Reiai ve Baltkair Meb'11111 Hacim lecektr. Abid•• bWıll 1. 
Muhlddla S., ._.,. ..a-.k lrtlfaıda 25 metre olacaktır. Ka-
1apılacak Lalallp Ablded laak· nr IWailİJ9 Veldle.._ ....., 
imada bnı kanılar ... itlardir. edBdiji '8lalinle d.W ..... ta 

I..! laatlaaac:alctar. a.ı.c11,..ı.a ..... 
Bu kararlara noaran •uade ie- cWd •8Jdan1ılr Kubila, .., ... 
tuiJOD civM&DCla klı'Mrıa ub- htt llmfllf almıfbr. Bur .. pyet 
.... ··- .... _. y...... ılsel Wır pulı .............. 
tepeye 1apdacalr, Kubillyıa .... aacaldw. 

Bergama' da 
Haydutlar Bir Yolca 

Ôldürdüler 
Berıw- (Hmml)- .... ,. 

aalal,..U.. .. rW ... ., ae .. 
ldfne yalan bir yerel• ~ .. ,,.... 
aatıca Jollanm ....,... .. metruk 
bir ahırda geeelemiJ9 karar wr-
mişler •• Jlltmfbrdar. S. Is 
yolca ayarlarlıen meçhul plnaıu 
taraf,adan baaalmıılar, içlerinden 
birial aldllrDlmllf, ikisi ele altr 
aurette Jaralanmlflardar. Yarala
nanlar nk'adaa jandarmaya ha
berdar etmiflerdir. Katmerin hl
vlyetlerl teıpit edilmif, takip Ye 
derdntlerl içia Juc:lrmalar çıka
nllDlfbr. 

Gerede' de 
Karlar Eridi Ve Ulum"' 

Tqtı 
c;...._ (H...a)-De__. 

bir -ett• ,... Ye lrtlfm bir 
metre,t Wm karartılı ....... 
•• erimete ............. K...i 
....... ,....._ u- pl)'I bit
... OYayı kapla-.br. Sa çefd. 
liDca ter ... laatı glllln ,aıia• p
çeceif için çiftçi t,a tqıftaD 
mem..- elmGflar. Çaım_ ... mw 
b.ı.ğı ~lfbr. Balalm ok
••• .,.. lmrwfll •blmaktachr. 
Yabmabat •Gerede ıo .. &ze
rinde Ud kGprll Jlkılmıftır. Ba 
1bdea mllaakallt 'biru m&tklll-
lefmlttir. - S. E 

A ... 1w'7a El•ıl•PI 
.. ı ık' h 'I ol..ls 

AYUturyada illraea el.... il 
bia nron elma Yard•. Al .. ya 
ba elmalan hudut imaqonunda 
muayeneye tlbi tatmak ICalifor
DİJa biti denilen l>acektea iri 
olanlamu kabul etmektedir. 

l'ala ..,,. ...... v-.,.. 
Ba _.. Holaada•da ,-.... 

lea çiçek ... alan feYkallcle _.. 
mqtar. Bu yllsdea fiatler pek ... 
flldtr. Bana çare . olmak here 
lalk6met bir kanun a.,etmlftlr. 
Bu kanuna ı•• her habp aahibl 
... 1etiftirmi1• tehei• eylediit 
aruid• .. ktar Htma ( ıo cll
DllD) ..... kilo ~ IOfw 
halla etmlr• ........... • .,. 
talar nwl teP.fl•ar yare uB.J 
ıalalmald•cl-. L ~ · p "alu
laak ~ q•nm• ~u, • 
............. t.dt..ı. i ... ... 
la11ıpla la;meli .......... . 

MI •r .. 9' 
..,..,.... Banloa ....... 

açalaD h.,..elmilel gGI ..pile 
oa bet lllllet ipirak etmitflr. 
s.pı. ... , ... - ba,lk w. 
p ........ n _.lal \qWr ..... ....... ..,. ..... .... 

... ~--,. .... .inclıa .... 
h• &nartb Smıilll k• :w, 
BlriDd mtlklfata lca....- yeal 
gtll Vild.la Haninat- ... 'idlr. 
R-.1 U,. 1ıanma. •pi .. _.. 
çiçell dildir ..... Mi.a. Smll 
tarafmdu elde edilm't n t,a 
aarede claUJam• sOI anlerl 
•dlıtWaonWradM"'HI-
•mF'L 

• ....... , •• Pi 

Kr ı.r. w. Kalfo11lı._ .... ......... ~ ...... 
topla•ak için araba lluri• .._. 
talmllf '* ......... imll ....... 
tir. Ba arabala ele._. -•-.. 
lul •laçlanD ,....... • ... 
el•alaıı tepla•alda w .., ..., .,. ..... _ ......... 
a.•• llallçlnnblE Dwalllrf 

Am.nhcla •da -•-lr' 
teplvde bahçıvaalak ltleriala • 
kolaJ n amel mlleriai ı,,..,. 
mek w ıeblle. .. ,_. çiçek ır 
tittifillMÜ 1çm. eoculd•• _... 
md yeriJmniDf mechrl lolllll 
bir program tatbik edilme~_! 
çoc:aklara malı1111 .. b-. tJ~ 
ft meyya bahçeferf J&p~ 
tadar. - Ltltfi Arif 



'El Şabat 

BABİC:I TILOBArLAB (Siyaset Alemi 11 

Versag 
Muahedesi 
Meselesi 

BnUln dGnyayı rahatlıı eden mah· 
teltf meHleler "fe menular bertaraf; 
bug-iln Avrupayı bilbaaaa dDtilndilrea 

Yaı.iyet,Venay muahedeıindea dotuyor• 
Çünkil bu mu.bede, ıaliplerle mAt
IOplar arHındakl farkın kalkmıt oldu-

Harp Devam Ediyor 
Japonlar, Cemiyetten Çıkarsak Millet
ler Cemiyeti Zarar Edecektir Diyorlar 

Londra 26 - Çin • Japon harbi 
bütün tlddetile duam etmektedir. 
Japonlar taarruzlanna deYam etmeli.· 
tedlr. Çinliler maneviyat itıbarlle çok 
kunetlıdirler. Şimdiye kadar nı6hl• 
tauruzlann bir luamanı pGıkllrtmet• 

tunu nazari olacak kabul eder ıBrnn a 
de.Jetlere, bu farkın ıiyaal, iktıaadf 
hlkim"yetini mltemadl earette ha• 
tarlahyor. Binaenaleyh. ba muabed .. 
den iıtifane edenlere kartı yine bu 
muabedenia tazyiki altında bulunan• 
larm düımanlık ilin etmelerinden 
daha t~b r bir ,., olamaz. 

munffak olmuJlardır. Japonlar ltral "':'-
ettikleri bir iki klfçiik f«:hlrden baıka 

Bu •adlde, en fazla mnteeulr 
oba Almanyadır Ye onun bu husu .. 
takl noktai aaaarını, b"rkaç fÜI\; 

eYnlki Çelik M tfer lıimll ıaute 
töth izah ediyon 

•Atman barid eiyaset"nln tuttuğu 
)aıdeflerden biri de Veraay muahede
ıinln ortadan kalkmHıdll'. Ha.bukl 
ne Franıa. ne Lehlatan, ae eıkl 
AYuaturya lmperatorlupna teyarüı 
eden küçük devletlerle eski milıtem• 
lekelerin iadesini lıtemlyea lnıllte
renln, kondukları yatma payJanndan 
kendi arzularile hraıat etmelerine 
lmkln yoktur. 

Şu h•ld• ae lhamdır? 
Şuı 
Muahedelerin tadili içtn propa• 

pnda yapmak, kuYHte day•nma• 
dakça f.ydH•• kalıyor. Bu itibarla 
Veuay muabedeanı kartı h•kikf bir 
.. rp açmak ye AYrupanın yeniden 
llaya11 fik•lnl bir Alman lmperatorluk 
formnın etrafında toplamak lbımdar. 
Baıka yapacak bir t•J yoktur. • .. 

Bu yolda ifrata Hpmak, menfa• 
atler ne •akı aıkı yapışan kartı tara• 
fan tereddütaila ai lba aanlruasını 
intaç edeceti için Avrupa'nın ka
raraızlıtı, ıtte aaıl bundan doğuyor 

99 tehlike ınn ıeçllkç• artıyor. 
SU rey ya 

Amarika'da Banka lf1Asları 
Vaıington 26 - 1 klnaauNDI 

833 tenberi Ulil eden bankıaların 
adedi (348) 1 bulmuştur. Yani naatl 
olarak laaftada 43 ifil• hldi•eal ol• 
•uetur. 

ltalyanın Nüfusu 
Roma26 - Ba klnuauaanlnla ıo

aanda l.alya'uııa aüfuau 43,370,000 1 
ltulmu~tur. 

Hint Altmları 
Bombay 26 - Hint albnlan ibra• 

cata artmaktadır. 23 ıubattanberl 
HiDdlıtandan çıkan 1an madenin 
kıym .. ti 1,500.000 lnıllia llraaanı ıeç• 
••ktodu. 

Suitunr tehrinl de itral ~tmi,Jerdlr. 
Amerllfa Ne Fikirde? 

Vatir.r on ~6 - Hariciye Nesal'e
tlnln yak nda neıredecej'i beyanna• 
medc, MiJlet'er Cemiyetinin faaliye
tin n tuv.p ed Jccetf ye Japonyanın 
Mançur ı yuetinia takbih edilecetl 
anıaıalmaktadar. 

Nnyork Tayml• paeteat, Millet
ler Cemiyetinin verditi kararlar bü
tlln milletlerin Japonyaya dilımaa 
o duldarının •nlaşı dıtını yaamakta-
d "· Bu ıazete, bu karar JapoayaJI 
tevkife klfi ••lmnıe, ıalb doıtJara 
meseleyi başka cepheden tetkike 
mecbur olacaklardır demekteclr. · 

Lahey 26 - Japonyanıa Milletler 
Cemiyeti azah~mdan ayrılma11 La• 
hey diHnındakl Y•1i7etl Gserlnd• 
te1ir atmiyecektlr. 

Amele Fırkasının MUr•ca•b 
Londra 26 - Amale Fırk•11 bü

lı.QDJete müracaat ederek •bGtOn 
dünyaya m.1al olmak Dzer• Uzak 
Şarka rörıdu:Ject:k esliha •• mı.:• 
l:immata ambarro koamaıının ka• 
rarlaıtınlma11nt Ye tatbik edılme-
• nl11 rica ctmiıtir. 

Çlnde Hefecan 
Pekin 26 - Halk rrauoda bilyDk 

bir ıevk Ye heyecan hOkilm ıürmek· 
tedir. Herl<H harp için katlanıl&cak 
maırafJara ıttırk etmektedir. Mıl 1 
h ı, Japonların taarruz.lanna kartı 
ciddi b.r muknemet ıöıterllmeıi 

merkezindedir. L"nr Yuoaa datlak 
mınt•kHındakl ıeçidl almata teteb• 
bila edea 20 bin Japon aıkar ne 
kartı Çinliler •ukavemet etmekte
dir er. 

Amerika Ve Ru•J•nın 
Vaziyeti 

Vaıinıton 26 - Slya1t mahaf11 
Amerika bOkOmetlnin Cenene'ye 
•' aderolj'I cenpta 19 lar kemlteal 
raporun•• b1ıt.s •• fAl'la•• tuY.p 
edı d j'lnl a8yJemektedlr. 

Bu m.ııbaf 1, So•y•t Ruya Mille~ 
ler Cemiyetinin lcraatma lttlrald 
kabul ett 1 hkdlrde bitin dllnyanaa 
Japonya aleyhine d8nec tini ıöater• 
m•~• ~·ht•• l'.u notanın kat'i eda· 

TEFRiKA No. 2 1. . . • 
IBTIY AT ZABiTi 

ROMAN . -· \ Muharriri ı BUrh•n C•hit 

DUnkO Kısmın HUIAsası: 
Barba Umumi heni.Is batlaırııttır. 

YO .. ıek mektep pıeunları iç n 
ihtiyat sal ithırl ka·ıunu çıkınıt, 

Berlln, Paris, Londra n lat&ııbul 
DarOlf!lnunlarıııdım tıkan g ·nç 
münenerJer ba•biye mektebine 
toplanmıt1ardı. Ara arı oda bı giln 
Jilksek mevkilerde balunaıılar 

nrdır: Ankara Valtıl Ne,·zat, Köp
rnıu Zade 1''.uat, Iıtaobul ıtndılei· 

umumisi Kenan Beyler ve ııaire ... 
ilk talim ıırıılarında Naci Bey 
(pata ) dizçrık, yereyat talimlerin· 
de tit.dlk gösteren talebeye güıE'l 
bir ders t• nrmiıtir. Piyade bö
IOkleriııde bugiluün maruf ıiınaları 
•ardır: BirgOıı bunlardan KöprHIO 
Zade Fuat Beye bOIClk kumandanı 
ıoruyor: 

BiRiNCi KISIM 

- içinizde mftlkiye mezunu 
)abut muallim var mı 1 

Fuat Bey nrtaya çıkmıf, mili· 
kiye mezunu olarak ta timdi divana 
lllu~asebat azasından Nazmi Bey 
llerıye yürümüş. Bu Nazmi Bey 
de narin, ıayıf bil' ıatmıt- Her 

biri ıporcu, boylu poalu iki yüı 
genç araı ndaa bunlar meydana 
çıkınca kumandanın g6zD tutma
mıı, dOş&nmftş. Onba,ının, emrini 
ifa ettirecek bir heybet " kud
ret eahibi de olmaıı 9art oldujıl 
için Fuat Beyle Nazmi Beye: 

- Pekall, demİf, ıiı yerle
rinize gidip t• lıtirahat edi~ 

Ve hukuktan mezun eline 
ayağına sağlam iki genci onbaıı 
yapmış. 

llk gOn onbaıı olmak ıerefini 
kazananlardan biri de fİIJ>di A'Dr 
kara walisi olan Nevzat Beydi. 

Harbiye mektebi ailihbane
ıinde bu kadar namzede ye' ite
cek aillb yoktu. Me•cut olanlar 
d• daha lilzumlu görülen efrat 
tatimgAblarına g6nderilmitti. 

Bunun için ihtiyat zabit nam• 
zetleri bir ay kadar ıillhaız ta• 
Hm yaptılar. Hepsi de bir an 
evvel silaha kavu7mak heyecanile 
çırpınıyorlardı. Nihayet biı ilbı 

laner Tarllflnd• Kaoırı'• Pelemenk zı .. hlleı 
~a Zaven ProvanıiyeD iımladıkl .felemenk mektep gemiıi mürettebata, 

JÖY~ıyelerlııfn yllzde on nlsbetlnde fndirilm&1i Uıerine, gemi ıilvariılnl hap· 
ıetmııler "Ye geminin idaresini ellerine alarak gayri muayyen bir istikamete 
dotrıa açılınıtlardı. Firari geminin takibine memur olan t orpido n birkao 
tayyare, gemiyi Cava aularında Smabaya limanında balmutlardır. Tayyareı .. 
ri.ı a~tı~ı bombalar üı.eriııe gemi teıllm olmağa mecbur olmu9tur. 
Reamımızde asilerin eline geçen mektep gemisi görOnmektedir. 

11nı ehemm"yetle k ydetmekted r er. 
Bu notanın ileride Milletler Ce

miye_ti tarafınd•n daYet YUkubu'duta 
takdırde Amerika bükOmetinin mil-
an~era~ koınlıyonunua me-Hiıine 
ltUrakı lllbul edecet'ni lhH• etmek• 
te olduğu aaytenmekted"r. 

Bir Japon Gazetesinin 
Şayanı Dikkat Makalesi 
Tokyo, 26 - Kokumin Şimboum 

gazeteal devletlerin Çin-Japon ihtl· 
lafı dolayıalle SÖ•1•l'mfı olduldan 
botbinllkten babaetmektedir. 

Ba raıet .. dnlet,erin bu hotbl• 
ilklerine makabil Japonya'nıa elhan 
laarbinde lttıbH •tmiı oldutu allce
aabaaa laareketl Ye ınlttef.klere 
Japtıjıl •·smetlerl .. yıp d8kmektadir. 

Japon ,.aute•I diyor ki: 
MI tefi" deYlatlerdea blrçotu 

•il•taldl kalmalarını Ye ÇalcoıJoyak• 
ya fibi birçok ufak deyıetleria AJ. 
manya • A•u•ta'1a tahakkGmladin 
kurtalmalarım J•ponJ'a'ya medyua-. 
ti urlar. 

Bayle olda~ halde ba klçGk 
dev'etlu'n m•rabhaalan CeneYre'd• 

yalnız kasatura dağılacaia haberi 
çaktı. Herk..t bir tellt aldı. 

Her b61Dk ka1aturam için de 
birer renk pDıkülliı kordon 1eçil
mİf tL 

Nihayet kasatura dafltılaca
tını çawtlar müjdelediler. Zabit 
aamzet!eri bel kayıılaranı 11kta
lar. Ceplerindeki kordonlan baz r
lad lar. 

Dakikalar, Hatler g•çtt blll 
emil' gelme1orc!u. 

Nihayet ça•uılar yine ı&rOn• 
dOler. 

Getirdikleri haber fena idi. 
Me9cut kasatura yetiımiyecetl 

için ıimdilik yalnız c.;nbaıılara 
verilecekti. Başta Nevzat Bey ol· 
mak Ozere onbaşılar azamet ve 
gurur içinde ıillhhaneye gittiler. 

Bet dakika ıonra kabzalarıa
daa maYi, sara. kırmızı •e turua
ca teritl•r geçip J••er kordo
nu gibi ıallanan kasaturalan 
beherinde olduğu halde g&riln
dllleı. Kııkançl k ıoq haddine 
varmııtı. 

O gDnkO kasatura luıkançlağı, 
en tak kadınlarm tuvalet kııkanç
hğından çok •tırı olduğuna ıüpbe 
yuldlL 

Hele Nev7.8t Beyin zaten çok 
aarif yaptırdıiı aıker etbiıeıine 

J ıponya lehine ne yap talar? Acaba 
fnrlltere ile FraHa koridorluıt .. ne 
g-ibl tabrlkltta bulundular? lnıilter .. 
nin doıtluta mugay.r olan bu hare-
kiltinl unulm yacatıa.. Şimdi artak 
AayalıJara bürlyeılerial Yermek için 
lngillz nüfuzunu farktan ı8kilp at• 
mağa çalışmamız icap eder. 

Japonlar Cenevreden AJrlldı 
Parla 26 - Milletler Cemiyetin• 

deki Japon Heyeti bu aabab buraya 
••idil.,. 
Matauoakanın Befan•tl 
CeneYre 28 - Japon murabban 

M. Mateaoıka haradan ayra'arkea be-
1anatta balunarak demittir. ki: 

- Millet.er cemlyetindea ayrı!ır
keD Japonya namına detil cemiyet 
namına müteualrim. ÇünkD cemiyet 

pek •cele b:r karar almıtbr.Zaman bu 
kararda• Japonyadan ziyAde cemlyelia 

mGlaeHir olac:afana ıli•lerecektir. Mil· 
Jetler cemiyetinin kararı hiç bır teJI 
hıt .letmiyecetı. ac·nacak balde olan 
Çinin Yaa 1ctiae yeni bir kars talılr 
daba 1 lva edecektir. C.mlyetıa .. rk 
ile •ar bt a71raa apramu ıealt
leteeet al .... ediyoram. 

bu kordonlu kasatura okadar ya
rqmııtı ki yedind b&llk arka
dqlan ellerial çarparak alkıtla
dılar. 

- BraYo onbqı 1 
Oa bq ınn sonra blltD11 

namzetler kuaturaya ye fazla 
olarak mavzere kavuımuılarda. 

Fakat arbk kışla hayab da 
baılam ıtı. 

Bir ay kadar deYam eden 
ilk talimlerde beklrlar mektepte 
kal yor, evi olanlar geceyi dışa
r da aeçirip erkence talim• 1eti-
1iyorlardL 

Sabahleyin sekizde talim mey
danında bulunmak uzakta otu
ranlar için pek kolay olmuyordu. 

Fakat blltiln bölllkler tam ... 
kizc!e HOrriyet tepesine talime 
çıktıklan için geç kalanlar ceza 
a6rfiyordu. 

Y eı!inci b6lilk kumandanı er
klnaharp yllzbatı11 Sa!lhattin 
Beydi. Çok nazik bir zabittL H.r 
alııam talimi sonunda : 

- Efendiler, derdL Yarın ıe
kiıde bu meydanda hazır ol va
ziyetinde duracakımıL 

Şimdi fatanbul Mnddeiumumiıi 
olan Kenan Bey yedinci bölUğlln 
en net'eli zabit namzedi idi. 

O her aabıh tam ıekizde ta-

Gönül işleri 
.J 

Ev Kadınının 
Evamiri 
Aşeresi 

1 - Kadın kocaı10a temiz 
yemek, temiz çamaıır, te:ni& 
ıofra göıtermelidir. Y aln z mani
kür edilmiş temiz t rnaklar erke
iin kalbini tırmalar •e ı&zlerln• 
batar. 

2 - Y aradıcı Ye gtller yllzlll 
kadınların kocalan daima mu'· 
uttur. 

3 - Bin tOrlO dlttllnce Ye 
didiımelerden ıonra akıam evine 
dönen her erkek karııından gn
ler yüz ve tatla ıöz ister. En aca
nacRk olan erkek ururt olan bu 
ihtiyacım tatmin edemiyendir. 

4 - Kadının budala11 koca
ıını aıyabında çekiıtirendir. 

5 - Kadın kocaaım ibm.al 
etmemek ıartile evlltlanna mu
habbet •• ıefkat g6ıtermelidir. 

6 - Kadın koca11m herkeıtea 
daha yllkıek ıarmeli •e kimıeyı 
kocuıodan fazla muhabbet g6e
termemelidir. Akai takdirde ko
cuıodan da fazla muhabbet bek
lemiye hakkı olamaz. 

7 - Kadın yalnıı eYlnİD detll 
mutfağının da blkimi olmahdır. 

8 - Mliırif kadın eYinin Ye 
çocuklannın dnımanıdır. 

9 - Kadın her ıarfedllen 
paranın imha edildiğini bilmeli, 
lükse, modaya vereceği paralan 
da çocuklarının kumbaruına at
malıdır. 

10 - Fakirlik ~6rmlyen zen
gin kadınlar parama naııl aar
fedileclğioi zenginlik gören fakir 
kadualardan 6jrenmılidir. .. 

GQner Hanıma; 

Erkek ıi&inle fada allkadar 
olma11m temin için kendini~ biru: 
naza çekiniL Ne kadar çekiaien. 
Yakur haraket ederMDİz erkek 
okadar arlJanaıa dilfu. Erkek 
J11111k •• aula kadından botlaa
mu. Onua için aaafuaa11 ıhter
memeye çalıf'nll. 

BANIMTETZE 

limbane lnDndeki b61Dk toplanma 
yerinde aillh omuza yaziyetinde 
16rlln8r. Arkadqtarına : 

- Efendiler, derdL Yaaba11 
bey benlb yok. Fakat kumanda
aanı dlln akıamdan wermiıtir. 
Haydi, hazır ol, hizaya geeel 1 

Fakat yllzbqa da aaatioi ıı.
maıdı. 

ÇaYUŞlar kıyafet muayenesini 
bitirir bitirmeı kumandayı ... 
rirdl ı 

Maa&alan. uta çark, 
maql 

Balnk Sifli caddeaine çıkmca 
abnın Oıtünden bir yanm ıol 

ederek ıu lllıma~~ayı •erirdi: 
- Bir ataaclan. S.•aatopol 

&nftnde 1 
Şitli apartımanlannda pene .. 

reler aç lap, balkonlarda çehreler 
görilnUnce ıenç zabit namzetle
rinin berbirl bir hanende keailil'. 
Muaikl bilen bilmiyen. ıeai olaa 
olmayan marı okurdu. 

Sillh talimleri daha tath , .. 
çiyordu. 

Hentlz harp baılamadığa içia 
talimler pek aakı gitmiyordu. 

Bu sırada 1enl bil' emir çıkb. 
Bekir olan olmıyan herkea 

k11lada yatacaktı. 
Bu, çok!arının lılne gelmedi. 

Fak at emir emirdL 
(Akaa .ar) 



• 
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HADİSENİN SON SAFHASI 
( Bsıtara.rı 1 inci ıayfada ) 

proteıto ettiler. Okuyuculanmı• 
dtlakO • Son Poıta " da gençle
rimizin heyecanla tezahGratına ait 
tafıil&b e ı ince teferrDabna ka
dar okudular. Biz Tllrk gençliği· 
aia Ttırk yurduna ait dileklerini 
ltı'enmek T• yaımak yazifemizi 
tbmal edemezdik. Bu •ebepledir 
k1 .. Son Poata ,. muharrirleri 
,nu.k tabail ıen'1erile •e hallı 
Ue temaa ederek onlana fikirl .. 
riai ye mutalealannı topladılar. 

Gençler Diyor ki: 
Genç.lerimiıin •fi balkın .ar 

ledilderiai fU aabrlarda okuyacak· 
1111111 

Muhar S.1 ( Hakak Faklllt .. 
•den) 

.. - TOrk ıençlitl IOll Jap
tJil aGmayİf De Ttırk JUrcluada 
TorklDt• hOrmet ıllterilmeahal 
latedijial blldirmittir. ,. 

Nusret Sadık Be1 ( Hukuk 
, F aknlteai birinci aanıftau ) 

., - BOyOk Gazimizin açhp 
•illi dil l&Y&JIDID heyecanh bir 
lle•reaiade tGrkçeyi tahkir eden
lere kartı ıençleria heyecanla 
tezablrat m yerinde buluyorum. 
Gen'1ik bu hareketile milli yazi. 
fHini yapmııbr. " 

Nahit Bey ( Hukuk F aklllteal 
ldnd aanıf talebesinden ) 

0 
- Türk Olkeainde TOrklOğG 

tahkir edenler karıılaranda daima 
Tilrk ıençliğial g8receklerdir. 
Gençlik mili! vazifHial yapmakla 
müftehirdir.,, 

TahammUI Edemeyiz! 
Ferit Bey ( Hukuk talebeıl ) 
.. - Damarlarındaki kanlara 

Yarıncaya kadar Ttırk ekmeiile 
canlanan kimselerin TDrk topra• 
lında onun mukaddesatına iğrenç 
ıekilde dil uzatmalarına 7ükıek 
TOrk gençliği alla tahammOl ede
mez. Kendilerine hadlerini bildir
mek için tezaburat yapmayı Türk 
ıençliji kendiıiae bir yazife acl
detmiıtlr." 

Kemal B. (Hukuk FakGlteıi 
ikinci 11mftan ) 

•• Gençlik vazifeılni yapmııtar.,. 
Muıtafa B. ( Hukuk F akültesl 

lçGuctl aamftan ) 
•• H&diıe milli bl11ia tezahl

rtlade11 ibarettir. Talebe haklıdır. 
TOrklOjil tahkir edenlere den 
•ermek kadar tabii bir t•Y ola· 

mas. " 
Tallt B. (Hukuk ikinci ... 

mltaa) 
•• - T&rk diline teczYtlı eden 

bir adıma icap eden der1 •eriJ.. 

miftir. '' 
Hlliı B. (Hakuk Gçtea ) 
.. - Hldile ıayet yerindedir.,. 

Gençlllln Cevebı 
Necdet B. (Edebiyat Falıll

teaiadea) 
•• - Meıele bence okadar 

mlhim bir ıey deiilclir ••tadan 
Haddini bilmiyerek Tllrldltll tah

kir etmek ceaaretinde bulunan bir 
eaaebi1e Tllrk ıençlijiala ufak 
ltir ce•abL .. 

Yabancı isimler 
Adnan, Zahir Beylerle Meliha 

H. ( Edebiyat F akllltHinden ) 
" HAdiıe, TilrklOie ve TOrlr 

11 .. n na tecarizlerin ıençlik tara· 
fından nual karıılanacağını, naaıl 
cez•landmlacağına çok iyi ı&s
terdi. Bu b&diae La J6ae., Pa• 
rbiyen, Glorya Ye .. 1re ıibl 
Wmlar taııyan ml'eue1elere de 
den olmabdar. torkiyede 1alluı 
tlrkçeDİll, plaıı Tlrk ktHtllrhlll 

Efen diler, İyi Biliniz Ki: 
"Mukaddes V aFlıklarımıza Dil Uzatan· 
larınCür' etlerine Tahammülümüz Yok!,, 
hlkim olmaaaım latiyoraz. ,. 

F eni Rıa Be1 ( Hukuk talo
beliaden) 

••- Ba hAdlH mlln beyecan
lann bir te&ahilrll ve tllrkçemiıı:l 
tahkir edenlert karfı ıençliğia 
bir aka&ıllmelidir. lıtildll cadde
ılnde de, lataabulun dijer aemt
Jerhade Ye iz TataDlllHZJD ber bir 
bucaj'ında olduiu ıibl ttlrkçenin 
hlkim olmua umanı ı•laıiı Ye 
ıeç•ittir bile. 

Mafazalarda, yolda, llaemada 
bize batka dillerle hitap edea 
•atandaılanmıa ai'blr kendi h 
dilimizi kullaamaladırlar. Bu bldi1e 
onlara bir den vermiı, bizi de 
milll meaelelerde " bilbaua 
TOrklyemizde tGrkçenln hlkim 
olmaıı 1'•1eaiade daha çok ~ah,
mıya ıevkedan blr lmil olaıut .. 
11• lyL •. ,, 

Vazffe Meselesi 
ŞDkrO Ahmet Bey ( Edebiyat 

Fakillteainden ) 
" - Türk topratında Tnrk 

ekmeğile yaıayan hıunların her 

Soldaa: AA,,..t, Ali Begler, So6i1uı H. 
.,. T•lat B. 

feyden enel adabı maaıeret 
prenıibile borçlu olduktan ıeyi bu 
tBkran ve nainnet yazifeaini bak• 
kile ademiye çalıımaktar. Millf 

dilimize alt en kDçOk aul niyeti, 
en katı manialarla k&l'fllamak 
her Ttlrklla en mukaddu •azife
ıidir. Milli Tarh;umu, mllb ha.P
liyetimize bGyle baddial çok qaa 
cllretl•le tecaYb ed~n mn ..... 
Mleria yalma maddi dejil. •JDI 
ıamanda manevi ve uaab mD•r 
Jİdelerle ceıalandırılmaaaaı ilti-
7enlerdenim. Tllrk memleketinde 
011011, Bazu dl l.e•an Kalit
roli clnıinden mataıa llİID"' 
ini • •ıtaraf milliyet~erl 
Wle eok lıakh olarak linlrleacll
ren lalmJerclir. Geaçllfe dllfen 
Yazife h •atandaki kozmopolit 
fikirleri klktlnden yıkmaktır •• 

Ce1da Namık H. (T arib ıub .. 
sinden) 

.,_ Mue)eyl bu Aba• ••so-
telerde okudum. Gençlik Türk
Jilje. yapılan bu hakareti affed .. 
miyecetial ıWermiftir.,. 

Gençllk Haklıd1r 
Fahire K (Hukuk fakGlte

alndan) 
.. _ Balkondan hldiaeye tama-

Nümayiş HidisesindenKimse 
Tevkif Edilmiş Değildir 

Meseleye Sebep Olan Adam istif asını 
Verdi, Çekilip Gitti 

( Baıbrafı 1 inci 
· aııyf da 

milik dellil top
lamakla meıpl 
olmaktadır. Di· 
ter taraftan tal .. 
be h&dise mahal
line toplu bir hal
de ıelmedikleri 
için haldarmda 
.. men'i tecemmu,. 
kanununun da tal• 
bik edilmMine 
imkb ıörilemi
yeceğl ıöyleıı
mektedir. 

Kenan L 
DIJor Ki 

Bu huauata ken
diall• alrlıen 
bir muharriri111iz• Mllddeiumuml 
Kenı11 Bey louca f\IDları ılyle
miıtir: 

•• - T abldkata de•am edl70-
rm. T e•kif edilen ldmıe yoktur. 
Eıuen bAdiH tenlfi icap ettire
cek mahiyette delildir. Kanua
lanmıı cam •• çerç.eYe kıranlar 
hakkında •• ıibi lı&ktlmler lroy• 
muı.. bunlar hakkında da tah-
kikat •• fiklyet netlceılnde ayoı 
yolda muamele edilir. ,, 

Haydarp•f8'd• · 
Enelkl gtın nllmayife lftirak 

eden gençlerden bir kısmının 
Haydarpaf•Y• ıeçerelc ıirketln 
oradaki işletme dairetinl Ye ya
takla •agonlann pencerelerini taı· 
ladıklan ıayia11 çıkmıftı. Bunun 
Ozerine .. Son Poata,, mubırrirlerl 
Haydarpaf8ya J'lderek tetkikat 
yaptılar ve a;rendiler ki bu tatia
aaa uJa JOJdar.. ffarclarpap lltu-

10• mldtlrl bir malaarrlrlmbe 
demlftlr ld ı 

.. - Bura1a ldmH ıelmedt. 
Bittabi nıonlan " firketln bura
dald pbeslae bir ıe1 olmamıtbr." 

Bir Bilet iti için 
ltalyan tabiiyetinde •• tahmi

nen otuı yaılannda elan Janone 
bundan bir •J enel V aıoali Şir-
ketinin Be1otlandakl ıifui tef. 
lijine tayin edllmiıtir. Janone 
maiyeUndekl memurlara ıervia 
eıaaaında franıaca konuf1i}muı• 
m alylemlıtir. Bundan bir hafta 
enel kite memurlarından Nad 
Bey bir bilet iti için tfrketia 
Galatadakl tubeılnde memur 
Semuh Heyle tUrkçe bir telefon 
muhaveresi 1apmııtır. Janone 
muhaverenin franıııca yapıl-
mHını ve akıl takdirde ceza ve
receğini 16yliyerek Naci Beye 
bir lbt.arcla bulunmutlur. Naci B. 

Tlrldyede ttlrk
~e konutulm .. 
ll11mıeldiji ceva• 
hım Yermif, bu
DUll Dzeriae tef 
kızmıfbr. Bir 
mlddet her Ud 
memur arumda 
bir lla aatanap 
deTam etmiıtir. 
Bwaa mlltealup 
Şef efendi m .. 
mur Nad Beye 
OD hef illa 
mecburi muunl 
Jet Yermek Ye 
aynca aldıtı kua
aiyoallu ela te.
kJlat Japbrm.k 
latemlftir. Nad 

S.1 oa b .. , .... memn addedlldJji 
lpa ayhtaadan elll llrua keailmfttlr. 

HU ... U •• Diyor Ki 
Vaıoall ŞirketİllİD T&rlri1• 

mlmeuill Hlaall Sachk S.7 di 
ıuaalan a&ylemiftir ı 

.. - Beıotlu tahe.ı ıell M. 
Jaaone ile memarl•nmızdo Nad 
Bey aramada bir anlaıma yanlıt
Liı olmuıtur. V ııonll beJDel• 
milel bir mtı .... 19dir. Burada beı 
dll konuıulur •• yalaı• franaı .. 
ca koın11ulmaıı baklanda bir emir 
Terilmit delildir. 'M. Janone bir 
telefon muhaweresinha frauııca 
yapılmaıım iıtemit Ye memur ile 
aralannda bir lhtillf ~ıktığa lçia 
memur hakkında cezai bir karar 
vermek iıtemiftir. Halbuki her
hangi hlr memurun maqmı ke .. 
mek ıallhiyeti biç bir ıefin elinde 
dejildlr ... 

1 men ıahit oldum. Geçlik her hu
ıl bir milli hldise karşıaında 
olduğu ıibi bu Taziyet karıı11a
da dı vezifelial J•pmlfbr.,. 

Peyman H. (Hllkak IOD mu
fıadan) 

.. _ Ba •areketl pyet tabu 
bulu7oram. TOrldyede yaıayaıa 
her ecnebi mOe1ıeHnin TGrk mU. 
Jiyet •• liaanına •0rmet etmeli 
)Azamdır. Etmiyenlere U'fl akalll&
mel rhtermek .... 1aaıc1. soll 
tabüdir.,, 

Makbale H. (H.W. taleff. 
lladen) 

.._ HldlHyl taMI buldum. 
Gençlik cevabuu ftl'clL Ba aYap 
cok belit •e manafıdm" 

lclll il (Hukuk talebeelada) 
.. _ lpmbdea kopan beyecaa 

1almz bir ıeaçllk lıareketl detll. 
milli ftl'biamıma teltlm&llal ılt
t ... canla bir midldir. 

Ba, 7almı paçleria aefntlal 
rhtena bir heyecan defil, botla 
Tllrk milletinin, Tark camia11aıa 
par)a bir heyecanıdır • ., 

IJI blllnlz ld 
Sabri Celil Bey {lahlar 1 ... 

rui aabdı memurlanadan) 
.._ Do.t, dipaaa bltla 

deYletlerln " laıulann artak 
iyice bilmeleri llzımchr ki: . 

Tnrk ya•ruıunun izzeti nebi 
cerihadar edilemez. Mtıtevad Tlrk. 
mOteYekkil Tlrk, ceaurl Tilrk 
JaYrUau izzeti nefaiae ve mili 
TarLklanndan ber banal bfrii 
ne karıı vaki olacak her tecavll
ıD mutlak Ahibiae iade ed .. 
cektir. 

Btıtiln duaya atrenmelidlr ki: 
Bar&nkll Tllrk eYIAdı, ne aul-

tanların kulu, ne kapiUllasyonlarua 
eairl, ne de ıu Teya ba politi
kanın baziçeli delildir. Bugtlnkl 
TOık neslinin halild Muıtaf• 
Kemaldir. Onun hiçbir eaaret 
zinciri g&rmemiı, hiçbir kunet 
GnOnde bir kere ejilmemft bqa, 
bilim bqlanmııın nazımıdır. 

Ne kadar uutkaaa.na efe• 
dllerl 

f ııal ordulannı• allrtll'1lle, 
kahırlarile, aulllmlerile uia •• 
tammııı latill ettiil devirdeki 
ıGnıtlerlnlıin, .Ulblartmmn 11n
daalanmzm adedim anutuyorn
auz, blı o uametll pJerinizde 
de izzeti aef limiai feda ettik mi 
idil 

Memleketlmln, ub ntaaa
maa para kaunmak için ı•I• 
efeadDer, bundu •oma •ltua 
buraya ıeUrkea lalam. wlana 
medenlyethal karan tariblmiıl YI 

ona •uıGn 1atılu BüıGk Ga
mla evlttlaruün kim oldatuu 
atresaerek ıelims, olma 1111? .. 

Haa Mehmet BeJ ( lacW aad .. 
111ltekait ubit) 

.. - s- .............. . 
bir lttildll laah,ellL Ba latildlY. 
•in hlb'met ed•alere auml her.ı 
rlyet Yerdlk. Fakat ba.a muka
bil Milll lılllrl•lin ea hO,llc 11-
'0I& olan dillaal~• de hllıGMt ı.ıt .. 
rb. kucats•ıada p•re kuuaa 
ecnebilerin, bhi• ba la•k?a•ın 
t .. ılim etmel.-1 llzamdu. GençU
lln cotk11a1afuau fok 1eriada 
bulu1orum. Ekl'lef'ia i•I Jfy•o!..
den naakarlnk ,armek ıok f ... 
oluyor.,, 

Sabiha H. (Kua:akas-ı b • • • •1 
cadde ti) 

- oııam ben 75 JapndayUD-
latlklllimlti kazandıkta11 .onr• bil• 
memleketimizde hill diH•lllıl 

'O.•••• 9 ...... , •••• , 



r 
ÇİN 

•• Gin lıi Japon lıl ., 
Derken karıldı diıi, 
Şarkta bilmem kaç ldfl 
Harbe aireceklermİf L. 

* O edlt mecOılerle 
Haydi deha f ,n,ıerltı 
Bin tnrllı cDmbDılerle, 
Harb4t aireceklwrmif L. 

* Bacıtı kıaa Çinin, 
YOreği tasa Çinin, 
Bqı kıralaa Çinin, 
Harbe ıireceldermlt L 

Afacan 

Bir aabab 
Pinpin uyanmca 
aklına yioo bir 
muziplik geldi.. 
Derhal yataklan 
fırladı, usulca 
Afacan'111 oda· 
ıına girerek ka,.. 
yolanm altına 
girdi Te aHZJ 
çıktığı kadar 
bağırmağa ba19 
ladı.. Bu ç•ilık Afacanı deli gibi 
yataktan uyandırmııtı.. Etrahna 
bakmdtj1 halde, biç kimaeyl rö
remedi.. Çıtlık tekrar baılamıftr. 
Afacan bu çığlıiJa karyola altın
.dan ıeldij'iai ıörerek fırladı ve 
Jer• atlacL. Pinpin karyolanın 

Jltıada, i~bılerl faltaıı ~ibi açıl
:anı bir halde duruyQrdu. Gözllno 

-·- ----...... • ..... ~--"-·--·-----·-·······-· .. ···--- bir 2Gılük ge-
çirmiıli.. Ayakla· 
rınd411n birini kal· 
dırmıı: 

- Heh bey, 
heh heyi.. Diye 
Afacanı aelimh• 
)'Ordu.. 

Afacan onun 
ba halini gö-

rllnco taıırmrıtı .• 
Pinpia derhal 

odanın ortas na 
fırJadL. Ve dön-

oruncakıarını çok çabuk kırırorsun Afacan miyo baıladı, dö-
lllr daha almam ha 11. nerken: 

- Klteplarımı da yırtaraam yenlalnl almaz· - HoU1111a, 
!,'" ~-~~~-~!_.._ _____ ·-.............. _ .. _ HolllAla!.. Diye 

1 t bağmyordu.. Afacan bir iki kere -r------------i- Pinpial kolundan tutup durdurt
Afacan diyor Ki: 1 mak JstedL. Fakat Pinpin derhal 

I diflerini çıkararak Afacanın nıe-
U rino hDcum etmiıti.. Bu hOcum 
n amlıum Afacanın adnnn koparmıftL. Der• 
~ ~ 1 f hal blltün kuvvetile kaçmağa ça• 
yaraıop. ••• ı.1tı •• Arkaıından Pinpin de onu 

Şu dllnyada ne deveciler var
auı me;er ••• Bakın ıize anlatayım: 

Geçen ifDn bizim eve açıka6ı 
bir ağabey geldi. Annemle bir 
paıarlıia giriştiler. Annemin çar
ı• içinde bir dlikklna varmıı ta, 
onu uhn almak iıtiyormu1= 

Aizını açta, göıOnO yumdu: 
- itte teyzeciğim, bu psra 

timdi bulunmaz da, baylo bir 
fiati kimse Termeı de, zaten 
dilkk.lıııo a.tTaları dökDlmllJ, ta
Yanı çatlama" kepenkl•ri çDr6-
mOımnı te, daha bilmem neler ••• 

Açıkgöz ağabey bir tOrlO •ı· 
n :b.rakmıyor.. Halbuki annemde 
de iyice bir çene yardır hal. .. Ş .. 
rakl" diye düıllp bayılmadıtına 
tlojrueu tatlım.. 

Nihayet uyuıtular gallbL. A.. 
•m chıarıya ikinci kahYeyl 1ap
••1a cıktı. Açıkiaz delikaob 
laeal MTmek iatedi. Elimdeki pa
ralan ıörDoce: 

- Gel onu .cleYe yapalaml 
•edL 

DeYelerl ben çolc HYerfm •• 
Ba atabey benim paramdan de-
•• yapar1a, ne hoıuma aidecek• 
ti, ne hoıumL. Eline paralan 
aldı, iki aY11cunda aaJladı, AYlJ""' 

do, •izana atarak yutkuaaru 
futtu. 

- Hani deve! dedim. 
- lıte deve oldu, dedi, 
- Nasıl deve.. 
Ham bum ıaralopl •• Diye ,nı

d& Ye bizinı. paraları tekrar or
taya çıkardı. 
La Fakat bakalım annemin dnk
-.ıılannı tekrar ortaya çıkara
.ıs ma? .. 

takip etti.. GnrnltO ile merdiven
lerden indiler. Afacan bahçeye 
kaçmııtı.. Bu patırtılardan evde-

Konuştuğu 
Gibi 

Muallim derse 
glrd ği zaman yO
zU gUHlyordu .. Kur
ıtlye ç ktı ve ııınıf
tai.ilere dedi ki: 

- Çocuklar, ar
tık den ıınealnfo 

eona teldi.. Sizi 
ıon bir defA dah~ 

imtihan edeceğim •• 
Horket annesine, 
bahasına, veya te
tedll'f nt kıea bir 

mektup yazacak •• 
Bana getirecek •• 

- Afacan &tal• 
dı: 

- Nı Jaaalım 
efendim. 

- Canıaa •• 
yazaraanıs yazın •• 

yalını dikkat edin •• 
mektupları konae-

tuğunuı gibi 'Ylf' 
ır.acakınnız .. 

Bu 11rada, nl• 
bayettekl ııraların 

birinde oturan ~
faeanın arkadao
larından biri aya· 
ta kalktı• 

- ı-·a... fı •.. 
fak mualfm Bey •.• 
konu9tuttum g' bl. 
Na., Na ııl y&;. 
7aıay1m?I 

kller do ayağa kalkmıflardL. Afa· 
can korku ileı 

- Pinpin delirdif.. Diye ba· 
jınyor, ç ğlıklar ıavuruyordu. 

Afacan bavuı bqana ıitmiı, 
Pinplaln htlcumwadu kartWı:..•i• 

~ çal1Jıyordu. 

Pinpin derhal, babçeDİll kö

ıeıindeld havu:ı mualuğuau aça

verince, fıakıyelerden hortum 

fibi ıular fıtkırd ·.. Afacan aır-
11klam bir halde kaçmai'a çalı-

,---------------------- ~ 
Ölür a ı .. 

Afacana ıordular : 
- Amcam çok ıever mlılu? 
- Severim.. 
- O da 1eni .. .,., mi ? 
- Sever •• 
- En çok una ne hediye 

ıetirir ? .. 
- Eskiden oyuncak retirirdL 
- Şimdi ..• 
- Şimdi bir f4')' ıetirmlyor •• 
- Neden? •• 
- Bilmem.. Babam onun için 

.. Ôldil 1 " diyor •• 

Gelecek Hafta 
Bir Saklambaç Oyunu 

Rı.i•li hikaye 

-----., 
ı · 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 

f rken Pinpin, 
arkasından koıu· 
yor: 

- Hehhey, 
behbey:.. Diye 
bağırıyordu.. 

Afacan ata
cın birine çık· 
mak lıtedl, fa
kat elleri tut
madı. 

Aıatıya JUYarJandı, diz • 

leri kauada, bahçe kapı11Ddan 

kaçmak iıterkea batana demire 

çarptı, alnı ıiftl. " nihayet kal
dınmda ayağa bir t... takılarak 

düftl ba11lch.. 

Piaplnin ba dellllil. Afaeem 

JAPON 
Boyları bir karııbr, 
Yüzleri aararm·ıtır, 

Koıutu bir yarııbr, 
Her Japon askerinin .. 

* Çine dalancı aman, 
Kalıç aalmca aman. 
YtiıU yalınca aman, 
Her Japon aıkerioio. .. 

* Çini yutana yutaaa, 
later Şangayda tutaua, 
Akb bizi unutsma, 
Her Japoa ukerlnln... 

Afacan 

mDthif korkut• -.-. -.-.-. -.,,,,.-.,..---.-. -,,,..~_ ı:_:_ =-=-=.=. =. =. =:. =:. =,:.;.-=~ ====== 
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Fakat Pin pin 
oYde Han:mtey
zeden okkala 
bir dayak yedi, 
bir daha bayi• 

oyunlar, muzip
likler yapmama
ğa kar., verdi.. 

Kedi 
Cingöz Afacana 

eordu: 
-Kedilerin kny

nığu neden hep 
dimdiktir •. 

-Kim bilir •• Bel· 
kl toeukluğırnda Us· 
tüne batına yap
masın deye anııt>ıl 
kuyruğunu knlak· 

- Say:e bakayım At•can, Meae:ı babanın 
••klz etmasınd•n glzllce lklalnJ J•••n ne olur? .. 

- Nefi• ~lur efendim. 
larına bağlamııtır. --·-· -·-... - .... i ...... _ .. ____ .. ____ .. _ .. ,_, ------

Hayıkr dı 1 Fıkracıklar 1 
Afacanın bir 8peil nr , _ _ 

ıordum .. 

- Bu k6pek bir .. , ı•tirl· ' Ama Ne Saklambaç! .. 
7ormu •• 

- Getiriyor L 

Afacan boğa~na pek diltklln· 
dOr. Bir ~n annesi miaafirler 
için yedi tabak mahallebi yap
mıtb. Afacan, ufak bir tabak yi-
1ebildiğl halde bir tllrll bu ca
mm tathya doyamamııb- Anneal 

- ATmı?. 

- Hayır pire!. 

Ne Kallr ?I. 
llı:allim AJaca· 

aa ıordu: 

- Betten bet 
~kana nı kalır?. 

,...., .... 
-SOyJısene ea-

aı-.. meaıl& ee
l>lndı tl•t lı:urut 

olaa da, bu bet ku· 
rutu kaybet.len ne 
kalır! •• 

Atıcaa batını 
kaldırarak n.ıhz.ııo 

mahsıaa baktı: 

- Cebimde bir 
delllı:. bili' efen· 
dim.. 

Ay Tutul
·dul 

Afacan, geoeı .. 
,ta babaıının oda· 

· ıına koprak ba
tırdı: 

Jukarda tabaklan bavaland11nu
çalqarken Af acın usul uıul meı

divenleri lnd~ mutfağa girdi.. fa
kat ortada mahallebi tabaklan 
yoktu.. acaba ne olmuıtu? •• 

Anneli onlan nereye aakla
mııtı ?. Afacan korkarak, yGreğl 
gl\mbllrdiyerek dolaplan delikleri 
aramıya baıladı, Tam tel dolabı· 
nan kapısını açarken birdenbire 
Hasan Beyin gOr seti ç.nladu 

- Hey Afacaa ne arıyonwa 
orada?. 

Afacan korkudan 1apnn ke
.ııerek kekeledi: 

- Şey baba.. Cloı&lle ulr
lambaç 01nuyorduk onu any~ 
dumt. 

Delilerin içinde 
Afacanla Haaan Bey bmarhane,t 

geziyordu: DeWerin en•um ~rdOler. 
Zırdeli, ıarzırdeli, h.nıır deli, u 
deli, azılı deli daha bir çok cinı 
deli Yardı. 

Azılılann arasında bir taneal 
mGtemadiyen bağrıyordu. 

- Ben. kaynanamı lldllrece-
-Baba, baba, kot l tim .. 

bak, ay tutulda •• 
- Ben kaynanama lldOrece

Baaan Bey ol· I ğim 1 •• 
dutu yere bUzQlU· ı Afacan babaıına d8nerek: 
•ırmlıtı: - Baba, dedi, bu adam yu-

- Fellket •. an- hılıkla buraya konulmuı olmaua 
aealn 190111 açı· ı •~zleri pek deli uçmaaına beu .. 
laoül mı yor. 



İTTİHAT VE TERAKKİ 
Her lıakkı mah/uzdur. Nasıl dolda?" 

···--···········-·--·-·-T tfrika No. 77 
Na•ıl Yaşadı? .. 

Nasıl ÔlJü ? .. 

Hükômet Ne Derece Aciz ve Zaaf 
f çinde Bulunduğunu Hissediyordu 
Erteai glinll, kaa1ıbanın bn

tlln kahvelerinde bu hadiseden 
bahsediliyor, ve artık o muhitin 
havasında, sanki ılık ve tatla bir 
hürriyet rDzglrı esiyordu. 

Bu vak'a, yayıla yayıla evve
li Sellniğe ve •rnra da lıtanbu
la kadar aksetti. Bunun ftzerine 
mllhim bir takibat yapılacağı 
unnediliyordn. Halbuki bu zan, 
tahakkuk etmedi. aadece Sell
nlkten birkaç hafiye ieldi. El· 
altından tahkikat icra edildL 

Aradan bir ay ıllkfınetle 
ıeçli. Giinlln birinde, ikinci avcı 

alayına dört yeni mnl•zim ıöode
rildL Bu d6rt mülizim, doiruca 
1atanl:.uldan. ye 1ddız saray odan 
ıeliyorlardL Bunlar, Abdülhami
din muhafızlar ndan· olan ( feall 
subaf taburu ) na menıup Arna
wtlardı. Çavuf oldukları halde 
tlerbal terfi ettirilmiı ve buıusl 
nzife Yerilerek (ikinci avcu ta• 
buruna g&nderil miılerdi. Vazife
leri de tabii, tabur zabitanının 

ahvalini tarassut etmek ve • artık 
lıtanLulu faz'aca ıDpbelendirmiye 
baıl.yan • gizli cereyanlan tetkik 
eyliyerek lstanbula bildirmektL 

Tabur zabitana bunu hisseder 
etmez, hühfim etin vaziyetini 
anlamak için bir tecrllbe yapmaya 
ıizlice karar verdiler. O eanada 
maaı verilmiyor ; zabitan maiıet 
hususunda aık nb çekiycrdu. 
Bir gl1n taburun ikinci bölük 
kumandam yUzbaıı Arnavut 
Mualafa Ef. odasmda otururken 
bilik zabitlerinden Gani Bey 
birdenbire karııama dikildi ı 

- Yüzbaıun.. Kaç aydır, 
a1lık alamıyoruz. Fena halde 
•kıntı içindeyim. Eter lnllmilr 
deki pertembe aUailne kadar 
bana maq verilmeue. yuifeml 
terkedeceğim. Sise pdidea 
malamat Yeriyorum. 

Dedi. Ynzb .... ba clretki-

Serez .. ,kllatı~H ikmal •d•• 
Blnb•fl Nalrl B. 

derhal Seliniğe, ordu mtııiriye
tioe yazıldı. Fakat milşiriyetten, 
( idarei maslahat ediniz ) diy9 o 
zamanın modası olan bir cevap 
alındı. ŞUkrD Naili Bey, idarei 
maslahat milmklln olamıyacağın
dan bahsettikten ıonra: (Zabita• 
na pek çok nasihat eltim ; fakat 
dinletemedim. Zaruret, herıeyi 
yaptırabilir.) Diye ceıurane mu· 
kabelede bulundu. Müşiriyet, 

ıaaf giSıterdi : ( Zabitana derhal 
birer maaş veriniz. ) Demekle 
berabu, meseleyi tahkik ıçın -bir erkin harp kaymakamı a6n-
derdi. Bu kaymakam, zabitanı 
isticvap etmek iıtedi. Fakat acı 
hakaretlere maruz kalarak der
hal SelAniğe avdet etti 

Bu hldise inkiliba hazırlanan
ların oldukça mllhim bir zaferi 
idi. Demek ki bllkilmet ta ae 
derece aciz ve zaaf içinde bu
lunduğunu biuediyor, fazla ileri 
Yarmak istemiyordu. Nitekim, 
yine bu esnada. (ÜıkUp) t• mer
kez kazaaı kaymakamı, mllfettiıi 
umumiye bir jumal 11Sndermiı: 
(Buralarda hllk6met aleyhinde 

gizli bir cemiyet teıekknl etmit
tir. Gittikçe tevessll ediyor. 
Bunun önllnll ıimdiden · almak 
llzımdır.) Demiıti. Müf•ttiıi umu· 
mi, Hüseyin Hilmi Paıa, bu 
jurnal mDnderecanndan bahse
derek Koıova valisi Mahmut 
Şevket Paıaya bir tahrirat t öıı
dermiı ve meselenin ehemmiyetle 
tahkik ve takibini emretmiıtL 

Mahmut Şevket Pqa, baza kim
aeleri çağırttı, isticvap ettirdL 
Fakat, daha ileri gidemedL 
Hatta, en çok ıllpheli olanlara 
da husumet göst~remedL 

Cemiyet, bu hallerl g6rdDkçe 
artık hükümet inzibat Ye ldare
ainin nekadar gevıediğiol biue
diyor : kendi kudret Ye kuvve
tine karı• daha bOyDk bir 
emniyet ve itimat buıule geti
riyordu. Yalnız villyetler değil, 
vasi salAbiyete malik olan 
(müfettişi umumilik) makamı 

bile ayni vaziyette idi. Yine 
bu saralarda, ıelinik muhitinde 
bllyllk bir velvele husule geti· 
ren, mlihim bir hldise olmuf, 
bllkümetin takip etmek istediği 
ıiyasete karıı bir darbe daha 
vurulmuştu. 

(Arka11 nr) 

Açık MuhalJenı: 

Samıuo'da, muhterem Faruk 
Beyeı 

- Niyazi Bey merhumdan da 
aırası gelince bahaedeceğia. 

Yarınki Sah gllnll lstanbul Btltdltnt 
akıamı 21,30 da $ehil'Tı"yatnsa 

H 1 L E ve lllJlllllllllll 
SEVGi ı 

n.~ 
Haile ö perde 

Muallim ve 
Talebe gecesi 

Mart •JI ••rfında pa• 
••rte.l g Unlert de 
t .. .U yard&r. 1 

rane bitap ka,..11nda enelA 1 MART ç AR ş A M B A 
ıaşırdı ; alıklqta. Soma. kendiai ~C 
topladı : 11 \..._,.. ____ G 88 t 9 SO da __ ., 

- Fakat ben do almıyorum. ece a ' 

clanDi~: m~~!::n:~r~ko~~;::: KARIM BENi AL'DATIRSA 
Aradan dört enn seçtL Perıem-
be illntı ıeldi. O &llD. Gani B. 
nzifesini terketti. Ynzbqı, 
doğru tabur kumandanına ıittL 
vaziyeti haber YerdL Kumandaa 
ŞDkrll Naili Bey, Gani Beye 
haber yolladı. Ynzbqa da bera
ber olduğa bılde, hmunma ge
tirterek bticvaba baıladL Gani 
Bey yaziyeti acıkb bir liaaa ile 
izah ettikten •oma. ba .. rait 
altında yazife ifa edemiyecejinl 
a6yledi. Şükrll NaW Bey bu 
16zleri dinlerken reami1etioi 
muhafaza ediyor fakat, yOzbap 
16rmeden de Gani Beye tasvip 
ifaretleri veriyordu. Gani Beyin 
ılSzil biter bitmez, g6ya, biraz 
nasihat ettL Sonra da; 

- Aıkerlikte, blyle feJ 
olmaz.. GiL iyice dllflln. tatın.. 
cumarteal ıOnll de vazifenin 
baıma gel 

Emrini verdi. Halbuki, ertesi 
cuma k nan vaziyet birdenbire 
alevlendi. Bütün zabitan, maq 
alamadıklarına bahane ettiler. 
Vazife bq na ıelmediler. MHele, 

Yerli kudret, yerli müzik, yerli san'at, 
• yerli dekor yalnız Türk eserı 

lstanbul'da ALEMDAR ve Kadı
k6yünde HALE sinemalarında 
aynı zamanda başlıyacaktır. 
lMART ÇARŞAMBA,__, 

8 GENÇ KIZLAR Klübü 
e:r genç kızın ilk aşkmı tasvir eden bir film. 

Cevva~ mlltenasibül~ndam ve s~vimli 

FRANZISKA GAAL 
Macar da.ns ve şarkılarile dolu 

p A p R İKA (Ateşin gençlik) 
mükemmel komedi müzikalin müme11ilesidir. Kemali muvaffakiyetle 

ARTİSTİK Sinemasında 
~--.. ıöıterilmektedir. lıAveten: FOX JURNAL._ __ _, 

Sıtkı Beyin iddiası Neticesiz Kaldı 

Bir Kutu Kibrit İle Bir 
Tren Yürüyemiyor 

Şimdi (Bursa) da oturmakta 
olan sabık fizik muallimlerinde1a 
Sıtkı Bey iaminde yaşlı bir zat 
Darülfünunda fizik doktora Fahir 
Beye bir mektup g6ndererek ta
biattaki mevcut gizli enerjilerden 
istifade için yeni bir usul buldn· 
ğunu Ye bu usul aayeainde bir 
kutu kibritten bir treni yllrllte
bilecek enerji i•tihaali kabil ol
duğunu bildirmiştir. 

Sıtkı Bey uıulilne girerken ıu 
ıekilde bir tasnif yapmaktır. 

A - Activite: Şualar 
B - Affinite: lnşialar 
C - Effectivite : MeYder 
D - Efficacite : Çehreler. 
Sıtkı Bey bu tasnifi mllteaklp 

atomlar hakkında malfımat ver
mekte ve bulduğu usulUn bir ne
ticesi olmak nzere tedriı mlld
detlerininin yarı yarıya ine
ceğini söylemektedir. 

iddia Doğrumu? 
Sıtkı B. tarafındın ortaya ab

lan bu iddiayı tetkik için fizik 
mllderriılerioden Tevfik, Raıata
ne mndnrll Fatin Beylerle di
ğer iki zatten mllrekkep dört 
kiıilik bir komiıyon teıkil edil
mif ve ilk tecrübeler yapılmııtır. 

Alakadarlar Ne Diyorlar? 
Bu buıuıta bir muhanirimia 

al•kadarlarla g6rtlşmOıtDr. Da
rnlfünunda fizik doktoru ve fizik 
mecmuHı mUdfirü Fahir Bey ıun
ları aöylemektedir: 

" - Dediğim ıuki Sıtkı Bey 
tam yeni bir con Ahmettir. Blitno 
fizik kanunlarım kendine göre 
dört sınıfa aymvor. Yatnıı: ben-

ce bu taınifin biç bir ilmi kı,. 
meli yoktur. Muhtelif kitaplarda 
tesadüf ettiği isimleri y&n yı.na 
koymakla yeni bir tasnif yapıla
maz. Sıtkı Beyin iddialanoı çll
rütmek için tahaffuz kanununu 
zikretmek kAfidir. 

Sıtkı B11yin tunifi akıl Ye 
mantık haricinde olduğundan 
atomlardan enerji iatibsal edıbi
bilecek bir uıul bulabilmesi de 
varit değildir. Bu buıasta benim 
de fikrimi sordular. Verdiğim 
cevap. Sıtkı de1ın fada yorul
mUf olduğuna aöylemek oldu. ., 

Bir Mutalea Daha 
Sanayi Müdilril MOderria Refik 

B. de fU fikirdedir : 
•• - Tabiattekl enerjil"r aa, 

bava cereyanları ve atmoıferdeld 
elektrik Ye glloeı bararetidir. Bir 
kutu kibritle bu enerjiler arasın
daki mllnasebeti göremiyorum. 
Maamafih mubteriin raporunu g6r
dükten sonradır ki kat'I bir ıe1 
söylemek mllmklln olabilir ... .. 

Sanayi Mllfettifl Mnhendia 
Kudret Bey: 

- " Atoma parçalamak nre
tile tabiattan bOyllk enerji iıtibaall 
buglln prensip itibarile bulunmut
tur. Meselenin haW bir tatbikat 
ve lktıaadl hesap meselesidir. 
Meseli: 

Aynıtayn dilnya enerji kon
feranaında b:r damla ıudan iki 
yüz beygirlik kuvvet çıkaralabile
ceğini söylemiştir. Buna muvaffak 
olunursa birçok vesaitten iıtifade 
kabildir Ye kibrit kutusu da ba 
vasıtalardan biri ola bilir. " 

Kazanç Vergisinin Yeni 
Şekline itiraz Ediliyor 

( Battarafa 1 inci aaJf ad 

bir kıılDIDln ela beyanname wr
miye mecbur tutulmalandar. 

Meaell: Beyanname vermek 
mecburiyetinde olanlardan boraa 
acenteleri, mtıbayaacılar, almaar
lar, ügortacalar, komisyoncular, 
noterler, mllltezimler, dalyan Ye 
madenleri kiraya Yerenler, apar
tımanlan toptan kiralayıp pera
kende icare verenler, ikrazatçılar 
ye aaire maktu Yerıi Yerecekleri 
gibi doktorlar, awkatlar, dit ta
bipleri, mftbeadiıler mimarlar, 
aleldmum mUf avirler çifte Yel"gi 
vereceklerdir. Bunlardan başka 
ıimdiye kadar berannam• nze
rinden kazanç vergisi veren tica-
ret, san'at ye meslek erbain 
ifgal ettikleri binaların gayrisafi 
iratlara matrah ittihaz edilmek 
Dzere vergiye Ubi tutulacaklardır. 
Yeni kanua projesi allkadarlar 
arasından dikkatle takip edil
mekt.. bir k .. m memnun, diğer 
bir kıa m da ıa yri mumnun ol· 
maktadırlar. 

Bu buıuıta allkadarlardan 
baz lanoın fikirlerini neırediyoruz: 

Manifatura tacirlerinden Me-
nam zade ~llllzlz 8. diyor ki: 

• - Btz tımdiye kadar if azanç 
Yergisiııl beyanname Ozerinden 
Yeriyorduk. Yeni kanunda bu eaa• 
değitlirildiğioden bundan ıonra 
it' al ettiğimiz binaların Kayrisafi 
iratlan nıatrab ittihaz edilmek 
llzere vergi vereceğiz. Bu vazi
yet b zim kazanç vergin.ıiz tak• 
dir üzerin ' alınacak demektir. 

Bizden, Fraoaada olduj'u gibi 
ciro ftzerinden Ye yahut maktu 
tekilde k•zanç vergial alınma•• 
daha muvafık ye faydah olurdu 
ve bu ıeklin kabul edilmesini te-
menni ederiz." 

Atukat Abdurrahman Ali B. 
diyorki: 

" - Avul<atlardan iki ıekilde 
kazanç ver~ iıi alınması biraz ağır 
olur. Saniy~n avukatların s .n&fla• 

1 
ra ayrılma11 doğru değildir. S.
nıflara ayırmakta esas ae ola
caktır? 

Ba, kolay kolay yapılabilecek 
ıeylerden midir? .. 

Yeni kanunda be1anname ye
rlae maktu Yerıiye tlbl tutalaa
lardaa noteri• •• zahire bonua 
mDbayaacalan Yaziyettea çok 
memnun olduklan halde para 
borsası acenteleri maktu Yerif( 
teklini değil, daha ziyade eald 
beyanname uaulllnil istemektedirler. 

lıtanbul ikinci noteri Hasan 
Bey diyorkl: 

• - Beyanname uaulD bize 
uygun gelmiyordu. Defter tutmak 
Ye bin tllrHl kırtasiyecilik, verıl 
vaktini ıeçirmek suretile cezaya 
çarpılmak ve aaire bizi llzDyordu. 
Yeni kazanç vergisi kanununda 
maktu bir v•r&İ vermekliğimia 
tenıip edilmiıtir. Çok memnu-
nuz." 

Zahire boraa mftbayaacalann-
dan Hidayet ve Hacı Molla zade 
Klmil Beyler diyorlarki: 

• - Defter tutmak. biç ol
maua ayda 30-40 lira maqh bir 
kllip tutmajı icabetllriyordu. Hiı 
maktu Yergi ıeklini istiyorduk. 
Hükimelin bunu kabul ettiiinl 
ıördllk memnun olduk." 

Para boraaıı acenteleri umu
mi kltibi Nedim Bey de fU ff
kirdedir: 

" - Bizim işimi• ruml bir 
muameledir. Binaenaleyh bizden 
eakiıi ıidi beyanname Dzerindea 
kazanç Yergisi alınmalıdır.,, 

Para borsa11 acentelerinden 
Refik Bey: 

" - Bize en ziyade uygun 
gelen ıekil beyanname Ozerinden 
kazanç vergisi vermektir ve bu 
ıekilde veriyoruz. Maktu yeril 
olduğu tahdirde kazansak ta ka
zanmaaak ta vermek icabederki 
bu, bizim için faydalı değildir. Bia 
eıkisi gibi beyanname üzerinden 
vermeliyiz.., 
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ABllET R EIS 
'·-------------------3u-------------------· Yaa.n; 

Pi11er Melon 

1 rrflttn Ptkiaıetl tıraflnc!aa G ... 
•·ne lıedJye edilen eaerla tereG•• 

ÇANAKKALE I 

Olmuştu Yazan: C•neral Ogland•,. 

Topçu Kuvvetleri Şark 
-222-Markiz Bir Cariye 

--- --
Ahmet Reisle Lükrezya Esrarengiz Bir 

Surette Ortadan Kayboldular 
O, inanamadıtı bu vaziyet 

hakkanda bir fikir edinmek için 
etrafına bakarak g6ıU biraı 
6tedo duran bir gölgeye raıtladı. 
Bu Ahmet Reisin ta kendisi idi. 
Bhka9 adım ilnide, bir ıeccade
nin üstüne oturmuş, bir taraftan 
elindeki dok1an dokuzluk tespi
hini çekiyor, bir taraftan da uyur 
ıibi yatan Maddal«sna'ya balo
rordu. Denilebilir ki bu adamın 
o anda 1•11yan yegAne tarafı, 
acele acele tupih çeken ellerinin 
hafif çatırdıları idL Bir taraftan 
yeri• aertliğl, 6bllr taraftan 
6nündo duran manzara ile kalbi 
Btllyon Lukrezya gayrlibüyarl 
bir hareket yaptı. Fakat Ahmet 
Reiate yioe bir hareket görlll
medi. 

Lukreıya bulunduğu yerden 
kalkb ve &eniş balkon pencere
sine kadar gidip kenarına da
yandı. Bu ıırada, 1anki bir cisim 
kayıyormuı gibi bir hareket oldu. 
B*tı· Ahmet Reiı yanına gelmit 
,,. o da pencerenin bir kenarına 
dayanmııtr. Uzun zaman her ikisi 
de bu hAlde ve ıessizce kaldılar. 
Sonra kadana yavq yavaı cesaret 
geldi ve yiikMk aeale koouımıya 
baıfadı ı 

- Ahmet, dedi. Demi• una 
,,..edijim 1971eri amatmak 11-
zımdır. Kabul edenin ki bunlar. 
birdenbire içimi kaplıyan ani bir 
üddelin tabii tuahllrlerl idL 
Anlamakhim IAzımdar ld, bildi
tin ıartlar içinde eYimden azak
latmak, çoculdanmclm, babam 
ft kocamdan ayrılmak beni llİllirH 
1aph. Sonra bizden ne iatiyor
auaa? Onu da bilmiyona. Bu da 
8J'le& bir marak •bebidir. 

Ahmet Rel1, ıenç kadına 
d&adl ve başile: 

- Hakkın •ar 1 demek lıter 
tfhi bir ltaret yapb. • 

Sonra. ltalyan usulu llzere •• 
boynk bir nezaketle kadının 
elini tuttu Ye ikiıi beraber, evin 
karanlık dehlizlerine daldılar. 

* 
Ahmet Reisle beraber eara• 

renıiz bir ıurette kaybolan 
Lukrezya tekrar büytık ıalona 
d&ıd&iğll uman, çehresinin eski 
dllz çizgilerinden ... r kalma• 
mııb. BlltiD mevcudiyeti taıwımu 
bir periıanlık içinde idi. Ahmet 
Reiıle beraber birçok merdiven• 
ler çıknıtf, birkaç kat yllkaeklere 
ulaımıı, tekrar birtakım mercfi. 
Tenler lnmiı " nihayet el'in 
6bUr wcaaa varmıılardı. Orada, 
bir delik •udı ki lçladu dqa
nya kuvvetli bir ziya huzmeal 
fııkmyordu. Evveli Ahmet Reil 
bu deliğe gözüntl iliıtirmiı, 1r6r
dtığö manzarac;lan memnıua olmalı 
ki bakmsu için Lukrezya'1a ifa· 
ret etmiıti. Lukrezya ewwelA biç· 
bir ıey g6rmeDÜltİ. Çllnkll bak· 
biı yer o derece aydınlıktı. 
Sonra, karaalıktau çıkan 1rözleri 
yavq 7avaş aydınlığa ahfmca ıa 
aabne g6atıne iliımiıti: 

Arap tarzmda ve binbir ıu
rette ıllılenmiş kuvvetli bir lAm· 
banın aydıulatbğı bir oda... yer
de. ttıylll h11Iıların tızerine uzan
•t. dey ıibl cO.aoli 8iyahi bir 

1 
adam. lıtirahat bilinde bulwı- 1 
mftlma rağmen ıırhndaki ipek 

l gömleğin albodao büklüm büklüm 
bir bilde duran adalelerinin ıert• 

Ahmet Reis, bftyftk bir heye
can içinde ayağa kalkmıştı. YBztı 
değiımiı bir halde idL Sert ve 
haıin korsanlık hayatınm çehre· 
aioe vurduğu damgalardan eser 
yoktu. Ayakllll'Ulın ucuna basarak 
kapıdan dııarı çaktı. BUyUk sa
londa iıe, Lllkrezya hAll yığıldığı 
yerde idi ve bir yıldirımla vurul
muı gibi hareketsiz duruyor, 
Ahmet Reise bakıyord~ Kuvvetli 
adam, kenardan bir aeccade ala
rak Ltıkrezya'nın yanına çekti. 
Dstllne oturdu, bir mOddet biiyle 
kaldı; 80nra konUf1Dıya baıladL 

liii seziliyor. 
Bu ıiyablnin ayakları dibinde 

ise elinde bir çay topıiai tutap 
ve bir Arap kadıoı .gibi giyin
miı olan mağrur Markiz, bir 
cariye tanına ile çay ıunuyor. 

Luluezya bu mamarayı görür 
görmez dayanamamıı, ağzına 
yilkıelen acı bir çığlıiı dudak
larının arasıoda boğarak olduğa 
yerde donmuı Ye düşmemek için 
gayri ihtiyıari Ahmet Reisin ko
luna tutmutlu. 

Bu halde ve yan baygın bir 
vaziyette tekr.tr Uk çıktıklan 
aalona döndllklerl zamau Luk
rezya ayakta duramamıt ve bir 
klilçe gibi yere yıgılmıttı. 

Ahmet Reis, Lukrezya'ya 
ehemmiyet bile vermemiş, d9ğru 
Maddalena'mn yanma gitmİf ve 
biiyftk bir dikkatle genç k 11 

kollarıoın arasana alarak yandaki 
odaya götürmUttü. Orada, kır 
metli yllkiinll yumuıak bir aedir 
tizerine barakmıt ve ıerio bir au 
ile ıakaklarını banyo etmiye, 
yüzllnG rlizglrlandırmıya baıla· 
mışh 

Bu aerinlijiu tesirile Madda· 
leaa'Dm ricudl hafifçe kıpırda· 
maya başladı, uzaktan, sanki 
dünyalar 6teal bir yerden gell
yormuı zibl hafif bir çocuk ıell 
nWn kulağma fısıldıyordu t 

- Kot. Ahmet, boz eıek 
yine kaçtı 1 

Efendiler, 
İyi 
Biliniz Ki: 

( Baıtarafı 6 111cı uJfada) 

hlkim olmam .. çok canımı 91Jd.. 
Bizim ekmeğimiı.I yiyenler dili
mizi ele kODDflDİJ• mecburdur. 
Yavralarımma dlllkl ~.Ulderini 
ifittim. Allah· bepmaden razı 

o1ıun.,, 

Murat Bey (F abrikat6r) 
.. - Yataklı vagon tirketin· 

deki memurun baraketini bByllk bir 
nank6rl0k tellkkl ettim. Can m 
adolıp duruyordum. Hatta bir 
pzetoye atırca bir tenkit mek
tuba ela yazdım. Poıd:aya Terece
iim zaman aon ~diaeyl ltlttim. 
Gençliiio ateıli iflk.; ve heyeca• 
DIDI ılrmelde ı.. TOrk 1ribl 
gqttstlm kabardı. Aferin çocuk• 
)ara.,, 

N°17ad Be, ( Sultuabmette 
Rekllm bakaliyeli 1ahibl ) 

.. _ Dil, bir mllletia htlnlet 
edllmni lbım gelen yeglne yar
lığ'ıdır. Şa adamlar memleketimiz· 
de para kazanıyorlar. Ekmek 

yediği kapıya hakaret etmek bence 
affedilmez bir ldlçftklliktlr." 

Avukat Ali Beyı 

l.k enel LOkrezya hiçbir ıey 
anlamadı. Çüoktl Ahmet Reisin 
ıe1i, muttarit bir f111Ita haliode 
ytlkaeliyordu. Fakat yavaş, yavq 
kelimeleri ıeçmiye, cllmleleri 
anlamıya baılada ve başını kaldı
rarak dinledi. 

Ahmet Rei.. blltlln hayatuun 
hatıralarını naklediyordu. Erke:k· 
lik çağ ndan baılıyarak, içinde 
yaşadıktan gtın ve saate kadar 
olan hatıralarmı. Dudakları oy· 
narken gözlerile duvarın beyaz
lığını teabit ediyor, Lükrezya'ya 
hiç bakmıyordu ye arka srkaya 
gençliğinden, amiral Aodre Dorya 
tarafından esir edilmeıinden, 
Markinin hizmetinde geçirdiği 
bahçıvanlıktan, Md kııan Cene
••ye gelişinden n onlarla bera-
ber içinden kwl bir gOnq iİbi 
yllkıelmit duygu tafanıodan bab
aetti O ıaman Likrezya'yı derin 
bir muhabbetle aevmifti. Bunu 
açığa vurmakta timdi hiçbir beia 
1riirmftyordu. 

(Arkası var) 

jNtizım Vapurun
dan Tümen Tümen 
Eşya Çıkıyor 

( Bıttar:ıJı 1 ind tayfada ) 

rı riıi, yine Oç parça kork derial. 
iki tane ayrı ıan 1'.Urk manto, 
bir 1alpak, bir tabanca. havyar
lar, pıYallar doluıa toz ve keame 
tekerler.. Vepunnı lhrakıye için 

bulundurduğu yllz kırk beı ton 
kamftrGn de kaçak olduiu ve he· 
nDı boıaltılmamıı olan kBmllrler 
arasında diğer bir kısım kaçak 
etya bulunduğu tahmia edilmek
tedir. Ôğrendiğimiıo gBre yine 
F alkavan Zadelerin OakOdar Ya
purunun ambarlan da mOborleıı-
miftir. Bu ambarlar da araıhrlla
caktır, Oakldar vapuru derince
dedir. Muhafaza momurlanndu 

mllrekkep bir heyeUn ambarlann 
botaltahnaıına •eaaret ecleceti 
alyleumektedir. 

=: TAKViM =: 
PAZARTESi Kuım GtlD 

28 27 ŞUBAT 933 111 - /uabl Rumi 

30 • Şa••' 1351 )J • ŞuNt - 1348 

""' 

•- Bntnn meYcuc11yetimle 

Darnlfonnuluları tebrik ederim. Da· ll=v=·111=t=ı-=ı.=·=.ır .. ·•1 V•k•ıEuat ~tt 
ima milli meselelerde b3yle baaıaı GUneı 12 43 6ı. 39 Akfaaa ~ 17 M 
olmalıdarlar. HAdiaeden feYkal&- Öil• &. 30 ı:a. °"7 Yata 

1 aı ıt 21 
lklndl i 52 15. 32 I laaaak JI 03 5 00 

de mltohaalı oldum. ,. 

Cihetine Çekiliyordu 
Henila fiddetli bir harekete geç

mediler, bilikia gayet ihtiyatla 
ve korkak bir tarzda ilerllemek· 
tedirler. ileri poıtalanna tarah
mudan muYaffakiyetll topçu ateıi 
açılm·ıtır. 

Faik kuvvetler karııaında 10 
rakımlı tepeyi tahliye etmek 
mecburiyeti haul oldu. Kireç 
tepe ile Meıtan tepe elimizde 
bulunmaktadır. Mutan tepeye bu 
gece taarruz edileceğini tahmin 
ediyorum. Dqman yalnıı denb
don top ateşi açmııbr. Topçu
larımıa bundan hiçbir sarar ı~ 
memiflerdir. 

4 llncll ıtlvarl alayı otleden 
ıonra ıaat 5 to Çamlıtekkeye Ya
aıl oldu ve piyade hizmeti gBr
mek llzero Anafarta ıırtlanna 

ikame edildi. )titralyoı kıtaab 
bennz vaııl olmadı. 

Her ne baha11na olursa ol
ıun f ımail tepe mevzilerini mu
hafaza edeceğiz. l 6)ncı kolordu
muva1alatının tacil buyrulmaıını 

rica ederim." 
Gece yarııı 31 inci alayın 

birinci tabur kumandana Binbatı 
Wilmere gönderdiği bir raporda 
Mestan tepeden pek az ıayiat 

vererek çekildiğiğia ve lımail 
tepe ıırtlarına vasıl olduğunu 
bildirmiıti. 

Binaenaley 8 ağuıtoı ıabahı 
Suvla mıntakaaındaki Tnrk kuv
yetlerinin yaziyeti ıöyle idi: 

Kireçtepe ıırtlannda bulu
nan Gelibolu jandarma ala
yının Uç taburu meYkilerinl mu
hafaza etmekte idiler ve zayiat• 
lan çok fazla değildL Buradan 
Bıııkababaya kadar bntnn Suvla 
ovası ve onun prkındakl Te~ 
ke tepe 11rtlannda Ttırk kıtaab 
yoktu. Bakababanın cenubundan 
lımaUtepe ıırtlanna kadar uı .. 
nan ve binbatı Wilmerin aml 
mlldafaa hattını teıkil eden aooo 

, yardah bir cepbede 1100 nefer 
ye bet cebel lopu bulunmakta 
ldL 

7 apıtoa ıabahı Tekke te
penin ileri yamaçlarından ateı 
eden iki b.taryadaa mllrekkep 
topçu kuvvetleri öj'Je Onri te
penin prk cihetine çekilmiıler~i. 
Bolayerden hareket eden ve aıkı 
bir yllrByDı yapan 3 tabur SelYili 
mevkiinden g~çmiş, Tursun klSyOn 
iki mil prkında konaklamakta 
idi. Feyzi Beyin kuvvetlerinin 
mlltebaki aksamı benftz ıeriler
de bulunmakta idi. 

Bundan da anlqılacafı veçhile 
8 ağuatoa gUnll ıafak vakti mu
aafferiyet kap 11 benllz açıkta ve 
9 uncu lngiliz kolorduıu bu ka
pıdu pebilirdi. ilk baskın o ka· 
dar muvaffakıyetli olmuıtuki, bi
llhara vaki olan teehhllrlere r•i
men hedefi mihsal etmek ka
bildi. Fakat artık kaybedilecek 
yakit kalmamıttı. Nihayet 9 ağua
tos ubalp bu kapı kapanacak 
Ye yalnız allrglllenmeylp demir
lenecekti bile! 

Akıam aaat 6 da Jeneral 
Hamilton, Amiral De Kobecikle 
kıaa bir müzakereden aonra ya- -
n na Kolonel Keyes ve kolonel 
Aapinall'i alarak Jonbuil gemisin· 
de Jeneral Stopforda mülaki oldu. 
Jeneral Stopford her ıeyin yo-

j 
lunda gittiğini, efradın daha fa .. 
la tappa kaffetlerine Ye tekraı 
htlcuma geçmezden enel bir go
celik latirabate ibtiyaçlan oldu-
ğunu, maamafib ferdan 1abab 
tekrar taarruz edeceğini 16)'"': 
~~ . 

Jeneral HamUtoa ferdaaı gll
nll beklemekle pek geç kalıamlf 
olmak ihtimali bulunduğunu, hiç 
olmana evvelki gece Teketepe 
ıutlarmın uptedilmeainln gayıt 
mllhim olduğunu söyledi Ye 
Hammenl'ain derhal harekete ae
çip geçemiyeceğinl aordu. 

Stopford, 11 inci fırka k .. 
mandamnm, gece taarruz etme
nin kabil olamıyacaia fikrinde 
bulunduğunu ı6yledi. Bunun llıe
rine Jeoeral Hamilton bizzat fırka 
kumandanı Hammeraly ile aih'Dıı 
pceğini Ye derhal kuaya çak• 
cağını söyledi. Kaybedilecek bir 
1aniye bile yoktu. 

Bir müddet ıonra Jeneral 
Hamilton bir kayığa atladı •• 
Lalababaya doğru gitti. Ayni za
manda Jeneral Stopford da Ham
mersiye iıaretle ıu haberi göa
derdi: 

Saat 6,45 Baıkumandan bir an 
enel taarruza baılamanızı i.te
mektedir. 

(Arkası var) 

Bir Ziya 
Değerli muallimlerimizden Bala

rlye Haaımm " Kırklareli Maarif 
Miidlril Lltif Beyin ftlideai Ayı• 
Hanım yefat etmiftir. 

Allah rahmet eJlula 
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latanbal. - 18 Vedia Rısa B., 
18,46 Ork.eatra, 19.3ö Fr. dere \ mUp
tedilere m&bsus ), 20 Dartılbedayi tem
ıllf, !o,:ıo Safiye H. ve arkadqlan, 
21.~0 Orkestra. ajauı "6 boru haber 
lerl, ıaat ayarı. 

Viyana - 8.30 pla:. konseri, 10 • .fO 
muıikl, ı ı .3:> oda mueikiıl, ı~.SO 
Senfonik konser, 18.40 konser, 16.30 
oda musikisi, 17 .4~ konser, 20.25 f&r
kı, 21 muıiki, 28.1~ dans muıiki. 

Lelpzig - 7.15 jiınnastik, 7.Slı 
konser, 9.30 Org konseri, 13.55 kon• 
&e1', 16 musiki, 17 konser, 21 t.ıı ~.ın• 
ni, 28.05 dau "Ye haber. 

Bilkret - 11.3() dlnt meraaim• 
12 askeri musiki, 13 p Ak, 14 plAk, 
18 koneor, 19. 2~ kıırıeer, 20.40 plik, 
21 iki operet 

Rom• - 2 1.30 ve 21 hll.ber, 21.45 
operet, 

Pette - J 2. : 5 konaer, 15 plü, 
17,Sll haber sonra Ç garı mııaiklıi, 18.15 
konser, :..0.30 Operet, 23 ç·gan masi• 
khll, 24,45 ja7. L arıt. 

W.oık .. a t".!.56 K.ıul mey:lan 
i:3.05 bandiı. d 

Varton - ta.15 Senfonik sutl
ne, ı7.25 plak, 19 piy.mo konııerr. 19 
konser, :..1 ~em:ın llonıeri, !S.10 kon

eer, 24 ıiaıııı, 

r-.:.....----------~ 

.. 

İşAnyorum 
25 yqmdayim. Lise tahsilim 

ftl'dır. F rana zca ~ilirim. Daktilo 
ile yazı yazabilirim. Herhaogi 
bir ticarethanede; fabrikada •eya 
müessesede geçine bilecek kadar 
maaıla aabahtan akşama kadar 
çalışmak ilzere iş ı rıycrum. bti
yacı olanlar.n gazetemiz vaı ta· 
sile ( S. P. ) adrelilİne würac ıat
lannı reca ederim. . 

1 

l 
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İSTANBULDA: 
1 Bir Ölünün Hitıra Defterinde~ 

İNGILİZ CASUSLARI 
-

• ~ • • - . : • ·• •• t . . ·' •• • -

Dostlar Hep Rakı 
• 
içiyordu 

Casus Kadın Bu Zata Karşı En 
Mahvedici 

-22-

( Greta ) herı•ye rapen ıekl
ıınm kuvvetile hi11iyaboı Akla
yabilen bir kad.ndı. Caauı kadı .. 
aı iyi tAnımıyan bir kimHnia bft.. 

.. tin bu nziyetlerden en ufak bir 
ı•r bile 1eımeııne imkan yoktu. 

Otomobilde tekrar (Greta) 
nıa yanına oturdum. Zarf. ele ıe
çirmit olmama ratmen, hiç bir 
tel.. ve alaka aaıtermemlt ol
•aklığım, ca1uı kadını bir an için 
endiıelerden kurtarmııb. Fakat 
zarfın adreal, beni ciddi bir da
flnceye ıe•ketmiıti. (M. Kalifadla) 
kafamın içinde bir lıtifbam ita· 
retl ıekliodo yerleıip kalmııtı: 
Bu adam kimdi? Greta neye bu 
adreae muntazaman ve benden 
ıJdl mektuplar yazıyordu? 

Mukarrer mftllkat mahalline 
ıfttik. Hiç bir ıey olmamıı ıibi 
muayyen rolumftzO oynadık, ban
kaya oirayıp, (çek) hniıl de pa
ra1a tahvil edinceye kadar Yaklt 
alqama yaldaımııta. 

- 8112 in ( S. •. ) Beyin bulun
datu mahalle l(it1ek naııl olar, 
dedim. 

Greta memnuniyet bhar etti. 
( S. .. ) Beyin bulunacatı yer, bir 

laratbane ldL Greta ile birlikte 
barada oturmamıza lmklll yokta. 
Gretanın candan arauıuaa ratmea, 
lmclınlanD bu luratbanede otur
.... ldet olmadatı için mlmkan 
ouıyorda. 

Otomuı. luraethanenia 6nDn
de durdu, GretaJi otomobil
•• bırakarak içeri slrdlm. do.
tul, (S) orada oturuyor. Belki 
de beni bekli1ordu. Girince telAf 
etti. ben: 

- Oturmak ml•kln dejil, 
Madam otomobilde bekliyor, 
.. dim. 

(S. .• ) be1 bariz bir teea
llrle: 

- Canım bu kadar olur mu? 
- T ••ull bupraruaaı:, bir-

likte tefrifleriaid rica ederim. 
Doıtum, daYetiml memnuni

yetle kabul etti. Mahcup bir 
..... tte: 

- Fakat arkadaıımı naııl bı· 
nkayım, dedi. 

Ben billltiru Ye memaunlyetle: 
T eneull laayururlana, 

muhterem arkadqanı11a da ltti
aldal rica ediyorum, dedim. 

Arkadaıına kal'fl ıa.terdl
tt-bu iltifat (S. •• ) beyi minnettar 
barakmııta. 

Gftlerek: 
- Çok olmaz mıyız? Dedl 
- TeYecdlhlerlDiz blıi ibya 

edebilir, rica ediyorum, dedim. 
(S. .. ) Bey arkaclqa ile de beni 

bruftırdı. Y aılı bir ut olan 
(S. •• ) beyin arkadafı plfldn bir 
aclamdı. 

Dantimi btıyllk bir .. mnunf. 
yeti• kabul etti, 

Nereye ıidecej'imizl tayJn 
etmeden 8ç8mllı birden otoya 
pttlk. Greta bizi bekliyordu. 

s.... y,,i ·~ ·-

Silihını Kullanıyordu 
J tini bilmediği metresim zannettiği ı yordu. Caauı kadın, bu kibar 
ıenç •• ,Uzel kadını otomobilde ıate karıı da ma!ıYedicl kadın· 
1r6rOnce, memnuniyetinden yerle- l lık ıillhmı kullanıyordu. Kuru 
re kadar eğilerek reveranslar bir llmitle adamı kınandırmıya 
yapıyor, iltifatlar yağdırıyordu. baılamıştı. 
Arkadaıım da Gretaya tamıt· rdı. Maamafih Hrbeıt konuıabil-
lbtiyar baba bir utb. Me- memiz için (S ... ) Beyle beni bir· 
raaim• falan riayet eden takım· çok ahvalde yalmı Ye ıerbeat 
dan delildi. tahıl doatumuı bırakıyordu. 
(S. •• ) Beyin inceliği, meraaimper- ( Arkası nr > 

~==========:.=:::===========~ •erliği yananda, arkadaıı ba- Askeri Yokl•m• 
tDn bunlan fuzull gören baba- Beyoğlu Aakerfik Şubesinden ı 
yani bir tav rla hareket ediyordu. ı - 3(» • 324 ( dabl ı) doğumlu 

Otoya bindikten ıonra ihtiyat efradın yoklamHı için her 
doıtlarımın arıuıuna mutavaat tenllOde mahau• yoklama •Onlerl 
ederek Cebeci semtindeki temiz •ıatıda g6aterildiği fbere tebdil 

edil mittir; • 
ayni zamanda k:r gaıinoıu gibi 2 - Bu yoklama ihtiyat :ıablta-
bir ga:ıinoya gitmiye karar verdik. nına ait değildir. 

Arkadaılarımıı, rakıdan ba• 3 - Yoklamada fapata •Dcut 
7 etmeal mecburi olan efrat Be7otlu 

ka hiçbir ıey içmek lıte- aicilll nOfuaunda mukayyet olanlarla 
mediler. Greta her Yakitld ribl mülteci, muhacir ve aunrl aalr• Ue 
Yiıkiyl terclb etti. kat'iyen naklihane ederek nOfuaça 

Gazinoya girdikten bir mtıd- kayıtlara yerli olarak tHhit edilen• 
det ıonra iki miaafir daha ma• lere ait olup her ne auretle oluraa 

olıun yabancı olar.ılı kaydı bulunan• 
ıam ıa İftİrak etmif bulunuyor- lara ait dej'lldlr. 
du. Bunlardan bir taneai bilhasaa 4 - Yoklamaya 7enl nOfua bQ. 

Gretanın fevkalade iltifatına maı- vlyet cllzdanlarll• mGracaat edllecek 
bar olan fabrikalarda mo.. .. .elmiyenler ile bunları 1a'kbyan 

.. ı3ndermiyen heyeti ihtlyarlyeler 
bim mevki aahibl bulUDan bir laaldcanda mlk•llefly•t kanununa• 
HltL Maaraf bize ait olduğu icin 95 inci maddHI tatbik olunacaktır. 

1 f. l Milracaat alnlerh 
m aa ır erimizin çoialma11, Hkl 933 • 2 _ 'D 304 111 305 dotumlulu 
iki doıtumuıu hiç mtıteesair et- ,, • 3 • ı 308 " 
memiı, belki de memnuniyetlerini ,, • ,, • 2 ao7 • 
mucip olmuıtu. Ben (S •.• ) Beye ,. • ,, - 5 D • 
karıa, derin bir muhabbet, hor- ,, • .. • 6 309 " 
met Ye merbutiyet g6ıteriyordum. ·• • " - 8 310 " 
Mukabilini de g6rtıyordum. Bu " • " • 9 3

3
1
12
1 " 

,, - .. -12 .. 
muvaffaluyetim, Gretanın takdir- " • ., -13 313 ,, 
kir nazarından kaçmıyordu. Ken- ,, • ,, -15 314 " 
diai de ittirak etmit olmak için " • " -16 315 " 
(5 ••• ) Heye kartı iltifatlarını arttı- " • " • 19 :!~ " 
nyordu. (S. •• ) Beyde cuuı kadı- " • " -20 213 " 

., - " -22 ., " 
na kartı meftunane bir meyil Yar- ,. • ,, ·23 319 .. 
dı. Fakat çok terbiyeli bir ıat ,, • " -26 320

321 
" 

1 b d " - ... 27 " o an u oıtum, meylini •• 322 
zaafını bana lıi11ettirmemek irin " • '' •

29 3~ " 
y .. • " ·30 ~ " 

fevkallde tedbirli hareket edl- ,, • 4 - ı 324 ., 
F!IS± hL 

0 

L T dl illi A 

SELANJK BANKASI Heyeti umumiye içtimaı 
S.lbik Baoka11 biaedarlan. ncaret Kanununun 351 inci mad

deaine Ye nizamname ahklmıaa jf3re, 1933 llartınua a() aca p.
fembe ıGnl uat en birde latanbul'da idare merlre•ind• ( Galata'da 
Aulcurazioal Generali hanında ) ıureti adiyede lçtimaa da•et olu
nurlar. 

Bu heyeti umumiyenln ru&namei mOıakeratı ıudur: 
1 - Meclisi idare •• MllrAkıpların raporlarımn kıraati. 
2 1932 Bilançoıunua ve kir •e urar beaabının taadildyle 

4 

Meclisi idarenin lbruı. 
Mediıi idareye intihap edilea Azanın m•muriyetinin tu
diki Ye mtıddetl biten uanın yerine yeniden an lntfhabL 
Meclia idare aıaaına, Ticaret Kanununun 323 DncD mad
deai ahklmma teYfikaa, tirketle muamele yapabilmeleri 
için meıuniyet Yerilmui. 

5 - Muraluplaran intihabı •• Ucretlerinla tayini. 
Llakal 100 ( yllı) franklık 125 ( 1Dı yirmi bet) hlu• Hnedl 

kup(lrllne malik ol~pta Heyeti umumlyeye iıtirak etmlye yeya tem
ıil edilmeyi iıtiyen hi11edarlar, hiae Hnetlerinl heyeti umumiyenin 
lçtlmaından llakal bir hafta evYel. yani 1933 martmıa 23 8ncll 
tlnDne kadar: 

lıtaobul' da Şirket Merkezine, 
Sellnlk'te SelAnik Bankuı Şub .. ıa., 

•• nihayet 15 ,On eYYel. raal 1933 martının 18 ıncı gthalbıe kadan 
Parlı'te Cambon 10kapda 43 numarada: 

CREDIT FONCIER D' ALGERIE ET DE TUNISIE'1• 
Paria'te BulTar Hau11mann'da 

SOCIETE CENERALE'e 
h•cll etmeüdir1-. .... ..... 

1 • 
eıı Küçük llinlir e 

l Muzaffer Beyoğlu, 

CFagdalı Adresl•r 

DOKTORLAR 

HUsnU imam aok. Ne. 
r H 1 2 Nu ı . aı.ıartıu ıuı kat 1. hergUo saat 

_J H da n 20 ye kadar, ve fevkalAde ahYal
dc gere lcrı dahi haetalarım kabul ede 

Bevliye MtltchH• 
Dr. Re•ll Kadri 11eı Sirkeci, tr .. •· 

'8) durağı , No 8 hPr~lın aah:ılıt.w 
ak9anı:ı. kadar. 

8Hliy• ıaUtehu· 
Dr. Mehmet Ati 8181, Sirkecideki 

muavenehanesini Eminönll hanına 
(sabık K:ıral, aş ııaklctınittir kabul: 
herg(I n ö~leden sonra. 

Zilhrevl ha•• 
Dr. Muhip Nurettin talıkl•r· B•bı-

all caddesinde Ga) ret ktıUlpha nesi 
ittiıallııd(• 9 dan G ~·a !..adar. 

Oabllt n çocu'c 
Dr. O•llp H•"kı baetaıkları. Sabah 
9kfam Hinde ( Topka,pıı Tram. Cad. 65 
Cuma, pazardan gayri 2 - 6 muayene· 
hanesinde ( Aksaray. F.tem Portev ec
ecza i arka sokak 11 ) 

OpvatlSr U· 
Dr. Muamme.- Nurlrolor tenHll-

li hastalıkları mııtelı:ıssıaı. Harbiyede 
tramvay duraıı-ı kartısında No 55. Sa· 
lı ve Cumada~ ıoada hergttn 14·:!0 ye 
kadar. . 

Mua y••• ha· 
Dr. Ahmllt Vlcd•nl a•:nı Vezneci 

Jerde Letafet apartımanının 2 inci kat 
2 inci dairesine nakletmlttir. Cuma
dan maada hergOn 8 • 12 ve 14 • 20e 
kadar, pazartesi g inleri mecc:ıntdir. 

Ctlt ye z6hrHI 
Dr. Feyzi Ahmet hHtalıklar mu-

tahaae111. Bergün sabahtan akıama 
kadar Ankara caddeai Feysi Bey b&D 
No. 43. Tel. 28899. 

idrar yollan hae• 
Dr. Celll Tevl lk talıkları blrlncl 

eınıf mutabassısı . Sirkeci Muradiye 
caddesi Viyana oteli kartıaında No. 86 
hergUıa ııaat 14 • 18. 

A Freafl, S.lao-
Dr. H•Jrl umer tuklaiu •• CRt 

butahkları mutabasııeı. Almanya 
emrazı cildiye ve zührevlye cemiyeti 
azasından. Beyoğlu letlklll caddeıl 
Ağacamli kar9ı.nnda No. 1SS Bergün 
Gtledeu ııonra. Tel. Beyotlu 48586. --

--·dl ~ührewi haetahldar 
Dr. Arı... K3prlbqa Ealm&tl 

han cıabık Karakq hao,. No. 8 cama· 
dan maada hergün 9 dan 18,~ a 
kadar. 

Dr. Mehmet H•llt ::rr.- = 
baetaları muayene ed•r. Paaar guna 
fakirlere paraeızdır. Fatih parkı kar-
911ında No. 1 

DIŞ TABIBLERI 
EmW11&, Emlal.I 

Cem•I Zir• ı... 2 a.c1 bt Ne ' 
Haıtalannı cumadan maada h•rrttn 
9,5 dan 18,ö a kadar kabul n teda'ri 
eder. 

Dit Tabibi ...... Arif ~=!:. 
Babçek.apıda Ertutrul mataıaaı kar· 
fUlnda Kuapyan banı 1 inci kat. Sa· 
lıdan maada hercUn butalarmoa kaba! 
eder. 

h ...... lautaluuu 
it. ... _.n,_ kabul " t.daYI .-

Koron n nire fen"ııt " dayanıklı 
bir ıurıtte yapılır. Beyotfu Takaim 
Zambak eokak Ne. 41 

llUl•rman F .. k Toklu 011u 
Babçekapı, Sellmet Han, tinci kat 

No. 2 ye naıtletmittir. Bergnn 9 dao 
aktama kadar bastalartııı kabul eder. 

•-.1 itin Elektrik ted•wfel, kroa ... e pllU., alha -..11 ...... 
re. Arzuya muvafık yapılır. Sirkeci 
Muradiye caddHi numara 26 birinci 
kat. 

M. SAIT Y•nlpcNtane- ;;ddeei -
Vlor• Hu N o. 11 

Per9eıu1Je ve cumartesinden maad-. 
hergUn 10 dan 18 o kadar hastaları a 
lf:tfıu 1 vo tedavı eder. --------------
BUnyamın latep•n (Sab.ı, C.i•l-

oflu Şark ec• 
ı.ahano ıl sahıbl) Gedlkpqa MOııtlllm 
ıokak rıumara 20. Kabul aaatlan ~12, 
2 deu 20 ye kadar. 

G·n· r,,.,.;ge ,, ...... , •• 

MUHTELiF 
H•lkın N•zerı Dlkk•llne 

Aırı \ ' O fen ııl teşl. ı lAtl1' Biga imalit· 
hanemizde yaptığ nnı sucuk ve sa· 
Jamları mız, temizlik ve nefaset ittba· 

rile emsalsizdir. Bu lcldlamıı Biga 
hflkiiruet ve belediye doktorlutu n 
ba,> tarlıgının muaaddak raporlarile 
sabittir Toptan ve perakende 1&tıı 
nıahalli Bahkpazarı .M111ırçarı111 kapıııt 
karıısında 18 numaralı cSuouko11 v• 
aalarucı Mehmet Ati• 

Bono - .Mubadil, deyin tenedi 
muaınel!Uı. 

letanbul Balıkpınar No 8 ıarraf 
Vasi! 

Klr•llk h•ne; Akaara7da Ya111f
pa9ada Arapmaoav ıokafında No. 8 
'l oda bir ıofa, bir mutfak, babc;e, ıu. 
Çok ucuz olarak acele kiralıktır. loln• 
dekllere mflracaat. 

11 A. K A T E N A R J 11 
Beyoj'lu, AY1'11p• PAMjı 

BOY AMA • el çantalan, Valls, k.110-
• dura, eldiven, kuk ve 

eair deriden maıuul her tarla eıyayı 

kendi aılt n yahut mUtttrllerinln 
anu ettiği renkle boyar. 

TAM.IRAT. K•dın çant•luı, ltawllar 
• •e kuadıaralar lhtlmaml• 

t .. ir edilir. wme H ipekli •J•kluıplan 
lauııal •arelte ......... " a..,.-r. Her 
neYI kuadur• malH•eal baluam. Tel ı •tı 
Adrt1lml1e dikkati 

Galata v.,-. 
R•dJO Nllzll9t ead. No. 6,.... 

tabane kar111ında • poeta kutuıu: 1898 
Radyo · elektrik inpat •• teıieatı, ye
~k aklamı ve malzeme. 

.. blık R•dJO Aılmet dolay111le 
IOD model bir radyo makioeai ıatalık• 
tar. Poıta kutaıu 74.1 numaraya u.b 
rlren moracaat. 

llaetDem..._.. 
Acele •bllk trakt&. aa ..... 11 w.. 

yenler Galatada Çinili nhbm baa kar
tııında Veli Beyio prajıoa paurlak 
için lıtanb1ll Babçebpı Rulmpqa 
h1f11t1da numara 'l Avukat Hflıaın~ 
tin Beye mllracaaL r--···-·---------........... 

KBçiJlc /itin ş.nı,,,.. 
t - (Küçük illnlar) bartada iki defa 

ueıredillr. 

2 - Bir ll&n bet satırdan tbaN&&lr. 

3 - Her utar ea apll 6 kellmedlr. 
K&lın yaıt iki ıaar ayıllr. 

1 ~ - U&nların bet ıatlrdan faıla 

ber satırından ayrıca qatulaki 1 
fiatler abnır: 

' .. wdu lba· 5 .. br••• fala 

ı 
:s 
• 12 

··-· 

ret Ubut w Nbr lfl• 
AJbj'I D Kr. tG Kr, .. 
" • -" ... " ., . 

.... -.. •• 

lnhısarlar Umum Mü
dürlüğünden: 
1,000,000 Kapılll: 27 - 2 • 933 Paıart_. Saat 14 

2,000 Adet demir bidon: 1 • 3 • 933 • ,. 14 
20,000 Kilo amballj kliıdı: 1 .. 3 • 933 " ,. 15 
60,000 Kilo çember: 4 - 3 - 933 Cumart• ,. 14 

400 Kilo eaanı beriamot: 4 • 3 .. 933 ,. ., 15 
Meık6r leYuım takula aabn alınarak bedelleri "IM02,. aa

maralı kararnamenin .. 2., lnd maddeli hnkmDae teYlikan aahiplerlH 
YerilmeJlp Tllrk parulle CDmburi1el Merkeı Bankaıına Jabnlac:ak 
Ye bu qyaya mukabil ihracat Yuku buldu1ıça Banka tarafuad• 
peyclerpeJ tediye edilecektir. 

Pnarhlda aaba almacak olaa mezla6r .. ,.,, • .,... ı.u, .. 
a...ia "% 7,5,. teml&Mltlarını bamilea laet biriairı hiH•acla ,._....a
... we mtte Galatacla lılAar• X..ilJOdUM alı 
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Siz Ne Fikirdesiniz : Feriha Ve Nazire Hanımlardan 
Hangisi Daha GUzeldir, LOtfen 
Bildiriniz •• 

- - - -

Kar ilerimiz Arasında Açtığı-
Son YekOn 

' 
Son YekOn mız Anket Hitam 

azire H. Feriha H. 

334 818 
•• 

Bulmak Uzere 
a 

Hakem b•yetlntn kar1trının unıuml 
gOrUt' no drrcce tevafuk ettiğini anla
mak tızoro açtığımız anket hitam bul
mu,tur. Şimdi ellm'r.de birıkmlı olan 
eev:ı.plar, eırıı.ya rlayet edilmek üzere 
clercediııntıktckti r. ~anrnafıh ilk gtııı
lerdc a'll:ı.şılan ııctico değ ııııemi,tir. 

Feriha Hanımı 
Beğenenler 

Ben ferilıa baııııııı tercih ediyorum. 
Ankara fit"k fabrfkHında Halit 

Feriha hanımın büttin resimlerini 
ıordUın ve reyinıi ona v<ırd m. 

Gaılantep 70 jandarma L81iik kalc
alnde 1uıcı hmltll Ahmet oğlu Ali 

Feriha naz. reden daha gııze!dir. 
Ankara Haadoian mahaıı .. ı Mutfak ao
llak No. 2 do S imza (lmnlar rnabf11&dur) 

Tilrk gOzelliğibi temsil Jtfüarilo 
.erlba hanım daha gllzeldir. 

Aııkara Tapu Mlldürll km Sabrly• 

Gür.ellik tacına llyık feriha b&· 

aımdır. 
Ankaıa hapl•baaul umum 

namına K. Faruk 

Muhtelif meyvalardan yapılmıı re
tel manu.raaı aneden na:r.ir• haıum 
yanında feriha bao1m bir fUauıı-

lıirdır. 
Ankara 11H81 Fethi 

Feriha ba:ıım nazire hanımdan cla

ba cazip dalın z.arlftir. 
Ankar• Eytam mUdllrlerlndea 

Sa.Ahattln 

Fwba hm ın diğerlerine tercltıan 
daha ço'k gazel buluyorum. 

S. Vefik (adreı okuaamamı,tar) 

Feriha baııım Naıire lıanıma nııza· 

l'aa daha gO:r.eldir. 
Adana Saathaae clvarı No. 217 do 

bcrbr Abdullah ve Abdi N ıl· 

Feriha barııın Türkiye gılzeli iııl:ı 
ed.lıııelidlr . Bence ikini hınir güzeli 
neriman hanımdır. 

Ankara mGateaibinl hul.uktan Halli 

Ben reyimi feriba beoıma "e-

riyorum. 
Sabanca nahlyeıl evafından Salih 

Bey mahduınu Nuroıtio 

lntlba.bın yeniden yapılmasını mü· 
nasip buluyorum. ÇUııkil bak ferih• 
hanı mındır. 

Turgutlu Gençlik Yurdu A. Vcc:hl 

Roelmde foriha gllzol görUııüyor., 

Fakat beliti nazireden gHzcldir .. Belli 

o) Ula:l. • •• 
lsmlr Kaaaba caddHI Armatan 
mağau.. Menmet Hulc.t 

Ytız clhetile ferih:ı, vtıcut cihctile 
naı.ire hanım gtızcldlrJer .. :Fakat be
nim reyim feriba hanıuıadır. 

Anlıara ~bccl 'llt .. yoo 
kartı.,nda No. 9 Bahtiyar 

Hakem hey etinin eheriyetl ve 
karilerin fikirlerine bon ae işt rak edi· 
7oruın .• ferlha hanım gllzeldir. 

Mardin KöprlllU muayeM memuru 

Fatihli M. G•llp 

Feriha hanım nadre baı ı ııa naza· 
rao daha gllı.el ve caıiptir. 

BahlıHlr KuY&Jlmllllya caddeal ünaf 
Kuaethane1I genç mlldnimıeri 'J:l imza 

( lmıalar mahfuztur ) 

GUıelleri u •n güz.eli ferjba ha· 
aımdır. 

Polatladaa l.maU AW...., Sllle)-aan, luet 

Feriha hanımı beğeniyorum. 
lsmlr Bumahane Denl:dlli Oaman 

Ohılllk kırall(e1iği feriba hıl

Dımıodır. 
luaır Bum•hane .......... bayii 

Dealdill Mehmet 

lerlha banım daha güzeldir. 
U1e11 aJIUbaaaa blrl•d luat No. 7 A.., 

fırlha banı1JJı daha caıip ve daha 
stıaeı buluyoruı. 

l•aW A. iL P .. Ya l a. 

f rlba lıa~ım na:z.ire anımdan ~-
hs gOMI vo daha caziptir. 

OakOdar Şultaatepe Sueuxbal No. 11 
lr.ltkte komla1oııc:a ::.ıahmet JCadrl 

fniha gözeldir. fakat ııaz:re ha· 
ııımdau ondan dalın gilzol ve mOteıın· 
sip ir YDcuda maliktir. 

Cahlt (adres mahfın:dar) 

teriha b11ııııııın hakkı tamamile nezo· 
dilmitt r. GU:ı.ellik kıra! çeliglne layık 
ao tJak odur. 

Şehremini Çapa elvan Deniz.aptal ma• 
balle•I K«lhaa ıokak No. 1 Nesahet 

Feriha 'hamın daha g!lzeldir. 
Betlkta, lhuncaova Karataı Hüaeyln 

Feriha hanım n .. zlro hanımchu da· 
ha gtlır.eldır. 

Şf91l Kır •okak M. Kemal 
epartımanı Aga•nl 

Dence feribn hanım daha güzold'r. 
Şltll Kır aokak M. Kemal 
apartımam Vehbi Ali 

Nazire Hanımı 
Beğenenler 

l<,erlbıA harıım gtızel... (akat Naziro
ııin 7oktur naziri. 

FJru.ı:afada Cavit 

Naır. re hanım ook ince n tiı in 
bir J"fJzelclir. 

K ... k .. pt Kadfrga Kltipalnan )Okuıu 
No. 13 de 11 ln11.a (lm:ııaıar mahfuzdur) 

'Nar.' re hanım hın ıııaııasile gazeldir. 
Çamlıca Yalnıuelvi Selma Berin 

Nazire hanım, ferihı. ha"lımdan mu· 
ka}<'BO kabul eım·} • cok Jerecodo 
gfhe1dir. 

Oamanbey Sıçaoyolu Arkadere ao!t.afı 
Boziber apartman No. 3 den 'l6 lm:ıa 

(imr.alar m hfuzdur) 

llos mlt:riııe baktım, nuıire lıa ıru 
daha g .ıel vo c ız'1>tir. 

Çamlıca Altın zade köşkU Saim 

Nazire hanım foriba baııırndaıı gn
zeldir fer .ha hanım bir ı ero aynaya 
bakaa ne olur'r. 

Kachk31 Vlı1141 .okak No. 16 liidayet 

Ben nazire hanımı be~f'ııiyoru ııı. 
Kudıld)y Bahariye < addeal Ahmet ~Um 

Nazire h:ıııımı çok ince, çok gfı· 
::r.el buluyorum. 

Baklarba,, Beylerbeyi caddeal 
No. 12 de GönGI 

Nazire hanıuı kıraliçel ğe layı. tır. 

Oaküdar Tabakçı•ar mahalleal 
S.bahattin All 

Nazire hanım çok g!lıel, eceliğo 
Hl.yıktır. 

ÜakUdar Solakatnan Toprak sokak 
No. 43 Cemal To'k Saz 

Naz ro hı11ıım1 çok bc·ğeııiyoruın 

Kadık8y T. A. T. 

Bitaraflar •. 
le tan bul da yUuerce gtizel kız var. 

Bunlar niçin mUeabakaya ittirak etıni· 
yorla.r? • Çilukü ' 'aziyetin böyle olaca· 
~ını lıfliyorlar da ondan.. Aferiıı o 
kızlara .• 

Kumkape M. A. 

Bence iııt halın yoniden yaıııl· 
oıuı lb.ımgclir .. 

Pendık ut ve keman muallimi 
Sevim Halli 

Bence Kerinıan banınıın yanında, 
bu iki gllıel de btr golgo 'kalır .. Dün
ya güıcll ğini al<lıktan aonra, bahu us 
bu son milnaka9aluda~. ıonra m(l!la.· 
bakalara i9tirak tcu vazgeçel'm. 

Hukuk FakUltealndcn Kadri Edip 

Ben ne M lke.mdekl seçmede ve 
ne de Tııkatlıyanda (eaçmad:ı.) bulun
dl m. Kıılarımızın baysiy~tinl UıtUıı 
tutmıya çalı,alım .. 

Eıklşehlr A. Klz:ım (adre• mahfuzdur ) 

DiŞ 
Ağrılannı G B i P i l ~ğ,~rı~ 

FEVROZiN NECDET' 
~-K··a·ı:a··aı·a·n·.·. •El\ 

AYBAŞI 
MağlôlJ eder. 

Her f"czanede bı.ılunur. 
Romatizmayı 

Nakrisi aanc:alarım 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

KARADENiZ VAPURLARI 

İNÖNO 
vapuru pazartesi aaat 
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16 da Sirkeci nhtımmdu hare· 
ketle ( Zongutdak 1nebo1u, 
Ayaocak, Semaun, Ordu, Gin
ıun. Trabzon, Stırmene, •• 
Rize ) 1• azimet •• avdet •de
cektir. 

Fazla tafailAt için Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acen· 
talığına mllracaat. Tel. 2213' 

Yeni model Allegro 
81r veya llıl yüzlO blç81ılarl 
ıvvda t•p aDrtaıdı ve 
bNchu kayış 6ıerlndm 
ercln'lek surrtlyle blkr. 
Eyi tırat oı.bllıwdı • • 
lcln hnkat l.uı~ll' • 

Muhlmtclıemnıoı.1. ~ 
He~rde uııhr. 

Unıuml xmt ... rı. 

..,lıhar• Ganıtnbtln n Ş.. 
Galat• Slaınlıul 

lı Muhayyer 

1 Baua Şevki 
KOLONYA Si, 

sinirlere ilaç 
Losyonun 1 damlası 

Bir bahçe pçeğo bedel 
Emıallerindea ilatundlr. 

Herkes, zevJ(ine uygun 
kokulınnı >er yerde bulur. 

Dr. A.. BUTIEL 
karakay Barekçi fırını •ıuaında No. 34 

Doium ve Kadın ha.tahklan mGtehauıaı 

Operatör • Doktor 

Hüseyin Nafit 
C.taloglu, türbe hrtıaında Eakı 

HllA ıııbmer blnaıı No. 10 

Kabul t.amam ı 

H•ra-Dn öğleden ıonra 

Telefolt:~ 

Sayfa 11 

Çapa Marka 
SAHLEBi 

10 dakikada hazsrhysbilirsiniz. 
Soğuğa karşı palto aratmıyacak 

kadar mukavemeti haizdir. 

Nefistir, sılıbidir, 
hiJlıa <.:a ucuz ve 
be lı)İcidir. Lezzet ve 
rayılıa ı uzun müddet 
devam eder. Hiç hir 
sahleı Çapa Marka 
Sahlebi'nin yerini 

tutamaz. 

Bakkallardan 
ısrarla ÇAPAMARKA Sahlebi 

isteyiniz. 

latanbul Belediyeıi ilanları 

lıtanbuJ Belediyesinden: Daimi Encümenin 
kararile belediye zabıtası talimatnameainin 25 inci 
edilen fıkra aşağıya yazı)mıfbr. Fıkra: .. •• ••hti 
rek teıhir eylemek. ,, 

J 2-2-933 tarihli 
maddeıine ili•• 
hayvan gezdire-

Büyük 

TAYYARE PİYANGOSU 
2 inci keşide 11 Mart 1933 tedir. 

BÜYÜK İKRAMİYE: 
3 5 10 O O Liradır. 

Diinyanın en zengin ve büyük Piyangosudur. 
~ ........................................ __ , 

Her c n~ her ... ı etiket lall19 

MATBAA " F ABRIKASI 
Telefon • 23"9 

181. a.11•• 15 inci H'*•ll 0.
lr••"'d•n: Abmat efendinha Haı· 
köyde SUtlfice mıı.bmutağa mahallealn· 
4 8 tekke eotağında 17 aumaralı ha· 
nede L1Hfiye H. aleyhine ikl.me eyle· 
dıği tuhiht kayıt dausındau dolayı 

arzuhal euretl mumatleyhanın gOsteri
len adresine göndertlm;ı ise de bun
dan bir ıene mukaddem sııahalll mel• 
ldlru terk ile bir ıemti meçhule gitti· 
il mahalleıi muhtar le mahkeme mU· 
b2.tirl tarafındı.o Terilen mefnıbattan 
anlaıılmıt n bermucilıi ıelep fll.oen 
tebliga.t terasına 'karar nrilnılı ohlu· 
ğundau mezk\lr dan. arzu haline bir 
mah :r.arfında c.\·ap Ttrmek Uzere \'6 
tebliğ ırraka111111a kaim ol ıııalı: Oı.ere 
bir ıı.Qııha"• nıalıkeıne dh :rnhaneaıne 
tatik edlldlli gibi •"Vrala hnadiale de 
H&n olı.nur. 

lalanbuJ fer• itiraz lalklk 
marcllndan: Perte• Niyal Yakfmın 

Fatma Fahire •• Hatice Ye Hacer 
Samahat Ye Refia hanımlarla lımall 
Ferit Beydeki matlübundan dolayı 

merhunun aabtı yapılacak Malıaıut• 
paıada Hocakasım Gfinani namı di
fer Hubyar ınalaalleminde Hoca hanı 
caddeilode atik U eedit 8 numaralı 
derununda nıaıf muara mal le:ıld 
lıavi konak •rHDnın Uç rubu b"aaeıi· 
ain mutaaarrıf,arı muma.Jeyhimin 
lka111etl'iblar1 meçhul kalmıı oldu
tundan baklannda ilinen tebligat 
ic a•ıH karar Yerilmif olmalı.la mil• 
ralaanın m.aallik bulunduğu 3-4-933 
tuiblne mDHd f pazar teal srünO saat 
10,30 latanbu1 lua daire-.i itiraz Tet
kik merc'iade balunmak:ığııııı veya 
bir vekili kanual srönder mediginiı. 
takdifll• mesk6r merlıun auanın aataı 
t&rH"lll taylal cihetine 1ridil"cetl 
ilin n leb1 t o'unu. 



• GRiPE karş•ASPİRİN komprimeleri kalla•ınız. 
Taklitlerden 

PHILIPS 

"830" 
Bir tek düğme ile 
Bütün Avrupa dinleniyor 

PHILIPS 830 A 
SUperendü ktans 

Sultanahm::ltf', Son Posta gazeteıi yan odaki 3 parça uıa 
Satdık arsa ~--·:) 

· gerek to tar, 1 erek parça parça satılıktır. 
Müracaat: Sultanhamam No. 17 Ayanoğlu 

-!nhisarla~ U~~~ Müdürlüğünden: 
Amele için "20" ad -.. ı. "Staubı chUtzer" nam ndaki toı ma .. 

ke1i pazarlıkla talın alıuacaktar. 
Taliplerin % 7,5 temınatlarmı hlmilen 15· 3· 933 çarşamba 

günn •aat 14 te Galatadı.. 111hn ıatm. korniıyonuna mUracaatları. 

sakınınız. 

EMLAK SAHİPLERİNE: 
Emlakinizi idare ettirmek mi istiyorsunuz ? 

Sigortalarınızı daha iyi şeraitle yaptırmak mı istiyorsunuz? 
Vergileriniıin zamanında tediyesini mi istiyorsunuz? 

icar bedellerine mahsus B 1 LAFA 1 Z avans mı istiyorıunuz ? 

BADIZADE Komandit Şirketine 
müracaat ediniz. 

lstanbul Şamll Han 12 .-14 

GÜL 
Yapraklarının 

cazip ve göz 
kamaştırıcı 

rengini 
Simoı'I Kremı pudruı 
ve .abununu muntauınan 
i• timalile temin edebiliui• 
ni:ı k i bu aur-=tle cildin te
mizlenme1ini yumuşatma•• 

v• be•lenmeal gibi üç ma k
sa dın huıu '. üne yardım eder 

CBİME 
SIMON 

(KREM SIMON) 

aon Posla Matbaası 
-=z=s0-=-=:=-=.=--== 
Sahibi : Ali Ekn111 
Netriyat Mild6r0 ı Halli L6tfl 

Beyoğlu: İstiklal caddeıi Posta sokağı No. ı. Tel. 41429 

Zafiyeti umumiye, ittihaaıılık •e kuvvetsizlik halitında bllyilk 
faide ve tesiri görlllen: 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede ıatılır. 

• 
MUHTA OLMAMAK 1 iN 

• 
BiR KUMBARA 

AL.iNiZ • 

-

etle Hazırlarsınız! 


