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GEN LİK TEBCİL EDİLİYOR 
. Nümayiş Tah'-'ikatı Yeni 1 Çin Askerleri Ka.hra

Safhaya intikal Etti f ~anca!duharebeEdıyor 
_ _ Mucadele Uç Noktada Yapılmakta Ve 

Memleketten Yüksek Tahsil Gençle- AmansızBirŞekildeDevamEtmektedir 

Bir 

Takdir Selimları Gönderiliyor 

Nilmagiı luiliiHn emıı•ıruloki malııerf manzara 

Yataklı Vagonlar Şirketine 
kartı DarOlfOnun •• yok.ek tabıll 
ı•nçliği tarafındanı yapalaa an. 
--~ t.IJdkatı laeDlb ikmal edil
.. miıtir. Tahkikat Ue m .. gal 
olan Muddeiumuml muaTinl~rinden 
Sabri B. dtın buı ı•nçlerin ifa
delerine müracaat etmfıtir. Dtha de 
razdıiJmız gibi, ilk aafhada bl
dlaenin tevkifi icap ettirecek ma
hiyette olmadıtı ıGrtılmOf •• 
ldmae tevkif edilmemiıtlr. Fakat 
Mnddeiumumililr me1elenln De 
fekil ve aurett• dojduj'uDu 6j-

. 

renmek lUıumunu hiıaetmlf Ye 
dllnden itibaren tahkikat iti bu 
Hfhaya intikal etmlıtir. 

Mal6mdur ki Yataklı Vagonlar 
Şirketinde cereyan eden mDeaaif 
hldiH gazetelerde gençlliin nl
mayiıinden bir gOn ev•el latlpr 
etmiıti. MUddeiumumilik ruete
lerden bu malümatı nereden edin
diklerini 6ğrenmiye: karar yermiıtir. 
Aynca tezahtırat yapıldıp sblln 
aabahı Hukuk F akOltuJ talebeailı 
bir baabıhalde bul UDU F akllte 
ReW Profeaar Tahir Beyin d,e 

i malimabna mOracaat edllanek 
kararı Yerilmlıtir. 

Yataklı Vagonlar Şirketinde 
Tllrk dili hakkında uluorta 161 

ıayliyen M. Janone hakkında 
hldiaeden evvel tahkikat lcrasana 
ba1lanm11b. 

Şirketteki Tahkikat 
Diğer taraftan M. Janone 

hakkanda Yataklı Vagonlar ıirke· 
ti tarafından da tahkikat yapıl• 
makta idi. Öğrendiğimize göre 
ıirketin TDrkiye baı mUmeuili 
HUınU Sadık Bey ıerek M, Ja· 
none YI gerekae memurlardan 
Naci Bey hakkındaki tabkikatlnı 
don illmal •tmlıtir. idare tarafın
dan yapılan bu tahkikat netice
sinde, M.Janone'nun memur Naci 
Beye karıı, tlrkette reaml Hıanın 
franıııca .oldutu ve franıızca ko
nutmak )Azım geldiji ıelcllnde 
bazı .aıler ıöyJ.,diii aabit olmut
tur. Halbuki bu adamın bu ıo
kllde bir emir vermete ıalAhiyetl 
olmadıtı anlatılmııtar. 

ikinci CUrUm 
Bundan ayrı olarak yine ba 

adam Naci Bey hakkında maaı 
kHmek •• mecburi mezuniyet 
••rmek ıibl cesa tatbiklnede aa• 

( Dnamı 8 iacl •aylada ) 

Milyonerin Genç Kızı 
Matmazel Tina ile Aktör Papas 
Atina' da Birdenbire Meydana Çıkblar 

Bustın dokuzuncu ıündllr. 
Şehrimizde ilk defa olarak vuku 
bulan tayyare ile firar blCliaeiinla 
llatDnden tamam dokua ıtta seç
mlıtir. O gllndenberl bu eararen
ai• •e bayii heyecanla hldiHnla 
blltDD teferruabaı yudıtımıı Jçin 
okuyucular(mız bunun her aafha· 
ımı batırlıyacaklardır. 

Bir defa daha kıaaca ı6ylemek 
}Azım geline ıu cllmle ile ifade 
edebiliriz: Şehrimizin me9bur ve 
maruf milyonerlerinden M. Şor'un 
henl\ı on aekiz yaıında bulunan 
kızı Matmazel Tioa ile aevgiliıl 
Yunanlı akUSr M. Papas geçen 
pazarhsi sabahı herkHten gizli 
olarak BUyükdereden tayya· 
reye binmiıler Ye Atinaya kaç
mıılardı. Yunan zabıtaaı bu fira• 
rl sevgilileri o gUndenberl tid
detle aradığı halde izini bile bula
madı. Fakat iki Hvglll evvelki 
ııece Atinada birdenbire meyda-
na çıkarak herkeai hayrete dUıUr
cltller. Şu kıaa malümattaa aon
ra Atlna muhabirlmiıla •erditl 
tafall&tı okuyabillrlz: 

Atüaa, 28 ( H...,., - l.taa-

1 Bızd lbbçb 

Nilıagd Atina'da meydana çıkan 
Matmazel Tina Şor 

bul ıenginlerinden M. Şorun kııı 
Matmazel Tina ile ı~vgllial aktör 
M. Papaa nihayet burada bulun
dular Ye meydana çıkblar. Fakat 

( O.n1a1 1 iael taJfada) 

Aslan 

1 
Bizans Sarayla
rında Bir Türk 

1 
Bizans imparatoriçesi ile 
Bizans saraylarına dU· 
ten ve hayatı ba9tan 
b•t• macera ile geçen 
bir TUrk kahramanının 
hayatı. 

Birkaç Güne Kadar 

SON POSTA'DA 

Uzak Şark'ta mıılıarebe lıareluitı .sahasını gösteren hlll'ita 
Londra (Huıulf) - Japonya• 

nın lddialarile CemiyeU Akvamın 
noktai nazarının telif edilemem .. 
ıl, Uzak Şarkta, aaker1 harekltaa 
tekrar Y• btıyllk mikyaıta baıl .. 
maıına Hbep oldu. Japonları• 
taarruzile baılayan muharebeleri• 
hedefi Jebol denilen Çin Yillyetl
dir. Japonya, kendi lıimayıal 
altında vDcut verdiği Mançurl 
htıktimetine ilhak için Jehol'a 
taarruı etmektedir. Çinlilerin 
her ne babaaına olurn olıun 
ı&ıterdikleri tiddetll mukaYemet• 

le dikkati celbeden muharebelere 
alt fada tafıillt yoktur. ÇDnka 
Japon erklnı harblyeal. barice 
çıkan haberleri ıayet .. kı bir 
•urette kontrol etmektedir. Fakat 
umumi aurette alınan malOmat 

saıteriyor ki Japon taarruzu, ıenft 
bir Uerileme hareketinden enel 
bir temlıleme amellye1I mahly.
tlndedir. Bu temizleme Yazifuinl 
ı&ren lae, Japon bava kuvvetle
ridir. Japon tayyareleri, Jehol 
vlllyeUnln prk hududunu takf. 

( Dnamı IU uaeua a7fada ) 

Abdülhamidin Oğlu Caz
bant idare Ediyor 

Budapeıte ( Huıual ) - Bura mahkemelerinde Abdllhamicllll ofla 
Abdlllkadir tarafından Macu ıuetecllerinden Laditlanı Adam aley
laiae ıarip bir dava açal•ıtbi. Bu razeted Abdllkadirl• yaptıp bir 
mll&kab yazarken, eakl O .. aDla .. hatkeinla Badapeftecle cazbant 
idare ettijinl ve Abdtllhamidba ylalwce ıeacl deabe dllrtlrdQlal 
JPIDlfbr. Abdlllkadlr buaclu mlte...ır olaru aablrımeye m•acaat 
etmiftir. F abt mUharrlr Abdllkadirla cubaat ldan •ttlifal •• 
Abdl11bamidln birçok klmHlerl denizlerde boğdarduiu•u lapat 
edecetlDI 88ylemiftir. 

Tophane'deki Yangın Faciası 

Evvelki cec• Tophanede çok tıblikell bir 1an11• çakb, llç ew 
yandıktaa aonra a&ndDrlleblldL .. Son Poıta " muharrlrlnla ba la~ 
takl takldkabaa alt yazı 10 uacu •,lamızdadar. 
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(Halkın Sesi] 

Sıtma Ve Trahom 
Mücadelesi 
Sıtma Te trahom mtıcadelelerl 
faydalı neticeler nrmektedlr. 
MOeadeleye devam edil~(Hk 

eluna halk bıa Afetlerin netl
eeılnden kartulaeaktır. B11 hu
ıuıta halkımız diyor ki: 

JlaHı Be1 ( Sıaltanahmet 24) 
- E.lddea trahom Ye ııtma Ana• 

4oluda pek faz.la idL Bu ylladen 
sf'derlnl H çahfma kab Jiyetlerini 
'aybedenlerin adedi sayılmakla bit• 
.... Sıhhat VekAletl aon •.nelerde 
ltu iki hHtahkla ehemmiyetli surette 
mücadele •tmektedir. Yirmlnei aarın 
teklmOlilne j'lre trahom Ye atma 
korkalaealr b"nr butahk olmaktan 
~ıkmıtlır. Sıhh iye Vekilinin bu 
•uau.takl beyanab çok botuma 
sıttı. Bu t•tkilat te .. ı edilmelidir. .. 

Ihsan Bey ( VakUdar Ca•ufdere• 
et 92) 

- Sıhhiye Veklli Refik Bey beya• 
•atı 1da 11tma Ye trahom ~llcadel .. 
linin ıon aafbaaım anlatmıı ye içti
mai mua .. net tetkil•tının •eal9letJ
lecetlnl •'51lemlttlr. Bu •ibl iıtil&I 
Uatah1dar ferdi Hrmaye Ye meNlle 
•Orl.ıtllemez. Her halde içimal 1ar• 
4hma muhtaçtır. Vek,letln bu mGhim 
•eaeleye ehemmiyet Yermealhl bot 
.. lmamals mGmkGn midir? .. 

Faik Bey ( SultADHllm Cukurboı· 
tan ıs) 

- Anadoluda aıtmadan dalat• 
•ı1amOft trahomdan l'lS:IO ılSnmOı 
laıaalar pek çoktu. CGmburlyet lda· 
nılnlll prorramb tetkillta bu haıta· 
•ldarı çok azaltmı4tır. Vekilet 1•r
dımıaı arttarmah .. bu iki laHtahjt 
ertadaa kaldırma ıdır. 

)#.. 
Murat Bey ( Bakırköy Osmaniye 

mahallesi 7 ) 
- HOkQmetl'I hHtahldarla ınllca• 

tlele içla ayırdıta para amumt bGt· 
'eye niab.ten az detildlr. S.bbi1e 
VokAretl bu paradan daha faydah 
bir tekilde lat fade edilmeainl temin 
•tmelidir. K.nin tnzlaati daba kon• 
trollu ve daha faydah bir teld.de 
yapılmahr. Batakhklann kurutul
maıına ehemmiyet Yerilmelidir • . 

Zincirli Ağaç 
Yıkılıgor Mu? 

Kocamuıtapaıada Süoblll-
•fendi camii avJuıunda bulunan 
birkaç bin senelik tarihi çınara;_. 
ca. aon gftnlerde yıkılmak teblikeıi 
saıternaiştir. 

Civar balkın endipıinl mOcip 
elan ba vaziyetten dolayı beledi· 
1eye milracaatlar yapılmıı ve ted
bir ahnma11 iıtenmiftir. 

Helediye bu bilyllk •e tarihi 
ağaca yeniden de.tekler koyacak 
Jılulmamaaına dikkat edecektiJ'. 

Çamaşır Çalmış 
Muzaffer ilminde biri Fenerde 

nalbant ç·rağı Haaanm çamatu
lanm çalarak kaçarken yakalan
•tlır. 

4 Esrarkeş Yakalandı 
Hamdi, Kimi~ Ekrem ve Ha

un iımlnde 4 kafadar KadıklSyde 
bir ••de ••ar içerlerken c&rmtl

•evhut halinde yakalaamıılardır. 

SON POSTA 

I• 

DABİ.Li 1 BABBRLIB 
1 

' 

J 
Dolandırıcı Değilmiş! 

Komşu Hanıma Emanet Edilen Elmas 
Küpelerden Çıkan Dava 

Dnn Blr1nd Ceza Mahkem .. inde dolandırıldığına 
iddia eden Emine isminde yaılaca bir hanımın 
daYuına balolm ıtır. Suçlu mc•kiinde tlıtOn depo
larında amelelik eden Nevıchirli Altındiı Mchmet'fo 
refika .. Yarm. 

Emine Hanım yavaı yavaı doğruldu •• elini 
koynuna aokarak bir çıkın çıkardı: 

"Vallahi reiıbey: benim hepinize itimadım •ar. 
lıte kUpeltn. Bir bakın dcğiıtirmişler mi?" 

Emine Hanam genlı bir ça11afın içine Nklanmıt 
fibl reise davasını anlatmak istiyordu. Fakat fikrini 
pek yazib •öylOyemiyordu. Suçlu hanım ıöyle anlattı : 

• E.fendim 1 Beyim bana yeni bir manto almıştı . 

Rciı Ertuğrul Sait Bey; .. Hanım; biz kuyumcu 
değiliz, · ne bilelim. Sen onu bir kuyumcuya ıa .. 
tereydin olmaz ını idi." Fakat emine H. bildiğini 
okuyordu: 

SeYlndun. Emine H. komıumuzdur. Küpem yoktu. 
Emine Hanımın elma1 kllpelerl •ardı. Onlan oma· 
net ~laralc iıtcdim. Gczmiye gittim. Yine iudc ede
cektim. Tutmuı beni daYa etmiı. Küpelerini de 
bugOn kendilİDo verdim. • 

•- Htkim Bey, hiç kalbinize 1Uphe gelmesin 
benim hapinize itimadım var. Şunlara bir bakın!" 

- Mahkeme, bAdiıede dolandıncılık görmediği 

Reia, Emine Hanıma ıordu : ., Hanım kDpelerl 
aldın mı ? Tqlarım filAn deiiftirmiş olmasın. " 

için •uçlunun beraat na karar verdi. Suçlu H. te
m enoalar ederek aııahkcır.eye tetekkOr etti. Emine 
Hamın da daha kandilli ıelimlarla mahkemeyi 
ıelimladı •e dualar ederek koridQrlarda kayboldu. 

Zehirlendi 
Hasan Ef. Yattığı Odada 

Ôlü Olarak Bulundu 
Dlln ıehrimizde dikkatsizlik 

yllzOnden bir facia olmuı ve bu 
facia bir gencin bayatile ~den
mittir. Yaptığımız tahkikata glSre 
htdin ıa ıekilde cereyan etmi.
tir: 

Sirkecide Şablopqa medre
ıeıinin bir odas oda oturan Akif 
oğlu Hasan isminde bir genç 
yatağına yatmıf, fakat ıabableyin 
odaoan kapııı açıldığı zaman 
adamcağızın 6JmOı olduğu görill· 
miittllr. Bu ini ölümden evv•ll 
füpbe edilmiı •o cesedin muaye
nesi için zabıta doktoruna haber 
verilmiıtir. Biraz ıonra gelen za· 
bıta doktoru ccıedi muayene et
miı ve Ha1anın zehirlenerek 
6ldilğil anlaplmıştır. T esbit edil
dij'ine göre Hasan odasına iyice 
yanmamıt mangal koymuı ve 
geccllyin kamOrJerin zehirinden 
ölmnıtür. 

Bir Teklif . 
Müzenin Rehberini Bir 
Fransız Yapmak İstiyor 

Eaki Tllrk Ye t.lim Mnıesinde 
bulunan Herlerin benOz bir reh· 
beri yapılmamıfbr. Ziyaretçilerin, 
bilbaua ecnebi aeyyablann müra
caat ve müteaddit fiklyetleri 
tlzerine mllzenin bir rehberi ya• 
pılmauna karar verilmiJ, fakat . 
mfttehauıı kim1e bulunamamııtır. 
lıtanbulda bulunan •• Franı:z -
Aıarı Atika EnıtitOsOnde çabıan 
bir mOtchaHıı Maarif Vekaletine 
mtlrac:aat ederek mOzenin reh
berini hazırlamak için bir teklif 
yaplDlfbr. Maarif Veklleti bu 
teklifi tetkik etme.kteuir. 

M. Vitemur 
Şehrimize 
Döndü 

Aınerikadakl Bizans eıerlerl 
enıtitUıünUn memuru M. Vitcmur 
geçen sene lıtanbula gelmiş ve 
Ayasofya camiinin methal kapı· 
ları lh:erindcki mozaiklerin mey• 
daoa çıkarılması itile meıgul 

olmu-u. M. Vitemur bir nıllddet 
s cnra Amerikaya dönmDıtU. Ha· 
ber aldığımııa g5re M. Vitemur 
bir hafta evvel Amerikadan şeb· 
rimize gclmiı ve Ankaraya git· 
miştir. Miltehaaaıı bir glin Anka· 
rada knldıktan ıonra lıtanbula 
dönmtlş ve cuma gtınktı T oroı 
eksı:re1ile Beruta gitmiştir. M. 
Vitemur fstanbula geldiği gOn 
Ayasofyaya uğramıı Ye mozaik· 
leri tetkik etmiştir. 

Bu ı t yakında tekrar ıehri
mize &elcrek Ayaıofya camiinde 
meıııul olacaktır. 

Oç Lira Verecek 
Tophanede Kılıç Ali mahal· 

lesinde ıeyyar utıcılık yapan 
Arap ŞDkrllnUn Dzcrinde e1rar 
bulunduğu için diln birind ceza 
mahkemeainde dayauna bakılma~ 
tır. Arap Şükrtl e1rar1n bir 11ga• 
ralık olduğunu ve ıokakta buldu
ğunu ıöylemiıtir. Mahkeme Arap 
ŞillcrByll (3) lira para ceza1111a 
mabk6m etmiıtir. 

Ticaret Odasında 
Ticaret odası koniresl ikinci 

toplantısını pazar gOnft yapacak 
ye bu toplantıda sanayi raporile, 
madencilik raporu hakkında ko
misyonua tezkeresi okunacaktır. 
Kongre daha birkaç toplantı ya· 
pac ıkt r. 

1 Kaçakçılık 
Bir lngi:iz Vapurunda Bir
çok Kaçak Eşya Bulundu 

G&ımrük muhafaza mlldtıriyeti 
memurlan diln yeni bir kaçakçı
lık bldiselİ meydana çıkarmlf
lardır. lngiliz bandıralı mazot •a
purunda iki yOz deste oyun k4f
d , çakmak tqı Ye çakmak bu
lunmuıtur. Bunun tlzerine kaçakı
çabkla maznun olarak Yapur ta,. 
fa11ndan yağca Rifat oğlu Mullafa, 
kamarot Petro oğlu Andon, A.Jçı 
Süleyman oğlu Hüsoll ve loıtromo 
Hamit oğlu Bahri Efendiler ya
kalanarak mevcuden ihtisas mah· 
kemeıine verilmişlerdir. Diğer ta
raftan Nazame vapurunda yaka
lanan birçok kaçak enradan 
dolayı vapur sahiplerinden bir 
kısmının mahkemeye •erilecetl 
ıöylenmektedir. , __ _ 

Spor Kongresi 
Haliç idman kulübünün Nnelilc 

kongreal martın tlçüncll cuma srünl 
aaat ikide Fatihdeld kulOp ••k .. 
sinde 7apılacaktır. 

Mandalar 
Masrafı Korumadığı için 
Tekrar Borsaya Götürüldü 

Bir mllddet enel phrimlze 
Bursa civanndan bir 60 manda 
getirilmiş, aablmak iizere piya
saya arzedilmiştlr. Fakat manda
ların yol •• yiyecek maaraflan 
bir bayii tuttuğu için iatenf.. 
len paraya mukabil mftfterl 
bulmak milmkllo olamamııtır. Ba
nua Gserine mudalann .. bibi 
bay•anlanm tekrar Bursa'ya ra. 
türmftttOr. Yalnız bizim nuan 
dikkatimizi celbeden f'I olda ld 
diri hayvan tıcuzluju kartı11Dda 
kasaplarda Htılan kelilmlı hay
van • abahlığıd r. 

Şubat ,ı-s 

Günün Tarihi 
........... ____ ~ -------~ 
Yeni Kontenjan 
Listesi Karşısında 
· Mallarımıaa l•tandardize etmek Ye 

ralaıs sOrOmO az o:aa ihracat mad· 
deluimlal taka.. tl!>i tut'llak Ha
ıından hareket edllditl takdirde ih 
raeahmısaa blrhayll artaeatı ü ııı 
edilmektedir. Blltln bunlar yapı l dı,. 
taa ıonra kontenjan l'eDİflr tiler ek 
memlekete on bet milyon lira kadar 
daha ttha .,t e.,... daba rirmuiae 
müaaade etmek maha:urlu s(>rülme
mektedlr. Piyaaada dCSYla nkınt111 
hi•eclilme•e•i için takH malrabiJln· 
de barice çıkan TOrk ıoallann ın be· 
de:Jerinl memlekete get rmek yolun• 
da esulı kararlar alanmııtar. 

l5'bHt Vekileti tarafından tlmdl
ye k dar tatb;k edilen kontenjan n 
tekaı alateml, cöviz tahdidat. vualr 
tecrObelorin verd Ai neticelere gir• 
bazı yeni ufbaıara girmek lzeredir. 
Yeni eıralar yeni albaylık ko~tea
Jaa liıtednde tebeJlür etm"t f r. An
lraradaa akaeden haberlere röre, 
w•çea ..... 1cı ticaret ·naiyatlmia on 
bet milyon lira bir farkla lehimize 
lupanmıı olm~lda beraber bunda 
ltbalitımıaın azaİmlt olma., mlle..U 
elmaıtur. Velcl!et. basa ihracat ... 
JHı iberindeki mHraflara indirmek 
auretile lbraç ruaddelerlmisin maliyet 
fıabnı dlttlrerek Hbf kabillyetlorlnl 
artbrmak iltemektedlr. 

TakaH Ubl olarak ılinderllu 
mallar laansl memlekete ankedl
llyona makabeleten o memleket
lerd• mal ahnacakbr. Ba ıuretle 

yeni, J•nl mn,teriler bulmalc imlcin
Jan l:bıl olacaktır. 

Para Borsasmda 
Ola t.or .. da d07una maYablalcle 

62, mlme11il Anadolu 54,5, Anadolu 
bl... senedi 48,80, Rumeli tlmeD
diferl 7,15, anlan çimento 12 du 
muamele gllrmuilştür. 

Yeni Müşteriler 
Vartova, Viyana ve diğer bazı 

7erlerden ihracat ofisine müracaat 
edilerek TOrkiyeden bora1lt ma
deni, deri, yapağı vesaire lıtenll- . 

miıUr. 

Ayasofya'da istimlak 
E•kaf idareli Ayaıofya ••b-

11Ddaki huıuıt ıabH lara ait bina-
lan iıtimlAke karar •erdiği için 
mal uhiplerini davet ederek p .. 
zarlaja ba9lam11br. Ayasofya 
minareainln altındaki kısım da 
ıahibinden aahn alınac:akt.r. 

Adliye Encümeni 
Adliye Encilmeni dOn ağu 

ceza reisi Aziz Beyin riyasetinde 
toplanarak mDnhal bulunan kt
tiplilder ye mtıbatirlikler içio y.
nilerini tayin etmiıtir. 

Afyon 
Yükseliyor 

Piyaaada afyon Dzerlne mua
meleler olmaktadır. İnce mallarua 
fiata y&kaelmektedir. 60 aanchk 
ince afyon 11· 12 lira ara1ında 
ıablmqbr. Tiftik, yapeğ•, pirin~ 
buğday piyuaaı geYfektir. Dtln 
en ekiatra buidaym okka.. 7 
kurup uhlmıttır. 

l ___ ~_o_n_R_o_st_a_n_ın_R_e_•_im_lı_· _H_i_lc_a_g•_•ı_· , _ __.._ı ___ R_a_Za_r_O_ıftı_H._a_sa_n_B_e_y_D_ig_o_r_Ia_ı: _ ___..) 

- Toprajıl bol olaun Wzha I 
bir cotrafya bocamtz Yarda Ha-
- c., .. 

- Hulf Ue... 

\// 
,,,,...--

••• Ktldf bldinlerini De ~ze& 
tatJı tatla anlatırcL. 

1 

Bunda• aklıma reldi, ıaaeteler 1 Haean Bey - O ... nm• old ... 
ıeçen cuma rGnl ltleden IODta P lçl~ Jauk .. ia. iti -.-da aalslm. Ot' 
"•'• lat.Maeaftnı y•sıyorl•rda, ı..lfaukl l ._ Tel t t .IU. ela ltitlİ• 
Hltblr ıey elmadı. • " 8 11

•• 



t8 Şubat 

Her 
Miindericatımızın Çoklu
tundan dercedilememiş .. 
tir. 

Nekadar Kazanç 
Vergisi Vereceğiz? 

Aukara, 28 (Huıuıi) - Yeni 
kazartç llyihaaına nazaran eıhamı 
umumiye tahvilAt, ha.ıi~ bo
noları faizleri, ikrazat mevduat 
taaarrufat, emanat, ticari ol
ınıyan beıabı cari faizleri fal• 
ıaabiyetinde"i temettü ve komia
Yonlar vergiye tabidir. Bunlardan 
Yilzde ae!\z vergi alanacak, yal• 
nız mukım ikrazatçilar kazançla· 
rmdanJ beı bin liraya kadar 
yl\zdo on, on bin liraya kadar 
12,5, 20 bin liraya kadar ylizde 
15, 50 bin lirayaı kadar yll:1de 
20, elliıbinden yukan11 için yllz· 
25 kazanç vergisi vereceklerdir. 
Serbeat meslekler erbabına veya 
rnllmaıll vaziyette bulunanlardan da 
vergi bu uiıbet lzerlnden he•ap 
edilecektir. 

Kaytkbane, ahır, arabalık, 
otooıobil garajlar1, depo, ardiye, 
kamnr depoları, çanak, ç&mlek, 
tuğla, kiremit .. tanlar, ekmek 
hrmcıları, baıarcılar, mutaflar, 
11almcılar, köy değirmenleri, nll· 
fuau beı binden aıağı olan ıe
hirlerdeki hanlar gayriıaft iratla
rının yüzde yirmisi nisbetinde 
Yergi verecek~erdir. 

Kasaplar, bakkallar, sebzeci· 
ler, mey\facılar, öduncu, kömtlrcll. 
•ttar, kahveci, aıçı, tenekeci, 
llalbant, kalaycı, çiçekçi, kolacı, 
balıkçı, hamamcı, ırzıbalcı, ziraat 
aletleri, balı imalAthaneleri, ça
nak, çömlek, imallthaneleri gay
riıafi iratlarımn yüzde yirmi beıi 
llf•betinde vergi vereceklerdir. 

Taıçalar, kereıteciler, .Banlar, 
~eniz hamamları, banyolar, plAj· 
ar. idriü paataaoler, lçldaia 

lok.atalar, temler, francala, 
~ta, ıimit yapan fırıncılar, 
fUınalr, doğramacı, camcı, ba-
ırcı, heykeltrq, re.sam, illncı, 

~belAcı, kitapçı, çlkoıraf, hak· 
~~k, ıaatçı, mllbOrcO. hattat, 
auı;metçi ve amele tedarik 
•dea idarehaneler, yazıhaneler, 
lllobilya kiralıyanlar, boyacılar, 
~uvalc lar, tatlıcılar, helvacılar, 
l•yriaafi iratlarının ylhde otuza 
lliıbetinde vergi vereceklerdir. 

Dişçiler, dan vekilleri, klm
Yakerler, baytarlar, oteller, ka
.. ba ve ıehirlerdekl panıiyon
C8lar, lçkiıiz guino, kahve, 
sab Jhaneler, fatoğrafbaneler, ber-

erler, demir ve bakar mam4.llta 
~tanlar, emanetçiler, nakliyeci
•r, ıimıarlar, delllllar, mevach 
~tlttaile ıataolar ıayrlaafi lrat
•rının yllzde ohll: b.. nlabetfia
d• verai vereceklerdir. 

Fabrika, matbaa, tamirhane, 
labunhane, tabakhane, otomobil, 
~aaa1011t veıaitinakHye, mobilya, 

1 
okuma, meırubat, me'kalAt ima

ltbaneleri gayri ufi lratlanmo 
Jl\zde kırkı niıbetiade veral ... 
receklerdir. 

• Toptan ve perakende mal aa· 
tanlar, kabzımallar, manifatura
~lar, tuhafiyeciler, kuyumcular, 
~rt.ıiyeciler, nalburı..., tlccar 
lerıiler, zOccaciyecUer, hırdavat· 
Cilar, elbimeciler, ppkacılar, ıtrı-
t'tçılar, muıikl aletleri ıatanlar, 

1 
•lıcdar, kllrkçlller, aeyyahat, spor 

d••azımı satanlar, eatiha, gazlllk, 
llrbnn, fotoğraf, sinema, d;kit 

;"-kineleri aatanlar, oyuncakçılar, 
çlciaiz bahçeler, çaladı lokaatalar 
z•Yri 1afi iratlannın yllzde kırk-
ı .. i niıbetinde •erıl verecek· 
•rdi r. 
ı.,. Doktorlar, eczacılar, avukat
" • mimarlar, mtlbendialer, mll
._;ırıu, miltehauıılar, kuyumcu-
-.İi . antikacılar, ıarraflar 141" 
p. ıratlarının yOzde ellisi nia-

tln~e •ergi vereceklerdir. 
h,t~lltrolar yll~de altmış, içkili 
na •••· lokerııt~ •• bofeler .. ,....,. Mt. ...... ., 

ION F-OITA 

( Reşimli Malca/• a Namus Ve Marifet a l 

Bir yeni kaptanı ne kadar aammlu 
oluna olıun, aaa'abnı bUmlyoraa, 
iyi bir kaptan dejllH vapuru ,OrO. 
teme.ı. 

Bir kumandan ne kadar aamuılu 
oluua olaun, iyi bir Hker detllH, 
cephede Yaılfea'.nl yapamaL 

Namua 111 ıeydir, zaruri ıeydir 1 

fakat kafi değildir. lnaanın ilk vazl· 

feıl biltlll olmaktır. Cahil adamın 
namusuna itimat edllmu. 

SON~ TELGRAF HABERLERİ 

Bütçe Meclise Verildi 
Masraf Bütçesinin Yekônu 

Liradır 174,994,620 
ANKARA 28 ( Huıuıf) - Vekiller heyeti dUn

kn içtimaında bntçe ve mlllhak blltçeler projesini 
mllzakerede intaç etmiıtir. Bütçe projeli mecllıe tevdi 
edilmiıtir. Projede varidat b6tçeıl 175 milyon, 
maaraf bütç81İ de 174,994,620 lira olarak teabit 
edilmiıtir. Ma1raf blltçHi ıu ıekilde taksim edilmiştir. 

Umumiye 50844311, Tapu 1038000, GDmrDk 
4908565, Dahiliye Veklleti 4138601, Emniyeti 
Umumiye 4101500, Jandarma 8679379, Hariciye 
Veklletl 3002600 Sıhhiye VeklleU '4196884, Adliye 
Vekil eti 7955980, Maarif V ekAleti 6564875 Nafia 
VekAletl 10046993, lktatat VeklleU 1717610, Ziraat 

B. M. ·Mecliıl 2429085, RiyaseticUmhur 373112, 
Divanı Mub&1ebat 565560, Baıvekllet 1155538, 
Şftrayı Devlet 219136, lıtatiıtik 153816, Diyanet 
lılerl 622166, Maliye Veklletl 12296487, Düyunu 

Veklletl 4488691, M. Mlldafaa .. kara ,, 32373640, 
M. Müdafaa tı hava " 943000, M. Mlldafaa "denis,. 
~115560. Aakerl fabrikalar 2955800, Harita 603505, 
Posta •e Telgraf 4920820 liradar. 

Türklüğe Hakaret Eden Bir Bulgar 
Talebe Hakkında Tahkikat Yapılıyor 

Dişçi mektebi talebeainden Bulaar VilAdiaıir 
Efendinin Tllrk bayrajını ayakları alt•na almıı bir 
Bulgar aıkeri rnminl haYI bir madalya tqıcblı 
Tark talebe tarafından ıarlllmllft ıaleyam mucip 
olm11f, madalya ahnarak mektep mOdtlrtlne yeriJ
miıtir. Mektep mftdllrltıta tahkikat yapmaktadır. 
Kumkapıda iıtıyon ciYarında bir panıiyonda oturan 

Villdimir Ef. • Madalya bana babam tarafından 
bir ıaat ile birUkte hediye edilmiftlr. TUrkllljtl 
tahkir mahiyetinde olduğunu bil1eydi.;_ tqımu, 
.. kludım. H&dlıeyl mtıteakip evime d&ndllm. Mil· . 

teesıirim. MDdllrllm cumarte1i gDnllne kadar mek
tebe aelmememl ı&yledL Ben TOrklnte çok yakıa 
ve Ttlrk ıever bir ıencim " dimiıtir. 

Gayrimübadiller 
Yeni Bono ihraç 

Edilecek Mi? 
Anliara, 28 (Haaul} - Bu

raya gelen Gayrlmlbadiller he
Jeti Maliye VekAl•tile temua 
baılamışbr. Y enid• boao ihraca 
çok mtlbim bir mesele oldutu 
için b.ı huıuata fimdldea biı. 
karar verilecek gibi değildir. 

yllzde seksen beş, dana yerleri, 
içkili, çalgılı gazinolar, birahane, 
meyhaneler gaynaafl lratlannın 
ytlzde dokıanı, barlar, umumha
neler yllzde yllz verıl verecekler
dir. Nllfuau elli binden qaiJ olu 
yerlerde yeni muayenehane açan 
doktorlardan ilk sene v•alnia 
tamamı, ikinci mene nısfı alınmı· 
yacaktır. 

ldareh.ane, yazıhane ıahibl 
olmıyan doktorlar, avukatlar 
dava vekilleri, ıOndelik gayriaafİ 
kazançlar1n!n on bet miıli D&e-

Yeni Kararname 
Yarın Çıkıyor 

Ankara, 28 ( Huıuat )- Yeni 
kontenjan kararaameıl Ye mer
but llıteler BqHkllet Matbaa-
11ada baıılmaıdadır. Kararname 
•e listeler yarınki Reıml Gazete 
ile nefl'olunacaktır. Ayni nOıbada 
bir lllflk karam••• de buluna
caktır. 

rinden verıl •ereceklerdir. 
SeJJU eınaflana Yorıfleri 3 

liradan apta 15 liradan yukan, 
kiremit, tatla, mozaik lmalltlıa
neleriaiD barman ve lmallthan .. 
lerinia de OD liradan •taiı, elU 
liradan yukarı olmıyacakbr. Ma
eueıeler de ve tlrketlerde, hu
ıual m8eueaelerde çalıtaaluıa 
maatlarındaa 150 liraya kadar 
ylizde bet. d6rtyb liraya kadar 
y8ıde altı, d6rt yllzden yukanıı 
için yUzde yedi Yergi alınacakbr. 

İSTER İNAN İSTER 
lıuau vardar. 

Orhangazi'de 
Bir imam Arapça Ezan 

Okuyordu 
Buraa, 27 (Huaual) - Bu11a

daki mevkufiara, tahıiaat gelme· 
diji için beniz Çoruma N•kedil .. 
memiflerdir. 
~amıah kOyllne fiden Orbanıul 

lraym*•• Nuıh B. kay imamı
nın •erile emir, talimata rajmen 
araj>ça eıan okudujunu 16rmtl1 
Ye bunua tlzerine derhal imama 
ve ihtiyar heyetine itten el çek
tirilmif tir. imam ve ihtiyar heyeti 
m•hkemeye verilmlftir. Mahak .. 
meleri Orbugazlde yapılacaktır. 

Bir Tayin 
Ankara 28 ( Huaual )-Emllk 

ve Eytam Bankaıı Umum MOdlr 
Muavlnlitine l.tanbul ıabul Ml
dDrG Ziya T ahıin Bey tayin 
edilmlıtir. 

iNANMA! 
Kaaaplak hay.anlarımıaıa çotu Yunaalatua llıraf 

edilir. Bu HDe meYılm •elditl bal.t. .. onteajan, 
taka• ve d6Yi• tediyah yilzlndea Yunanistan 7apılan 
ihracat d11rmuıtur. Guetelerln Hrdijl habere fln 
timdi Bah ke1ir, Berr11ma. M aaiff, l11mlr, . Odemlft 
S8ke n Ay-ııa taraHaranda 800 bhı utar, k•1•• ve 

fllYald latabulun et lhtf1acı bu mıatakadaa temin 
edll•es. Fakat •emleketiıa l.tanbula yakın bir ıaba· 
ııada bu bUr .. JYU me'f'cutken, et flatlerlnin bili 
•JDI fiab •IİWaaa etmaunde bir mantık bulundutu
•• artalr, 

Aramızdan 
Ayrılanları 
Daha /gi Tanıgal.ım 

M. T. 
Muıikimize bDyllk hizmetleri 

dokunan kıymetli beıteklrları· 
mızdan biri, kulaklarını fani 11 .. 
mUı ıürllltnıDne kapadı, ebedi
yete kavuılu. 

Bu san'atklrın 6llmtlnD yazaa 
ıaıeteler, onun çok deterll eser
ler yarattığım kaydediyorlar, fa- . 
kat hiçbirinin iıminl Yermiyorlar. 
O ıekilde ki merhum hakkına 
yazılan ıabrları okuyanlar, ke ... 
diılnin birçok e~llt sahibi ol
makla beraber onların hiçbirine 
ad koymadıtını aanacaklarl 

Evet, bir ıan'atklrın kıymeti 
Ye hizmeti böyle tetbir olunmaz. 
O gibilerin 6lftmlerinde Herlerl 
ayrı ayrı aayılmahdar ve bu e.er
lerin hangi tulrler albnda .Ucude 
ı•tirildiil ıöaterilmelldir. Meaell, 
dDn tanrıııaa kaVllfRD ıı:at, besi .. 
klr ldl, delil ıpl ? Onun ölftmft 
haber Yerilirken •tarihteki aayısız 
aUmunelerden biri 161 6nline 
getirilerek • 16yle bir liıan lcul
lanı l mabdır : 

" Merhumun filin makamda 
beıtelediği ayin, muıikimlzde 
bir ıaheaerdir. Kendili filin 
makamın mucidi, filin ıattan 
dera almıştı. Kullandığı filln 
ıazı da filln O.tattan ögrenmif ti. 
Filin faııldakl murabbalan, ıe
mailerl, napelerln telifindeki 
maharet itibarile enfeıtlr. Hele 
bu fulan atır 1emalaindekl yanık 
feryatlar, emıalıi:1dir. 

Merhumun peaendidedea, 80-
ıürkten, mahurdan, muhayyer 
ıftnblUiden, htızzamdan llıtatça 
ıarkılan, herke1Çe bejenllmiı 
pqrevlerl ordır. Maaildmizl cicf
clen bHlemlftlr, zeaplqtirmlftir. 

tı Merhum filin tarihte filin 
yerde doğmuıtu, fillam otlu 

idi 1 " 
lıte b&yle bir tanıtıma Dedir 

ki merhumun kıymeti vatanda.
laranca anlatılar, babra11 ıönllllere 
ıeçer Ye llllmUne f6syafl dl
klllDr. 

Hiçbir teJ yamayan, yua
mıyan iatlpdat dem ıuetelerl. 
alillerin terctlmeihallal mufuaalan 
yaıarlardı. Bulflln8n ıazetelerl, 
tek bir ıftzel mlru olarak, bu 
adeti alaalar, ıan'at Ye irfaa 
adamlarımızın taribals kalmala
nnın &allne ıeçmlt olurlar. 

Fakat ıDzellik dedikodaau~ 
dan amaa yok ki? •• 

Polatlıdan Telgraf 
Pulatla, 28 \Huıaal} - Polatlı 

gençlijl, latanbal Darlllftlnua 
aençliğinin Tllrk diline ve Tlrk 
benlipe k9q1 ı&aterdijl yllkıek 
laaUulyeti takdir ile karıılar •• 
allotlar. 

Belediye relal: Baha 

işten El Çektirildi 
Ankara, ~ ( Hamd ) - K .. 

mah kaymakamı vekalet Emrine 
alınmııbr. 

Beyotlu mal memurlanndan 
Faruk Beye itten el çektirilmiftir. 
veflİ ıuilıtimall tahkikatına 
devam edilmektedir. 

İktısat Vekili 
Ankara, 28 (Huaual) - lk

tııat Vekili Celil B. kurulacak 
fabrika hakkında tetkikat yap
mak Bzerı bugftn Ka"91"iye 
hareket edecektir. Celil Beyia 

/STER /N N /STER /NAlt/MAI cumartesi Aakara1aa•detetmal 
~-----............. --.-.-............ ...,... ___________________________________ .._Jı .. hl.Midir.. 



4 Sayfa 

Memleket Manzaraları 

Memleket 
Gazetelerinde 
Gördüklerimiz 
Gençler Niçin Okumuyor? 

Balıkeılr ı Tilrk Dili 

•Geçen gOn iıtasyon cadde
ılnde gidiyordum. İki genç doata 
raatgeldim, konuştuk. Elimdeki 
kitap •e mccmualan ıordular, 
ıöyledim: 

- Bu gençlik mecmuası. gU-
zel bir gençlik mecmuası. Taniye 
ederim. Alın, okuyun •• okutun, 
okumak ve okutmak va:Ufeınizcir. 
Çünkü bir genç kendi mecmua
ı.na yabancı kalamaz dedim. 

Memnuo oldular, teşekkllr 
ederek mecmuayı aldılar. 

Bir başka zata da bir gencin 
ıiir mecmuasını •ermiştim. 

Bir gün ıonra ayni gençleri 
gördüm. Mecmuadan bahıettim. 

- Naııl buldunuz? Beğendi-
niz mi? dedim. 

- Hiçhır oey 1ok. Bornboı 
dediler. 

- Ya.. Okudunuz mu? 
- Lüzum görmedik. Ş3yle 

tlatDnkörU bir göz attık, tamam 1 
hiçbir muharririn yaıııı yok. Hi~ 
bir ıey olmadığını görünce .. 

- Bir köıeye attınız. Kötülü· 
l'Une karar Yerdiniz. 

- Evet. 
- Okumadan hiçbir şey ol-

madığına hlikllm vermek. Aşkol• 
ıuo ıize. Demek siz de g<Srünilşo 
aldananlardan başkalarının fikrini 
kabul edip ondan aynlmıyanlal"
dans nıı. dedim. Cevap vermedi· 
ler. ,, 

lzmlr Viliyet Bütçesi 
l:ımir ı Y nl A .. r 

• Umumt VilAyet Meclisinin 
çalııma mevzuu olan 1933 aenesi 
Yilayct biltçesin• bir g ö:ı atmak 
faydas:ı olmıyacaktır. ViJayetço 
teklif vo meclisin daimi encüme• 
nince aynen kabul edilen varidat 
yektinu J,871,775 liradır. TahsilAt 
iıe 1929, 30 •e 31 senelerinde 
ı;rasile 2,225, 9i:I, 2,070,479 Ye 
1,864,531 lira idi. Demek oluyor 
ki; bu Oç ıenenin vasatisi olan 
ı,g64,491 liraya nazaran yeni 
ıene muhammenata 93 bin Ura 
noksan ve geçen ıene tahailAtına 
göre de 7 bin lira fazladır. 

Eğer bütçenin ıabib ve aami
m1 olma11 isteniyorsa bu tahminde 
hata vardır, ı.ira bu ıeno tahsill
tm geçeo ıeneden fazla olabilece
ğini, battA aynı yekiinu dolduraca
ğ nı hissettiren bir salah be:irmi, 
değildir.Bilakis 1929 senesindenberi 
her ıene muntazaman 150 • 200 
bin lira derecesinde axalmıı olaıı 
varidatın, bu sene de ayni seyri 
takip edeceğini tahmin etmek 
en rnOdebbirane hareket olur. 
Eğer hakikat daha iyi Ç1kar da 
tahsilat daha fazla oluraa ne 
mutlu. Fakat bütçe tanı.im edi
lirken Uç senedenberi daima 
tekzibe uğrayan nikbinane gö
rilşlue değil, en kötil ihtbıallere 
göre hesap yapmak ve masrafla
rı da ona göre karıılaıtırmak 
ıarttır. 

Şu halde 1931 aenesinde zar-
zor 1,864,533 lira yekünu bulan 
varidatın, 1933 te 300 - 400 
bin lira noksanile bir buçuk 
milyon lirayı gcçmiyeceğinl -
kötO fakat imkAn dahilinde - bir 
ihtimal olarak kabul etmek 14· 
zımdır.,, 

Eskişehir' de 
Bir Kız Lağıma Düşerek 

Boğuldu 
Eskişehir ( Hususi ) - Ak· 

çaalan mahallesinde boyacı Bay
ram Ağanın üç yaş ndaki k ıı 
Me i!ıat, mahallede açılnııt olan 
bir IA~ıma diişınllJ, boğularak 
5Jnıilştür. 

~ON POSTA 

MEMLEKET 
• 

HABERLERi 1 
Ev Doktoru ı 

Dolama 

Gelibolu' da Tarihi Bir Eser "Pamaris,, 
Cerahat yapan mikroplardan 

Cenevizliler Zamanında Zindan Olarak 
Kullanılan Kule Harap Bir Haldedir 
Gelibolu, (Hu.. mak IAzımgellr 

ıusi) - Gelibo- ki o zamana 
loda Cenevizler ıöre buna im-
ı:amanına ait ka- kin yoktur. Bu .,,_ı. 

lelerden bakiye kulenin lçeriıi 
bir kule var- pek acaip bir-
dır. MilAdın bin ıeydir. 
yUz senelerinde 
inşa edildiği tah· 
mia edilmesine 

nazaran ıekiı 

yOz seneliktir. 
Bu kulenin o ya
kit mahldlmlara 
mahauı bir ~n
daa olarak kul• 

lanıldığı ıöylen
moktedir. Kule• 
nin cepbeıi muıtatil ıeklinde 
büyllk bir havuzdur. Bu havuz 
ıuyunun derinliği vaktile bet alh 
metreyi buluyormuı bugün bir 
derece dolmuıtur. Havuzun et• 
rafında tamamen kale duvar-

larile çevrilmiıtir. Kule ka· 
pııı bu havuza açılmııtır. Başka 

Edirne'de 
Bahar Havası 

Edime, ( Hususi ) - Havalar 
çok güzeJleşti. Edirne adeta bir 
bahar havası yaşamaktadır. Halk 
nehir boyunda adeta yaz gOnle
rinde gibi bahar eğlentileri yap• 
nıakta.dır. 

Son hafta zarfında deYam 
eden karlar kesllmit Ye erimiye 
başlamıştır. Eriyen karlar Tunca, 
Meriç, Arda , ıehirlerinin Jllkıel• 
mesine sebep olmuıtur. Mamafih 
bu nehirlerin yftkaelmesi mühimce 
bir kazaya aebebiyet wermemiıtir. 
Balkanlarda pek fazla kar yağ-
dığı için nehirlerin daha fazla 
kabaraca~ı llnıit edilmektedir. 

Kilis'te 
Esrarengiz Bir Hırsızlık 

Vak'ası Oldu 
Kilis (Hususi) - Dişçi Galip 

Beyin muayenehanesi bir gece 
meçhul fahıslar larafından aoyul· 
muttur. Hırsızlar kasanın bir ta· 
raf .nı keimişler, evrakı nakdiye, 
altın •e mecidiye olarak 4 bin 
lira kadar para almrşlardır. 
Hırsızlar kaaanın içinde bulunan 
ılgara paketlerini de açmışlar ve 
ıigaraları içmişler, ıonra da mu
ayenehanenin orta yerine piıliye
rek pencere perdelerini telviı 

ederek gitmiılerdir. Zabıta bu 
eararenriz bınızlak faUlerini ara• 
maktadır. 

Balıkesir' de 
Birçok· Dereler Taştı 
Balıkeıir, (Hususi) - Şiddetli 

yağmurlar yağmaktadır. Üç gün 
geceli gOndlizlü devam eden 
yağmurlar Bahkeıir ovaıını bir 
göl hııline getirmiıtir. Birçok 
dereler taşmıf, birkaç köprU 
yıkılın ş, köylerden şehre gelen 
yolcular yağmur dolayısile köyle· 
rine dönememişlerdir. Yağmur 

bu teklile ekinlere fayda yerfoe 
zarar vermiştir. 

Cenevlzliler zlndam 
bir taraftan methal yoktur. Se
bebi de zındanıa içerisine atı• 
lan mahkumların kaçmamalarını 

temin içindir. Çfinkü buradan 
kaçmak İyice bir aal ile veya 
yUzerek havuza açılmak Ye aon
ra bundan daha mühim olarak 
yüksek kale duvarlarını tırman-

Zeminden 
itibaren kalenin 

iç taraf kenarın· 
dan 1apılmı1, Oç 

kat dik vo dar 

bir merdiven var 
dır. 

Her kata yal

aı• buradan çı• 

kılır. 

1 

Kalede ne bir tarih Ye ne de 
bir yazı vardır. BugUn kaıa- · 
banın liman çarı·sında en 
mutena bir mahallinde b6yle 
kmk d6kl\k bir heyula gibi çir
kin görllnen bu kule tahaccür 
etmiştir. Yıkılması çok bUyUk 
masrafa ihtiyaç göstermektedir. 

Bigada Bir Ortamektep 
Açılmasına Karar Verildi 

.. 

Ortamaktab• kalbedllan Dumlupınar llkmektebl 

Biga, (Hususi) - Çanakkale j uyaodırmıfbr. Ve kasabamıaa 
yillyetl kazalarından nüfJıu en en yeni ye bllyllk mektebi olan 
kalabalak olaa kasabam zda tim- (Dumlupınar) mektebi orta mek• 
diye kadar (orta mektep) buluna• tebe tahıiı edilmiştir. Derslere 
maması yüzilnden ilk tahsilini lıi• 933-934 senesinde baılanacaktır. 
tirenlerden vaziyeti mllsait olan· Maarif VekAleti ayol zamanda 
lar kıımen vilayet merkezi orta (Gelibolu)da da bir orta mektep 
mektebine devam etmekte ve 
vaziyeti mllsait olmıyaolar-ki bn- aÇ1lmaaına karar vermiıtir. 
yUk bir ekseriyet teıkil eder - Ol'- Bigada llkmektep Binası 
ta tahsillerini yapmıya muvaffak 
olamamakta idiler, kasabamızda 
bir orta mektep tesisi içio Maarif 
Veklletine vaki olan müracaatlar 
ta ıvip edilerek bu defa kasaba· 
mızda orta mektep açılm&1ına 
karar •erilmiıtir. Bu karar 
kan bamız da bilyllk bir sevinç 

Keşan'da 
Eski Belediye Reisinin 

Evi Yandı 
Kepn, (Huıual) - Sabık be

lediye reisi Zati Beyin evinden 
yangın çıkmıt. bUtUn gayretlere 
r~ğmen yangın eY tamamen yan
d ktan ıonra aöndllrlilebilmiştir. 
Ev 3500 liraya Anadolu sigorta 
ıirketine sigortalıdır. 

KetJande Havalar Soluk 
Keıan, (Hususi) - Havalar 

çok soğuktur. Her taraf kar 
altındadır. Buna rağmen mabrıı
kat fiyatları çok ucuzdur. Bir 
araba mele odunu 70, bir mer
kep yükü ise 20 kuruştur. 

Kafanda Hlllllahmer 
Keıan, (Huıual) - Kaza Hl-

Dört aydır loıaetı devam eden 
alta dershaneli kübik tarzındaki 
bUyllk yeni mektebin inşaatı de
yam etmekte olup duvar akıamı 
temameo ikmal edilmiştir. lnıa· 
atan lkl ay ıarfmda tamamen 
ikmaline çalııılmaktadır. 

Çankırı'da 
Güzel Bir Müs3mere 

Tertip Edildi 
Çankırı, ( Huıuıl ) - Orta 

mektep talebeleri tarafından bir 
mUsamere tertip edilmiştir. MUıa• 
merede " Eıkl borç ,, isimli piye1 
temıil edilmiş, muhitte lyi 
bir intiba bırakmıştır. Tem
silde Valimiz Hazım Beyle ıehrin 
bQtUn muteberanı, güzideleri, 
gençleri hazır bulunmuşlardır. ·-lllıahmer koııı{resl toplanmış, 
yenı idare heyeti riyasetine çiftçi 
bankası mOdürU AbdOlhak Hey 
zade Arif, yeznedarlığa tüccar
dan Pomak Ali, k&tipliğe mual• 
lim Nedp Beyler 1eçilmitlerdir. 

birinin herhangi blt aebeple par
maklara dahil olarak huıule ge
tirdiği iltihaplara dolama iaml 
.erilir. 

Sebepleri: Temizliğe dik· 
katıidik, iğne Ye çivi batması, 
maoikllr takımlarının kirli olmaaı, 
parmıklarda mevcut yaralara te
miz panııman yapılmaması yeya 
yara llserine teda~i makaadile 
tUtiln tozu, örümcek aiı 6 ibl 
mikroplu cisimler konması dola• 
mayı husule getirirler. Bu basialık 
kunduracı, terzi ve fabrika ame· 
leıi gibi işçilerde daha çc k ga· 
rülür. Evvela parmak ıişip kızarır. 
Hararet yl\kaelir, ağrıların ıidde
t:nden basta geceleri uyuyamaı. 
Çok defa uyku illa vermek 
mecburiyeti hasıl olur. Hasta 
korkuıundan hekime mOracaat 
etmez veyahut ta pişmif ıoğan 

koymak gibi ev ili~larile Takit 
sıcçırırıe ağra Ye tiılik daha 
ıiyade faılalaııp parmağln bir 
yerinden kUçil" bir delik açılır. 
Cerahat kıımeo haric~ çıkmakla 
beraber dahilen blUiln şiddetile 

iltihap yino devam ettiğinden. 

parmağı hareket ettiren etler ve 
ıinirler çürür. Haıtal ğıo devamı 
uzun ıilrerıe parmak kemiği de 
iltihap peyda eder. Bu iltihap 
elin iç taraf na kadar ilerler Ye 
koltuktaki bezler ıişer. 

Tedaui - Parmaklarda hasıl 
olan en küçük bir yaraya bile 
ehemmiyet yererek temiz bir ıu
retto pt,nsıman yapmalı, ağrı Ye 
ıişlik olduju takdirde bir cerraha 
mllracaat etmelidir. Dolamanın 
pansımanları her ne kadar çok 
ağrılı ISe de tehammlil etmek 
IAzımdır. Hastalığın kısa bir sa• 
manda geçmeıi ancak çok dik· 
katle yapılan paosımanlar ıay .. 
ıinde mllmkUndür Muntazam pa~ 
ııman yapılmadığı takdirde ha .. 
talık aylarca ıOreceği gibi neti
cede parmak ta hareketsiz kalıp 
hiçbir lıe yaramaz. Bir parma
ğın hareketsiz kalması ise bir 
aan'at tabibi için bOyllk bir zl
yandar. Teda~inio ıonuna kadar 
kolu bir mendille boyuna aaarak 
basta parmağı istirahate ter-
ketmelidir. lf. 

Gemlik'te 
Fareler Bir Kediyi 

Paralıyorlardı 
Gemlik, ( Huıusi ) - Burada 

bir evde cidden ıayam hayret 
bir fare milcadeleıi olmuftur. 
Evin kediıi naaılaa bir delikte 
bir fare görmU~. hemen yakala
mıf, fakat bu fare kedi kadar 
cllıaeli oldutu için kedi ile mU• 
cadeleye baılamışhr. Meğer delik· 
te baıka fareler de varmıı. Ar· 
kadqlarının kedi tarafından ya-
kalandığım görünce hemen olduk• 
ları yerden fırlamışlar ve kedinin 
Uıerine hücum etmişlerdir. Kendill 
kadar bOyUk be~ farenin hOcum
lan karıısında avını ağzından 
bırakan kedi kaçmıya teşebbOı 
etmif, fakat fareler buna meydaD 
yermemiıler ve kediyi h.rpalamıy• 
baılamıılardır. Kedi bu Taziyet 
karııımda acı acı bağırmıya bar 
layınca eY halkı koşmuş, fareleri 
görilnce sopalar, küreklerle bu 
muzır mahlükları kovmıya Y• 
kediyi kurtarmaya koşmuşlardır. 
Fakat fareler bu sefer de ev hal
.kına hücum etmişlerdir. MUcadelk 
epi devam etmiş, evin bUy!t 
hanımı bayalmış, nihayet farel 
kaçırtmak kabil olmqtur. 
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( Sigaset_!lemi l 
Fransa 
Erkanı Harbiyesi 
Homurdanıgor 

Frauanıa tahdidi tMllW. pllnı 
C-nre konferauuacla Wr defa 
daha teırila edJdL Ba tepllal yapan 
adam Franıız manhhaaı Piyer Xo 
....... ,_, bir raci.kal ...,.JiNdr. 
V aktlle Franus erkbl JaarLı,..ı a.u 
tlllnı uzun boylu tertip etmlı, her 
tarafını tarbp mavuueleacllrmlt 
ly • meydaaa çıkumııtı. Hatta ba 
Jlsdea o aamuld Harbiye aaaın Pol 
Boabr ile Frauıa Erklu .... Wye 
nlal Jeaeral Versaa'ı11 ar-UI itile 
açıtavord& Nihayet proJ• •itti Ye 
koaferaua YerlldL Garip ltlr tecel• 
Hd:rkl bunan mldafaaımı lzeriae 
aı.. Pir• Ko mlfrit •ır nlh doda 
olarak tamn•ıtbr. Konfef'ua huaa
randa vazifesini raparkea de ıah'I 
ftkirlerlle hamt vaaifulnl telif ede
eek bir hareket hatb takip "etmlftlr. 
Franma plAauaıa ba pkilde aiklafaa. 
•adan mema1111 ol mayan Fr.aaua 
er1clnı harbiye•;, _timdi klplere bini• 
JOI'• Zira, Plyer lto, ala ara11nda, 
Almaidana •iMlllar ......... t ld4&l
... , Ptıti... bW ettifilll _,,._ 
mlfl"r• 

Frann• erklmllarblyed ...... 
aıharMyenla talimata a. •arebt 
-- .................... lma-

corl•L Bir F....... ....... ..... . 
r ..,.ctea ey .. f, hr1111ndaklaln 

.. ktanı lnklr etmekle iddialarını 

.attlaha etmeal lAumpldlti ftainl 
Den alrüyorlar. B• nai,.t. ,...ı 
bbiaede baYa aazırJaaa Yuifaial 
Ha eden Piyer Ko'oua alellcele 
Parla• ıatnJmall9ı leap ettirdi. 
Onua çatmlsaa••• ıa.... aekwl 
...Ufil kabioedea ablaeatanı .... 
aederek •niniyorcla• Halbtlld .tm• 
... larından aldata 7enl talimat De 
tekrar Ceneweye hareket ettL Ba 
hal. Franıız •ıkGmetl U. Fr ... z 
erklnıbarb"yealnln ara1ım acaoak bir 
•ahtyet arzetmektedir ye itler blyle 
sldene, ai1ul ... .weu fasla bur
auna sokan erklnıbarblyen 'n il• 
aımselen dera1 alması ihtimali çok 
•ahtemeld •· Fakat bl1l• bir vazi• , .. 

Amerika'da Buhraı 
Ne.,.ıc 27 - Amerika ..... 

.. ~ baakallln ............ 
paran btalananlan lal_,. lfla ... 
ratoryom Ula e•eceld.r•r. Şlmcll 
Jla lalktmetia t..,U mee.lai, •uh
raaa .bl'fl koymak ifla .. WbJr.. 
a.t mGuker• etm......._ 

~'dil 
...... it 17 - Saatte 1251s11 .. etre 

•at'• .... Wr o omo'bil Wr •t-a ,........ .-fal-... lciadeld ' • r:-ı o .. aı,.. ., • ...._ 

BABİC:I TELGRAFLAR 

.Harpte 1000 Çinli Öldü 
Japon Tayyareleri iki Şehri Tahrip 

Etti Ve Yangın Çıkardı 
Peypinı Z1 - Jıpoıılar D Jelaol'· 

deki 1 erleme hareket'erl ...... 
etmektedir. Japon ta17uelerl KaP. 
•e Şaoyang'ı bom~ ect.rek 
tahrip etmltlerclir. B•••1• plarla 
muhtellf rerlerlade ,. ... •ır--~ 
H halle ıeul terketa._,. •• Qn 
livaaı ceplaqi taa...a-. JS INa J .. 
pon a•lrerl •• IW Çıa U.- karcı 
taarrma ıeçmlf* • ..ç • ............ 
Japon llilrebt • tlwclanaldafua 
•Byleme~· Çla s&allllleri Karla 
mıntaka.... J•po• kanetlefiae 
katfı ıu.p.aktaclar. 8'a laafta lf 'acle 
ÇlalileM nrcllll telefat • • .,. 
mıfbr • 

Japonl•nn Neticesiz mr 
y...,.... 

J..-ıana Perlba seci.ti• ..... 
1aptaldarı tiddetll taarraw •tleula 
kalmıttır. Mütblt h'r be•wdl .... 
dan aonra Japon ıilnrllerl ta11rr.
ıeçml1lerH de. birçok telefat wn
rek r:cate mecbar o'muıbrdır. 

Ölen ÇlnlHer Bini Buldu 
Pekin, Z7 - Çin kuvvetleri ku• 

1DaDdanlar1 aon harpte 1QOO Çialllain 
lldGjilall •• 800 Ja.,-nua 118 Y• 
7anb oldatna 91yl ..... taairJer • 

Çin Kamuelamnm 
Bir Hareketi 

Tolpje, 'il - JelaoWeld Çlla kav. 
yelleri Kamudam Maretal Şanı Su 
L'yang'ın Şinhunıtao Şimen demiryol 
hattını b:r Amerikan kumpanyaaına 

terkett"t1 blldirllmekhdir. Mareıa'ın 
... ....._ a. .. ı1ıra ft..ta.U. ,.......,,,. 

..... t ~"·••k ftla ,.;titr • 
mla edllmekteclbo. S.blu ba •••· 
kada birçok lclaa8r aaad .. lerl ele 
bDlunmaktadar. 

tt.rp MUfldlltl 

Leningratta çı
bn Kraz Noye
pzet ismindeki 
bir Rus gazete
sinde çıkan bu 

karibtiir Fransa
nın Romanya 
ıiyuetiae mfida. 
lualeaiai telmih 
~ cw. 
c1ül&Dli6tRo
.... ,. hariciye 

mmn M. Titu
leSkodar. Kukla. 
J1 Fraasıı Erki
m harbiyeei ida
re etmektedir. 

Almanya'da intihabat Mü· 
cadelesi Hararetlendi 

Berlia. 27 - Doa Almaa,..ıa 
htır taraf nda infl.abat •Ooa•l•I 
t"ddetlenmiıtlr. Nazırlardan ve fırka 
liderlerinden blrçotu Alman7anın her 
tarafında eheanan,.etH aatulclar ı6y• 
l•miıtercllr. 

tata~etil11111113 

lntl•• ...... a .. 
........ 21' - 81ta. .... teı ... , 

Japoay4 Jlt llillellet C.mıetl ara
aıadald maauebetlerla ke.Um•l 
m~lul n banaa dop,.~catı neti· 
eelede ..... 1 •'••kta•r. Mtllaafa• 
akar ,.....,.._, Jn,ıUtereaJa hlçhlr 
....... , .... ı..-m••aanı, L'beral 
... eteler •11Waa'• ••barro konul• 
mutdl ._...~ı.,.. D.,lı Telıraf ........... ce..,... ....... 
'"" t .... ~ ..... Kroalld ... 
.. , ... dl:;or ... JaPo•J•J& ..... 
Ulltaqıo yaa'a lbımdır. Çlakl Ja• 
ponya CentYP• ilnık.,.·elea111I. Vaı••J 

Ba mGnuelietle Mr~ teablrler 
.. 7apdmııtar. Elaenıml7etll sayı ... 
bilecek b&dlaeler .ı.alDlftır. Y.-z 
Wuppertal'da •• Hamburl(da birkaf 
m&bim bldiH çıkınııtır. Bu vak•mr 
Hnasında 8 kiti ajır •• 11 kiti hafif 
aurette yaralanmıtlardır, 

...... -.-. M~ • ltelloa • ... 

... Jll'l•ıflu'· ÇI ............. 
lertAi luabka dini kaldeleriae .,. 
urm111tar. 0.yH Herald ayal &UI 
daha tiddetl• mGclafaa etmektads. 

Y-ı. K0111Unistleri 
Atilla 29 - i.tllıalaat tleıa,t.!le 

iL Vubeloıua rlJllHtladeld Wır itti· 
aada •IHHleler çıbr•ak bti1aa 
.._htnlw atnta taraf1aclaa dall-
tdmttar. ~,.. ---- ... aklıir .. 
almaJiı ,.pan ft DaWllre ...... 
tlala peaoerW...lal -.. ._.-.....ı•r ..... ta........ ., poti Amiri , .. 
........... r • 

Gönül işleri ------·-____ _. 
Sevgiliıne Mi 
Nişanlıma Mı 
Gideyim? 

u 19 yaııada bir kısım. ıcı• 
tuberl taıuşbtım, henh orta••ktep 
talnillnl yapmakta oı.., beahal• 
Jq&t bir ko.... eoca.. ile .... Ud 
-••deaberl HfttlJordalr. 27 Jatında 
yilluek tabailinl bitlrmlt ye u çok 
hayatım kannmıt bir pq 'beatmle 
evıe...ıı lateclL Be•l• ltafb Wrlle 
HYı.titml Wiıalyortla. Ailemill ... 
•afabt ye ... uıle bu pasle nlfu-
lanclılc. N.c..ı. 11c. a1pn1a.. baaa 
aornta alde hen ebeveyalmla 
korkua Ue oadn Hr ı..ı sld••lf 
Ye bncll arzumla •Yl•eeetual .. ,. 
leoılttlm. Çok seçmeclea nlklhınn• 
da olda. N.klbllm 1amiml1eti W'e clcl-
cliJetl aniyor, bana karta çok alAke 
fhteriJOI' n blru ela kııkanç daY. 
r•ıyorda. ....... HDI baloya ... 
tlrdta- laal41e, batkalarlle .... •t
...... blf bteml7orcla. HallMalııl Ha 
.-.ıır• kadar blru Mrbut pp
•7• ahttatım lcl• alklhlı111111 .. 
•••kederi ı..ade akal tuiı1er .,... 
4lır11orda. 

• Dl~•-a. Wr iki ., ...... 
elaeaktı. Nikllalım Wr lflal takip 
.. Wrkaf ... kadar tafr.,. ... 
mlftL Bea bu aarada ... ,·11ıa1e Jia• 
huluf111or ve •Hİt•emiae t-raıa 
ediyordak. Bir pee anıısıa ta.. 
..._ .... aikllıb-. ltlr .... ., 
__ , ............ y ...... ...... 

kea slıdl. Aldandıfım allyarak 
aJftlmıJa tefebltla ettL Ben de ... 
ha ban• ı.tiyordam. 

"Ebenyalm n tamdıldan .. • 
bUtlan sok mat .... ı, oldal•. e.. 
aim ita hareketimi hiç d9• baı. 
machlar. Beni ıever l'iltl sBrlla• 
Mkacbtlar .. ~ana laak Yeriyorlar. 

•s.a. .. t ,........ .ı., ... , .. 
blblai ae••",liaiae v•rmlt senç .. 
kız hiç latemed ti halde ba9ka birl
.Sne verilırM aeticnl blyle olmu 
mı? EbeYepimla beni ... ha..,. 
~akla kabr mı? 

•S.vclljim aent mektepli benimle 
tok al&kadardar. o •• nı. ti•dilk 
•••iflr ye Derde eYlenirMm au'at 
b1r JU•• kuramas llllJIS? 

•sa. k nsı,.tl ...,ı ltala.Yona
nu? Pildrlerla si •~ıkça ve ta. ... 
~·••• HuuiteynellL• -L A 

Kasım dojruaua lllyliJllJlm .a 
Ata •• çocuklak -:t:r-a• 

Bir tlefa orta H• W.a• •1r ~· qlaaa laa111la .... Bw 
qk çoealdak qla •atin seclel. ll_lr ••ve•t• lltarettır. O tala.W.1 liitlrl.p 
..,abaa IEU&a•aeaJA bdar ... .. 
stWtlalaa -=...~ .......... o 
ftldt ..... ... ....... . 
it itten ~ h.u •• ........................ 
~ .......... , ..... Ala. 
.... ......... ha ifl talalt '-kim 
nr• .-a tepbYı edip ...._ 
DIUW.. cila ..... pllf-

IL\Nlft&!U 

TEFRlKA No. 3 

tBTiTAT ZABiTi 
Alqa• -1dzden aabah sekize 

kadar albet tDtaalar bii -ti 
tekmil ohmc& keadiadea ao..,.. 
kini kat&ncakb. 

7ecek albetçi de b11 kurauhjı 1 
J&Pm&JI unutma,_-. O da ..al 
oabet dakika U.ri .a.,.r n 1a .. 
mea birda ikiye Mkli1ecek _. 
btl•pn1 kalclırı7erd& 

aamzetlerlne makul ıeldl.11 lclo 
Mıhal imbat ecbl,ord& 

Gece lafla .. ,atma aarlp 
chelerl vardi. 

ROMAN 

Muharriri ı BUrhan Cahlt 

O akpm yatakhanelerde yeni plarak koridorlardan 1.-,_ 
.. Jr•elra.pk ........... Çift katla ..... .. 

~olalannda W ..... Ba ..... ılrll1lyl ...... 
IDYliıletfl' vardı. Ve herkea ..U. -'c imkl• 1alda. 
ptmafr ı.tediil içiD mlaakafa Herke• uyanıyorcf&. 
lmıı yordu. Birçoldan bemea ıfylniyorda. 

Aal harbiye aelctel»l taleh.. f' akat hazalan bir tOrlB kea-
tladen olan ça~ .... da dilerioi toparhyamıyor, beylıs 
iare buldular.1'91titıit ._ ıtdm- battanlyenia albna kirpi ıibl 
deki gayretine glSre kendini ıa.. bUzlll81orlatd1. 
\erenlere Oıt katlan verdiler. O ıamaa n6betçl c•YUflar, 

Gece Jaayata dUa tatlı ıeçi- kasaturalarla karyola demirleriae 
tordq. mnıyor, daha olmazu bel kaya,. 

Büth gla lilAla talimi yapan lannı ç kanp battaniyenin Dıtlln-
._ kilometrelerce 70) ylrllyen den bırama 7apı1orlarcL. Bana 
~- akpm 7at boruau ile da abşılmqtı. 
laeraber 7ataklara ıeritiyor, fakat Zabit namzetlerini ya•q ya-
... ! Loru1UDu bir tBrlD lıitemi• vaı asker hayabna alqbrmak ia-
JorLudı. tiyen kumandan ıimdi bir de ko-

Mektep kamancLmı çifte lı:alk iut nöbeti çıkarm11tı. 
.... Qaanun ife yaramadıimı gi- Her gece ura De birer anat 
~ h.şka bir çare buldu. n6bet bekletecekti. 

ŞiaacU kfik boruıuudaa bet Kotquo ortumda kl~Ok bir 
•lcika ._,... .. ım kiplik bir mua nrda. OıerlH k•ı ... 
~ı.ı. taama SitutopGI ,... eütel 6* Mat k•~ 

Akt• .atiett tutaalar ,.uı;;. 
b. S•ldzd.. •• kadar nlbetl 
olanlar Faete okuyor, batta uyu.. ,an arudiiflame konquyer, 
•oma ondaa onbire he1di7ecek u
bdfRIS ,.,.. bar.kq) JabJ'~d& 

Muama Dzerinde S-YJllua 
bnkblı ıllfMıl Iİlteaiade bu ... 
ce oa W.frb ~ fa•dıoı& N&be
ti Mt• ~ IOlb'aldal 
kald rıJOl'da. 

ilk .-a.ı-. ••f .,mda 
11cak 7atakt• bıkıp ti1inmelr, 
kuatara takmak pelc •tır geli
yordu. Fôal zabit namsetleri 
buna da bil ..,. Wdular. 

Saat ......... •lbetl olan
lar dalaa u aykuauz kalmak, 111-
betl çalluk Mtiıı mek ~· mua 
Gzerindeld Dibet ••tini parmak
lama~ baılad lar. 

Onbirdea OD ikiye bekllyecek 
n6'*" IMt on dakika enet nö
beti tnHm edip uyuyabılmek içın 
8aatlnln yelkonn nı biraz itiyor. 
On b., dakika ileri alayorvetam 
on iki olunca hemen arkadq m 
k~p yabyorclu. 

Oa lklde11 l>ire bclar beldi-

Blyle hl,ie ... lwlade1d 
.. .-ti ............. ....... 
ıekllial ılaterditl llalde cW.a 
vakit ıec• yansım geçm•mit 
baJuaqyorcla. 

N6Mtler .. ıala k'Mla OD bq 
dakikaya kadar bnaitll u • eoa 
.. bu n&betçill hile ... t OD İkifa . 
plmed• Jpal Wtirip ,.,.-. 

fakat .. lmnuWak eolı .... 
medL 

Bir ,.. koiufl.. dolqa 
9llMtcl uWti daha l9C8 , .. 
.ı.aClaa koiuf autleriaia ..-. 
hı glaterdiıderini berkmill .... 
mapl uyudujuna ı&rlnce mahut 
1elm kitilik boruaa takımuu ha
rekete getiraı. Tam gece 1an• 
blıtllıı b61llkleri aillh bapna lnöar
di ve hlirriyet tepuiae kadar bir 
aece 7Qriylfll yapbrıp uykularm 
adalQ 'akllh canına okuduktan 
ıoora ıa 11kı emri verdi: 

- Koğuf aaatiDe el dronler 
bir hafta riyazi laapae atılacald 

Aıkerliiia 11la inzibatı, ita. 
•• •• ••at•ktaa .-,... labit 

SabaM kartı kalk r.._.. 
clu •nel bir •••- ..,._ 
plarda. 

Kafla b••··· ..... lltl
,..- k ..... 

Fakat ,..ula nlbetçlleri buu 
ukllk ..._ .u,. arkadııı._ ......, ......... 

- Hem•ma• • ..ı eli,. _. ...... 
Y ed"n ci bilikte ~ ICtlhi 

mezaalanaclaa ...... bir ... 
,. ........ App- ..... ..... 
Wr arlradqb. 

Bir reee AloP .-. ddd• 
iç .--ı• ,.,... bitip Wr 
Mide ,_...a 9erilmipi. 

z.- paclll& a la bir ıc.Ja. 
._.. llMlak 1irii:rlfı 1apu A(O'p 
EfeacH ili gibi 1atarkea timdi 
meb'm olan bir aibet9 •kada
fl Agobaa karyoluaaa kualuta 
kabzuile wsap ......ıacL, urla 
sözlerini apa AKoba aordm 

- Asop. HamamCtm sıa? 
ıa.a11a a,ı. ppraa•fbki kra

cliai toparlayamadı. e.... tekr• 
Jutlfı• r.tark• .., JdaacL: 

( Arkall ., ... 



f. :
 ·'.·'· ·
 .. t· ·ı

·ı. ::
tı

~r· ·.·}
' 1' · ..

 • 
~·

·. "'
n 1

 ·-=·
·'
zı
r ......

.. r· 
:ı·
ı· :
ı· 

.. : 
: ... 

·· ..
 :...
 ~.· .·· 

.... 
. 

. 
. 

..
 

il
: 

·
-
-

" 
. 

;;
• c

:ıı
 

-
'l
il
l 

· 
..

 
...

 
. 

o 
. 

....
..._

_ 
.
.
 

-f
"ı

t 
. 

·~
. 
• .
. 

: 
-.

·.: 
·
~
 

... 
-
ı

: 
...

. 
·4

ft
•

. 
..

..
.

.
. 

. 
,: 

·:
 
ı
'
 

~ 
.,

, 
.:.

..
.-

. 
·~
 

·.
ıw

-:
-w

 

·::.-.
, .

. ô
f
 ;.J

: ·.:f!
:--.~

.Ji
.~·ı~

.ı~
 ... ~.e..

·1..:8
:.I· 

.··
.:··f.

 ·ı·l
l ·

 .ı·· .-.~
. f

i .......
 ' 

ı: ~
 .. : ..... ~

.~
 ..

. 
~ 

·I 
·•.·

· 
19

 
· ·•

0 
t 

· ,
 .;..·ı

 •
 s

 ....
 · 1

 
...

. -.
 
1 

''
l
 t

 
• 
~

··J
" ·

 
· ··~

 
. 

a-
:ı

s
. 

.• 
. 

. 
. 

-
.· 

. 
. "

 
. 

e-
~
 

-
li
r 

. 
. 

• 
. 

. 
• 

...,.
 

/'
 ..

 
t 

-. -
. ;a

 .. a
· 
..

 · .
. r

: 
: 
~

-•
 r

 
: m

 
:.~
 .

. 
.. 

• 
.. 

fil
 

. 
• 

...
...

 _ 
. t;

 . ....
 ·.. .. 

·ııi
" 

••
 :.

n 
.--~ 

...
.. 

. 
' 

.. 
.•.

 s 
. 

• 
' 

. .
 il 
~
 G

 
ti

 .
.

• 
, 
F 

E:
 

. 
o 

..
 

. 
r. 

·-= 
. 

·t.·
 -

. 
1 

~ 
... ,

 
.· '

·:a
. 

--. 
,.~,

.. .. 
· J;

I, 
: ı

.:
ı,

 "i
 ı-

!.· 
· ...

 '. ! .
:. r

. -
a.:

 =
 , 
r:

 ·.ı 
.. ,. -1

 :.-. ;;
· ... 

• ~
 · "

"· ~
 ı
 S

"' 
'1! 

. . '
 t

· ' 
il
 .

.. 
• 

• 
. 

: 
o 

lıl
e •

 
"
' 

' 
. 

-
. 

' 
. 
.
.
 

.· 
. 

. 
R

ll 
,..

 . 
-..

 .
 

. 
. 

-r
-'1

1.. 
. 
ı .. ·. .

. 
* ..

. , .... ..
_ .. ··g

..~·r
,

.: .. ~
•.-

.;.,~t
· 

.. -.· 
!

... 
J ..

 s:. ı!.
........

 . 
..·~
 •..

 ı.. .
 

· 
· 
~ .

..
. 

s
.-.·. 

. ..
......

. _.
 ..
~ .. 

r
·:ı
 

. 
• 

-
r'

I:
 .

. ,
 

• 
.. 

es-
=• 

·. 
~
 

a 
... 

,. 
·• 

~
l 

-.
·· 

, 
~
 .

. ~
 

ı:•
ii- 1·· :··.;.

) ~ -
-~ 

-1 .. ·
 ·~~~·

 .r· :_
~, t

~~ı
~;-.;.

·t· ı
 s:t

 ... ı
 ı.~

'ı.
 t~

ı ..
. Jf

!,
t •

 ., ,~
 Q 

· 
~-

-~
 .. 

L
.a

 
. 

~ 
.sr

.o 
ı 

.. 
•

. 
._

...
. 

. -
• 
~
 

.ı:ı:
. _

 1
1 

ii
.

.-
'[

;~ill
i~-

-
-

...
. «&

: 
eııı

. .. 
-

r"
· 

,,
 

.
..

 
ı
ı
.

·: 
. 'a· 

:. 
~
 

-
•. 

m
ı
k
 

·i-
~:
~

.: '
 ..

. 
··· ..

 -;
:. ı
ı·-

....... -
K

-.. ·
ı
 

·
1

1
r

. 
-

•
. 

-
.
.
 
·:ı

ıır
l-

.·li
ı-

:z
ı··

--
·.·

 .. ·o
.,·

-.:
 .
.

... -
.·-

.·"
' 

.
.
.
 

,,
 

. 
'O

 
. 

. 
. 

"2
 

1.
· 

• 
ji

-
•
•
 

.
.
.
 

·
N

 

~-
. '"

 '~•
•f'

J. 
:f

f 
•. ;k

lff
 lı~

 ·J
ı 

cf"i
lJ

tı
f l 

'. \~
 



PAZAROLA HASA BEY----
t • 

Bopf.,.r. • ••teler .. 

..._ BeJ - Ben llun•d d•h• menah bir ıe-. 

Dom H ..... B•1• --~~ 
tlkl1•t etti ı 

- Bllaen Huan S.1. btrh..,. 
IJI• canımı aılaJor ki; bana mıt .. 
aadlyen IJ• bal•dan ~· 

Aaı.ıtılor Noelp, 
&ii11tl•• •'tn,'-1 ,,,,,., • ,,,,.,,,lcl •• ,, ,,,.., 
Detlibtlıi lllH_lıa. 

IJ.l•• Hntn'I ..,,,,,,,., 

~-· "'"* .,,,,.1,, 
•• "' ...,, 6fr 1,,,u,1. 
Dedikod• .,,,,,,, .... 

A,,. ıeltll ,_..., 
Gltllgorınıq 61r N-., 
Yllzllmle -... bl iog•ı 
:IJMibda g.,,alı111 
~ .. ,.,, ........ 

-·v... ........ . 
llaılb .............. .. 
adam ...... k .. ••Bat 
....... Marlb ~ .. ,.. 
lteld bldcletl.....ıt; ioat, telme 

bkbabar 
YU.. bir yerde bw bllbll 

ltlJor. Peneerqe dld•lı ..ı.. 
mlucla tlçekler J•fİI bopalanm 
mati1orlar. Gtln .. klpbqmdakl 
bakkal dllkktnınıa llllDe .,c:lmbk 
ltlr arta ıibl 7ayılı1or .. 

itte ilkbahar. 

Karfakl evin kapalı et,.._ 
.ptrdeterinin ka,.ıeriade tıJ•ncif 
bip reıimleri Yu. 

Entarisini 1an uç)Uı ,tbl 
rlqlrda dalgalandıra dalgalan
d ra koıan genç ~ 'Pfm.,.. 
lbD ipini topb1aa malaall• ~ı. 
ıaa bakıyor .. 

Tefdr kedi daYUtll ._.de 
~~kara --Jil•vor. Jit• ilkbahar •• 

Horoı itiyor, bit .-ofoa 
batırıyor. . 
"Vur patlaurı 9al 0111uın,, 
-'Ba hayaı boyıe gtçer 11•1 b11 ~ 

blJl• ıeter,, 

.. ,. a ........... 

Uuktu Wr-
•smm JGtmd• •• ,.. ..... 
.... Ukllalm .. 

E-.daaaEYkaf meman-
m ellacle ltbt demet .... ta .... ..... 

LldYet .... -- peflnd• 
7Dr0yea ..._.., pardaldnl omu-.-... 

Ba,..amp..-aa baldatm1 ... 
tan labea klfuWa etrafam ku

mw ~ 111111 ...... 

1 1 

Bahar Geliyor 
,,_.... '•llfd .... 
.... ,.,,._ le.hr ... 
&a. .......... 
•wr ~l•er --.. •. 

&.kıaı.s -.eler, .. ı. .. 
Dam ..,.,,,,. Lıliler; 
,,,.,.,._, 8111'n•• llelliler, 
""1ulr pli..,- lahr .. 

c.,.,. '""' ,,.,..,., ..... 
Gödaa .. rr1ı • ,,,,.. 
Gelipr A•"'1 ..,.4. ..., ,.11g., w ... _ 

~ ""''' ..... , Ye,Ulen..ı, •ltlfl•r, ,. ""'• ,.. '• ... .. 
..,,., •• 11.., ...... . 

P.0.11.& 

Blrı-tel........._Papu'• 

..... kaçanlıts ş.·-·-- t.ı.. 
f• ettiler .. 

Hmae., ...., ............... 
... ,. dialecH. 

- Madam Ş. .. c1a •? .. - ... ,. ,.... 
- ,,..,. IJtta? .. 
- ifna .... ,.._ 

- Deaeae banda ..... laaa 
.._.ima ken4fil de .. ... 

ajladım 

HaiaD a., .. tta • ..... 
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Bqtarafı 1 lael ıı,rüa 

:--~·••lıfıqdar. -

T~frika No. 78 
N••I Y.,.,tı ?. 

N .. l ÔIJI "I .. 

Bır Safhaya 
llhi7et •ahlbl değildir. Hhntl Sachk 
Bey bu iki cOrlm karpmacla il. 

Ma a i Zade Refik Beyin Mahkeme- ~0;;..:.·~"ıır .. 'd':tl: ... a 

deki Sözleri Hayret Uyandırmışb :::ı..ı:..ı.;~~ ......... 
S.llalk tetpd ft ........ 

••dllrl ( Lonıo ı.bbU• ......., ) 
Haincll -&,, bir ... n-t ... 
lsammda kltipı.clea Wr .teacD 
.... ., .cr.. talllıfr .. tokatla ..... 
HdildilW iddia ..... ...k .. 
.. ,. ................ tip 
taııt a.,ı a. .... ı........_. 
Fakat, S.rbaroe Om• LltR 
..,_ ...,_ ..... ı1111ddd 
eclea ~ hlldmı liepwda 
Tallt a., .-.k m1r•sde " 
ıerek kauatiill Ham• iL ...,. 
latnde 11,tecll.. laD• llnrlae 
nU.flaiMtiBe,. .... ı 

- Ttllt Beria .. ııhdellrı 
- d.-.Z? .. 

Dedi. Haaul .,, ,..,. Wr 
lüdclet .. Wial ...... , Wıldl: 

- Tallt 8e1'a pbatletlal 
bbal ........ Çhld o, ... 
tile (utl akdell launtl ..WJarl 
ale1hlade tefenlUb lel .. aede 
... laamut) •• ba ylldea mahktlll ...... .. ............ .. ...... 
h~detr marmaı MtD«Br. 

IUmdl Be1ia ita llzlerlal 
bl,nk bir allklMde bqllayaa 
llakimler he,eti, •••" DUU'lar 
• hiribirlaia Jtblae ........ 
Hamdi 8Ja aYUkatllpu clenhde 
etmif olan Manyul •ela R.&k 
Bey, derhal a1•i• blk4 Adlife 
tarlhiinizde aaat.tt. •• 
plea bw kahr1111t ....... : 

- R•m .,.,_.._ a.., akıl 
Jla•cl .,.. ........ o.. 
.. idam -- .. .... ..... 

de mldafaa .a..1' illerim. 
Fabt H..a B.,, •- .. .... .... teea• ., ..... ... ....... ..... ... ..... .,.. ..... .. 
..... •• ... Wlsj ..... 

Wlla••••ı 
.Dı,. ••l'w'cl' • .... • • ... ...................... 

llnrillcle -....ıı .... ----~--.~...__......,_ 

deli blha .. lc, ( llerkal .... 
mi ) • ela fikriad• ıeç•lftl 
Fakat, o u•• sbk C..Watia 
Ylcadl •-••• ulaıılacak •• 
hllktmetla ....,. dikkati ...., .. 

- ••calrta. ........ ... c.-,. .w.r. .. .. .... ,. 
wiD kaahblda takip ecliJGI', 
meaeleyi hqka 7ollardu Wet
•IJe çaı.,orlarcla.. 

Nilaa1et. VaD Raaf papam 
lllllahala, tektiil telpda enap 
pldL Talat Be,la udece al 
U. iktifa oım..,... Aud.,_ .............. ., .... 

Tallt a.,, ba _..de apkta 
hlma. ........ derhal ..... 
net ettiler. Enelt, her aı • 
.... liraa .... Yerdiler. So...a 
.. ...... Kar.. Efeadl ile 
Zila•ıll Salt &.1 Freak mabaU .. 
..... ('HM •ır M .. ) ,__ 

..... tem etliler. Tallt BeJi 4• 

........ fttirak ettirdil• ....... 
• TlllM a., ._,... 
mllcldet ....... Rahmi ee, 
tarafsaclaa ... adilmlt olan 
( feJJI Ye ...... tie...e •Ktebi~ 
... a Milluıt Şakra a., 8dı.. 
.U,. .. atalied ...n.l)etlae nak
lelli. 1'allt Ber ele ha me tebm 
~ tayla edildL 

, tArum nr) 

lllhn .... 1 Ne .,.,_., 
Şirketla mtıme..W H ... 

Sadık S.7 keadi8ini dyaret ~ 
• Soa Po.ta " muharririn• loa 
.azl1•t hak"'-'a f1I ..ıa.... 
......u.tlr: 

.. - Yatakh VAfOTllar firktll 
.. JDelmllel hfr mlielHM oldat-
ltla çalıfbtı ,er1erc1. 'k:J: IMi 
..... kallanılacaia .. .. 
emir 1oldar •• .............. 
~idi Mr .. mleketia ruiDI 
U..... •• ._ elrket lcia ele o .... 
WEette ,._. ... o4ar. Şirket 
......... ,..... rlafel 9ttiil 
~- isi ........ ~elr r.......... .... ••. ltidlfald l•••• .. .-.,et .... 
........... w,.&I .. tecaıll 
etmek ... -'* bir la.ebt , . ...., ... 

Milyonerin Genç Kızı · 
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l r,nc~re IJGkfnrıetl hrıhadaa n"'' 
Ch ... lıedl:rı ecın .. uma tercllm" 

ÇANAKKALE 
Ahmet Kıza Anlatıyordu .. -223

- v: ... , c.,,.,,., 
0

1
10n"•'; 

.. .. .. . T urk Kuvvetlerı Anafar-
Butun işkencelere. Senı Kollarımııı taya Doğru Çekiliyordu 
Arasına Almak için r<atlandım 

Reiıln aetl yaYaf, 7avaf al· 
~aldL Adeta bir ıslak halini aldı. 
Çtınkil, aonç Lükrezya'ya tecavüz 
yapbjı itbamile eıki efendisinin 
hakkında yerdiği ağtr bllküm 
babaine gelmitli. Eıirlec daire
ıinde eli, kolu batlı oJarak kam
çılanırken dayak atanların ba· 
tında Markiz dl Kastro buldnu
yor 'H her inen darbeyi bir, bir 
aayryordu. 

ilk ıözlerle beraber bat·m 
kaldınp Ahmet Reiıio yOzUne 
bakmaya bqhyan LOkrezya timdi 
gayri ihtiyari, gözlerini tekrar 
yere indirmiıtL ÇilakO relain Hal 
çok ba9lnl91mi1r madeni bir acrt· 
lik almıfb. 

As nura, amiral Polen'in 
emri altında geçirdi~ kOrek 
mahkOmluğu devresine intikal 
elti. Bu bayat, baıtan baıa bir 
facia idi ve genç kadın akib~ 
tinin taayyiln etmit olduğunu tit· 
riyerek anladı Ahmet Reiaia 
ağzından IAkırdı deiil, a-nki bir 
kin ve gayı f11bn&11 fıtkırıyordu. 
Hemen ç rıl çıplak ayaklar de.
mirli olarak aonu sıelmeı bir 
gayretle rllıglra, yağmura, kar 
fırbnalarına kartı küreli çekmek 
için, r6zgArlı gecelerde muhafız 
n~b.,tçilerin, her an fazla gayret 
la~ en kamçılanndan omurlannı 
aakinarik. clamarLımadald aon 
irade damlasını da eritmek aa-
relile geçirdiii bayatın elemlerini 
defiyordu. O anlabrken, geçmit 
hayat bir ıerit gibi canlanıyor Ye 
her defa beraberlikle kürekleri 
kaldır.n mahktmlana bir ham
leden ıonra bitkin bir halde 
lklnd bir hamleye hu.rlandaklan 
manıaraaı teceuOm ediyordu. 
Bir ıtın. Sicilya ıulanada Hyre
diyorlarcL. Kataloaya'Ji bir do,. 
man gemiıile karttlaf1111şlard1; 
iki basım tam muharebe vaziye-
tine ıeldiklerl •ırada Katalon-
7a'hlar Ceneviz kalyonuna, aekiı 
on parça ç&mlek fırlatmıılardı. 
Bu çömleklerin içi en mOthit 
Afrika yılanlarile dola idL Ah· 
media yakın kllrek arkadaıı bir 
yılan taraf.odan aokulmUf, duy
duğu ıstırabı gören arkadqlan, 
yardımına koıamıyarak 61Umilne 
aeyirci kalmıı •• kırbaç altında 
kOrek çekerek kalyonun harp 
manena•nı temin etmiflerdL 
Blcare eıir, kıvnla, lowtla ol
clup yerde 6lmilttll. Bir baıka 
defa 1in~ bir dnıman gemlıl ta
rafından CeaeTiz kalyonu mah
muzlınmıştı, kuvvetli pirinç di
reğin tahta tekneye 'tirmeailo 
bltlln bir bordaaın kaplamalan 
parçalanmsf, mevcut tehlikeye, 
ıulanD btıcumun•, dfttmaG ... 
kederinin ateı yağdırmasına rağ
men, Ahmet ve arkadaıları yer
lerinde bıralulmıtlardı. Blltlln 
bunl•r, geçirilmit eaaret hayatının 
laemea berg On karıılaıtlmıt Gliim 
.. fhalan ldL 

Hiklyesiniıı bu noktaıına 
ıelen Ahmet Reia, heyecanım 
&antedemiyerek ayağa kalkmışta. 
G6zlerinden ateı fıtkırayordu. 
Yerde yatan kadını elile diir
t .... k 1 

- Anladaa mı ? diye aor
•uttu. 

AaaW,etiai 1um.k için , .. 

nındaki toprak deatiden bir bar
dak dolusu ıu içerek bir parça 
aakinlf'tmit. aonra devam etmiıti. 

Anlatmaya baıladığı aafha, 
ha!Aı günlerine aitti. Turgut Re
isin müracaat nı, Cezaire d6nü· 
şOnü, ilk korsanlık bayatını k11a, 
kısa kaydettL Adalar denizinde, 
Yunan köylerine yapbğa baskın
lar , ticaret •• harp gemilerine 
karıı göze aldığı hilcumları ıı· 
ralad1o 

O, bu ma vaffakiyetlerinl an· 
latırken genç kad na da bir 
parça emniyet gelmiı, yanıba• 
tında duran bu harikulAde adama 
daha az korkan g 6zlerle bakmaya 
baılamııtL Ahmet Reiı hulha 
etmişti: 

- Biltnn bunlar; yani esaret 
senelerim, kumanda bayatam, bana 
yapılan ve benim yept frım zarar
lar, tabammlU 1 asterdiğim miıkin 
bahçıvanlık vaziyeti hep bir 
noktayı hedef tutmuştu: Bir za• 
manlar tanıdığım ve fllıununa 
kendimi kaptırdığim Lllkrezya 
iıtiyorumkl çok kuvvetli olayım; 
en haşin insanlara ayaklarımı 
öptürecek kadar etrafıma dehıet 
aaçayım ve bu suretle kAfi em• 
niyet Ye cesar.etle bir ~On Ceneve 
topraklarına aıçr yarak aeni kol• 
laruuın arasına ahp kaçırayım. 

1 

Lnkrezya, hikAyenin bu nok· 
t••nda daha bir k sam endiıe-

27 Şubat Pazartesi J 
l.tanbul - J 8 V dıa Rıu H., 

18,4;> Orkestra, l9.:J5 Fr. derı ( m p· 
tedilen mahıua. ), 20 Darülbed,yi tem· 
atu, :..0,30 Şafiyö H. ve ıırkadq arı, 
21.30 Orkeatra, ajanı n boru haber• 
lerl, ıaat &\arı. 

Vıyana - 8.30 pl!'t kon~ert, 10.40 
mualkl, ıt.SJ oda nıuıik11l, ı2:m 
Senfonik konser, 18.40 konser, 16.SO 
oda muaiklal, 17.41 ko111er, 20.25 ...,.. 
kı, 21 muıiki, .S.U daDl!I muıiki. 

Leip&İf' - 7.13 jiınnuti , 'l.85 
konser, 9.80 Org konıeri, 13.55 kon• 
ael', 16 muıs ki, 17 konaer, H taran· 
ot, f8.05 danı ve hal,ıer. 

Bikret - 11.&J dini meraaim, 
12 aıkeri musiki, 18 p Ak, 14 p'il<, 
18 konser, 19.:!ö konaor, 20.4Q p &k, 
21 iki operot. 

Roma - 20.30 ve 21 b1ber, 21.45 
operet. 

Peşte - 12.15 konser, 15 pllk, 
1'7,8..> haber eonn Ç P" 0111ıilı:isl, 18. 15 
konter, ~o.no Operet, 28 Ç gan mllli· 
klıl, 24,45 jaıLant. 

MoakoTa - 2.! .M; Kı~ıl meydan 
f8.05 bandlı. 

VartoH - 18.15 Senfonik matı· 
ne, 17.~ pllk, 19 piy.&Do konaeri. 19 
koneor, U ı eınao kooeeri, 23.10 kon
ıer, 24 dan., 

Yeni Nepigat: 

Yeni TUrk Mecmua11 
Yeni TOrk'On mart HJJR kurtu• 

lut ıOnünOn yrldaaoma lçia bir 
miıll bü:yOk olarak çıkıyor. Ôz G 
n faydab yazılar 1 nında lıtanbul 
HalkeTinln yaptlğı T• yapac•tı itleri 
okuyacakı nı1o Mecmua bunnn tein 
b rkaç ıün J•C kerek ayın onunda 
çık•oaktır. 

Bir Yıldız Aktı 
Genç tairlerlmiıden lımet Hl1nl 

Beyin bu namdakl Heri neHı bir 
kapakla ve on bet tlirl hnl olarak 
lnt'ıar etmlttlr. Şafak kOtOpha•e
linde .. tahaaktadll' karilerimi• ta.-
.. ,. ·••ia. 

lerinln de uçup gittitinl hlaaet
miye Ye llmit dolu g6zlerle Ah
met Re.ıi alizmiye batladL Biraı 
en·~I g6zllnüo 6n0nde canlanan 
deb,et Yerici konandan eıer 
kalmamı,, onun yerini nazik, 
mültefit bir inaan almıt gibi 
idi. Ahmet Reia a6ylemekte de
vam etti: 

- Seni e!de etmek için icap 
etse blllOn f P.bri ateılemekten 
çekinmiyecektim. Hatta ben de
ğil, bunu do af arımdan rica etaey• 
dim, onlar bile bu .,.zumu yerine 
getirirlerdi. Fak at babanın tehir 
civaranda almak karanm verdiği 
,azlık k6fk, ba tuayvurlara ha
cet bırakmadı, lfleri kola7la.
tırdı. 

Reiıin gözleri bir mDddet 
dalgın, dalgan dolaştı. Genç ka
dın, k~ndisi için tek kurtulma 
imklnın n onu bu tatla hayal 
içinde oyalamak olduğunu anla
mıf, mevcudiyetile onu daha 
kuvYetle teahir etmek makndile 
yanına sokulmuştu. Fakat Ahmet 
Reis bunun farkına varmamııa 
benziyordu: 

- Bu arada ıeni ıiddetle 
allkadar edebilecek bir batıra· 
dao bahset n ek iaterim. 

( Akaaa ~ar) 

28 Şubat Salı 
latırnbul - 18 Saz ( Makbule R) 

·s.45 Orkestra. 19,8J Fr. ders (iJer'~ 
ın t olaııl<lra), 20 Hikmet Rıa H. 
(Saz), 20.3 ı H.ı'ıı Ahmet Bey. 21, 0 
lıbtın!lıtl R ılııul tarafıııdan tag n ı, 
Z~ gramofon, ıjns bona haberi, 
aaat ay ırı· 

Ankara - ın,80 Arıkara Palaı 
Orkestrası, 18.19 Orkeııtra, Raymout 
Uvertür, mozay k-fanteıı, saball gaze
teler -vals, 19 aj~ns haberleri, 19.15 
ıaz- karcar f ıalı, 20 hava rasat rapo· 
ru, 20,80 caıb ıt. 

Bükret - 18 konser, 20 musaba· 
be, :.ı senfonik konıer, ta konferana, 
22.15 konser. 

Pett• - 19.1~ Fr. dere, 19.40 O.
gar. mus k si, !tJ. 80 konferans 21 va•· 

dl 9 '• 10 ' . yete, l!2 ban 111, -~, varyete. 
Londra - f0.8:> konıer .,., , co- vary t• 

te, 23 konser, 1:.00 dans muıikiıi. 
Parl• - tJ.45 bavad ıı, 2t kon· 

11r, ~2 moıababe, 22.8J konav. 
Prat - 19.SJ Alınan radyo ner 

rlyatı, 20 1to11feıran1, 20.2() komedi 
IS ıon batı,rler, 28.t& oıtranda~ 
a .. ıı:n. 

Roma - 20 bavadte, !t o• u ' .. m aa· 
lıabe, 21.80 bandlı, fl.45 komedi, 24 
bavadiı. 

VarfoT• - 19.:.0 havalllı, kon· 
eer, W.30 ıouo. 20.45 Radyo jurnal, 
21 bafıf mueıkl, 22 radyo Jurn1&1, 22.05 
koıııer, 23.15 ıramofon, 24 danı 
musikiı. 

Viyanll - 20.20 radyo jurnal, var· 
yete. 21.45 dana musikisi. H radyo 
jurnal. fS. 16 danı muelk isi. 

--=--=========:::::========-
Davetler 

111111 Tlrk Talebe Blrlltl ile ..... dl•aaa 
relı ı;ıadeoı 

2 Mart 933 pertembe flinil ıaat 
14 te Halkevl ealonunda yapılac.ak 

toplantıda intihap encumenl YHıta
ııle .eçılmlt mOrab!:a1lar1a ıelme.erl 
reca o •n•r• 

Çtlnkl düşman mütema-
diyen tak•lye kıtaatı getirt
DJekte olup buna mani olmak 
liz mdır. 53 UncO fırkanın bUtllD 
efradıma ıelmesioi beklemeyiniz. 
Taburlar kabil olan auratle ka
raya çıkarılacaklardır. 

Hammeraly bu ta'imatı okur
ken Jeneral Hamiltonda karar
gAha geldi ye derhal harekete 
g eçilmHioi taHİye ettL Fakat 
Hammeraly, kıtaat n derhal ha
berdar edilemiyeceğiııi ye ancak 
ferdau aabab aaat aekizde Uar
ruz edilebileceğini a6yledi. 

Fakat Jeneral Hamiltoa larar 
ediyorda. Hiç olmaaa r .. 
ke tef enin aabah olmadan enel 
zaptec:lilmeai ber halde llnmdı. 
O dakik•da u bir kaYftlin bu 
it• kifaJet etmui balbuld fer
daaı· glbı bDtlln bir fırkanın ba 
ifi bapramamuı ihtimali Yarda. 

Hammersly bllA tereddnt edi
yordu. Sabahtan evvel hiç bir 
hareket yapılamıyacağı kanaatin
de idL Fırkasının efradı geoİf 
bir cephe Ozerine dagılmıfb. 

arazide iatikıafat yapılmamı,tı. 
Efrat acemi idL Saat yediye gel
miıti •e bu aaatta ini bir taar
ruz için la'ttinde emir ••talimat 
yelittirmek kabil değildL 

Fak at Jeneral Hamil ton bu 
lddialann hiç birine kalak aınu
yordu. Tehlikeyi göze alıp ceau
rane hareket etmek fikrinde idL 

Maele gayet mllatacel Ye vaziyet
te •o• derece nazikti. Bitin ... 
ferin akibeti ta birkaç aaat ua
fında J•pılauk harekete batlı idi. 
Nihayet 11 inci fırka kumandam 
(Solacık) civannda bulunan 32 lo
d }iyamn bu iti yapabileceğim 
ileri aürdll. Jeneral Hamiltoo da 
derhal haber ıısadererek ~ ol
mazsa bir taburua ubalıtaa e..
Tel Teketepede bulanma•nı eın
retmesinl, bunun ferdaaı ıabala 
kolordu taraf .odan yapılacalt ha· 
reklh aok derece tabii •dece
ğini aö) ledi. V • bu karar llıerioe 
de binbqı Duncan 32 inci liva 
karargibına gön derildi. Vaıiyet 
okadar nazikti Jeneral Hamifton 

o geceyi Suvle da ıeçirmlye ka
rar verdL Acaba lngillz kıtaatı 
Tlirklerden enel Teketepeye ya

aıl olabilecekler mi idi? Son de
ıcce endişe içinde idi. 

Binbaşı Duocan alqam yedi
de 32 iocl liva kararglh aa Ya811 
oldu. Farka kumandam bilmlf 
olaaydl, tam o 11rada iki tabara
aun ypiyVi Tek ete peye Uerile
mek 4çin pyet müaaittL 9 unca 
W ert yorkaebire taburu (Sola· 
cak) ın bin yarda ıarkınd& ve 6rncı 
Coıt Yorkıbire tabura da Scimi
tor lepeainin ıimalinde bulun
makta idi. Daha mllhimml, bu 
ıon taburun 16oderdiğl iki keıif 
kolu henllz avdet etmit •• kll
çük Aoafarta taraflarında uf ak 
tefek ateıten maada biç bir mu-
kavemete tesadnf etmediğini biJ.. 
dirmişti. Bu keıif kollarından biri 
T eketepe aırtlarınan yarısına ka· 
dar tırmanmıı ve birkaç Tilrk nö
betçisinden başka kimseye te-
aadilf etmemiıtl. Diğer ke
tif kolu lae Bakababada bir 

TOrk IİpvİDin tabliye edilmli' 
olduğunu •• mllteferrik Tlrk 
kuYYetlerinla kllçDk Aaafarta'ya 
dotru çekilmekte buluodupna 
haber Yermiıti. 

Fakat bu vazizetteo Kolonel 
Mincl'ue henüz haberdar geğildi. 
Bunun için etrafa emirberJet 
koşturarak her dört taburun da 
ıaat 10,30 da Solacakta toplan
maıını ve ondan aonra yeni tali
mat verileceğini taburlan bildir
melerini emreyledL 

Bu ıurtle hareket çok fe
laketamlz oldu. Taburlardan ikisi 
nktinde Solacak mevkim gel ... 
bilene... Yollan Pf1ran emirber 
neferlar diter iki taburu çok 
mlfkilltla bulabUclUer. 

Eıt Y orkahlre tabura ancak 
gece yan11nda Ud Aat 10Da geldi 
" Kolonel Minogae ancalr o 
zaman ketif koUann·n getirdik· 
leri haberlere muttali olabildL 

Halbuki Weıt Y orkabire ta
burundan hail haber yokta. Bir 
mOddet daha bekledikten aonra 
Kolooel Minogue aaat 3,30 ela. 
hareket emrini yerdL Fakat bu 
emir tam iki ıaat gecikmiıti 

Bulayırdan gelecek olan Tnrk 
takYiye efradının yllrllyÜfll Jene
ral Hamiltoa'un, Suvla plloım 
hazırlarken tahmin ettiği uman-

dan 12 aaat fazla drmllftll. F .. 
kat tam bu aaatte Tnrk kuvvet
leri taarruza hazırlanmakta idiler. 
ilk kunetlerl T eketepe11 va11I 
olmutlardı bile! 

7 •e 8 afuatoı ıanlerl gle
terilea tereddnt yllılloden, SuYla 
k&rfezine ani ıurette çıkıt n •e.
mif olduğu fıraat tamaıulle heder 
olmqtu. 9 uncu kolordu be1ba
de 7ere •akitle oyoamıı Ye ko
layca Teketepeyi zaptetmek 

Omidl kaybolmqtu. Bundan aoa
ra dllımanla miiaavi kunotlerlt 
harbedilecek, lngilizler ovada 

oldutu halde TOrlder, tepelerde 
en muvafık mevkilerde bulua .. 
caktı. Bundan maada Ttlrkler 
gerek muharebe ıerek .andabt 
bus111onda, lnglltereden henftı 
gelen acemi efrat çok laiktiler. 
Adetçede mllsaYat olduktan aon
ra lngiliderin galip gelmeleri 
imkln •• ihtimali çok azdı. 
Suvla pllnı da daha bidayette 
ifll• etmete mabk6mdu. 

Suvlada kaybedilen fıraatların 
ne kadar mOhim olduğunu enb-

yabilmek için Türk •• Alman kuya
datını mlUalaa ye tetlu1' etmek 
kafidir. Liman Fon Sanderı hatı
ratında: lnailizlerin faikiyetine 
nazaran ıalip gelebileceklerin do 
ı&pbe Jolrtu. Hepimiı, İngilizlerin 
her oe babaaın oluraa olAuo karaya 
çakar çıkmaı Uerliycelderi yerde 
her neden.ae bu hareketi fazla 
tehir ettikleri kanaataade idik .. 
diyor. 

8 ağuatoı a•bahı Liman Fon 
Sandera Tursun köyllntin cenu· 
bundaki ~teklere kadar indi ve 
Bulay rden hareket eden iki f r 
kan o vürudunu bekledi. Bil • 
hare kuvayi külliyenin elan yol· 
da oldutunu ve akıamdan evvel 
taarruza ıeçilemi7eceğini anladı. 

( Arka11 var J 
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Tophanedeki Yangın Faciası 

Yangının Nasıl Çıkbğı 
Tahkik Ediliyor 

Evvelki ıece aabaha kHtı 
Tophanede bir Janıın çıkmıt ko
ca bir mahalle yanıp ktll olmak 
tebUkeaini atlatmııbr. 

Y apbtımıs . tahkikata naıaraa 
hAdi.e fU auretle cereyan etmİf" 

tir: 
Tophanede Karabat camii 

lnDaden geçmekte olaa bir ut, 
kartı ıırada çıkmaz ıokak içinde
ki evlerden birinde korkunç alew
ler ılrmDı Ye derhal nokta poliı 
memuru Remzi Efendiyi haberdar 
etmittlr. 

O saatte bDtUn matazaların 
kapalı olmuından dolayı telefon 

bulunamamlf, ye poliı Remzi 
Efeadl dödilk çaluak bekçileri 
çaiuDJıf •• merkezi 1•ımdaa 
h.ı berele!! •tmiflİr.. 

GazlokçD Halim •e lamet 
Efendilere ait olan bu evde Ada
let Hamm iaminde bir kadın 
oturmaktadar. 

itfaiyeye yaktlnde haber verl
lememui yOılladen alevler aittik· 
p bGyllmeie, diler evlerin aa
çaldarım urmağa bqlamıtbr. 

poliı Remzi Efendi yanan biaamn 
yanındaki evleri yangından haber
dar etmek için derhal kapılan 
çalmış ve ev halkım uyandırmııtır. 

Birkaç dakika ıonra Beyoğlu 
ltfalyeıi hAdiae mahalline geldiji 

zaman alevler, Halim •• lamet 
Efendilerin evlerini tamamen ur
mıf •• yand,ki H aklu ve Mu
harrem Efendinin :evine atlam ... 
tır. T erkoıu klfl bulmayan itfa
iye, denizden de ıu aldıja halde 
üç ••İn yanmall'lla mlai ola
mamıı diter evleri mla•ak mec
buriyetinde kalmıtttr. 

Bu suretle uzun Ye gayretli bir 
çalıımadan ıonra ancak Oç eYla 
yanma.ile neticelenen bu yaaıınıa 
zararı 30 - 35 bin lira kadar tah
min edilmektedir. Üç evden de 
bir tek eıya kurtulamamııtar.· 

Diğ~r taraftan Hakkı ve Mu
harrem Efendiler, vaktinde haber
dar edilmeleri yftzftnden ailelerile 
birlikte yanmakta• kurtulDNflu
dır. 

Y ugındaa gllç kurtulan Meh
met i8ıninde bir zat hldi•yi 111 
sureti• anlatıyor : 

"- Derin uykumuzda lku ka
paJar tiddetle çalınmağa bqlandL 
GösllmD açu açmaz her tarafa 
alev içinde gördüm.. Bir ç&p bile 
kurtaramadık, kendimizi ıokağa 
dar atbk •• " 

Y angınm nuıl çıktığı malim 
değildir. Rivayete ıare bu eve 
ya kundak konulmut yahutta atq 
Muharrem Efendinin eYioin llat 
katından çıkmııbr. Zabıta tld
detle tahkikat yapmaktadır. 

Çin Askerleri Kahra
manca Muharebe Ediyor 

-
( Baıtarah 1 laoi ıayfada ) 

INn .. bU •• ka1l•rl bomba 
1•tmuruna tutmalrtadar. Bu m
retle Keylu tebrl laamea h••P 
olmUflur. Pe1 • Plyao Ye Nanllaı 
kuabal.amn da pddetle ltom
bardımaalarma d~ftm edilmek
tedir. 

Bu taarruk dalıuı aeticeıin
de piyade Ye topcu mabarebeleri 
bUhaua iç noktada temerkls 
ediyor. Nanlinı .. hrl ••rkezde 
kalmak lzere Ke1la'1a dotra 
llerleyea bat boJU •• P•J • Piyao 
.. hrl lnlerL 

Pey.Piyao, King- Çen'den kal
kaa ıimendifer batbDID nihayet 
kldutu aoktadu ft Mançuri hu
claclundaa kırk kilometre meufe
dedir. Cereyan eden fiddetll ant

lauebfı. ••tkuiqıl• .iv~ 
tarafından iıgal olan11111flar. Bu 
muharebeler, bat boyunda cere
J•n etmlt Ye kaftf, karıf, yer, ,er 
deYam edilmek prtile klyle.rden, 
n ufak araza anzalanndu i8-
tlfade olanmUflur. .Mlcadele, 
el'an deYam etmektedir. Pey-Pi-
1ao. Pekin· Maktu flmendlferi
m uhibl .... iliz kumpuyaıınıa 
ltl•ttlji klmlJr mad...ı.nı. me.
laar olduğu içia. YaziJet ba 11ok· 

bazuladıkları da gelen mal6mat 
cllmleıiadendir. Bu tauruzla j .. 
pollların faedefl, Jebol Yillyetinin 
merkezini t .. ldl eden Çens-T e-Fu 
ıebrialn yolunu açmaktır. Ayni 
umanda, Tin·Çin ve Pekine kar
tı her banai bir makaatluı ol
macLtaoı ı8yliyen Japonlar, Taka 
noktaıına kuYvetJi bir mllftese 
çıkararak buradan Jebol' de mu
harebe eden Çin kunetJerinl 
yandaa wurmak ve baylece Çenı· 
Te-Fu'nun zaptını kolaylqtırmak 
iıtiyorlar. Taku Y• Tin-Çin Japon 
donapmaaın.n tehdidi altındadır. 
Bayle bir ihraç hareketi batna 
Çin llmaalannın abluka albna 
alıamaı demek olacağı için Am .. 
rika Ye lnıittere h8k6meUeri ıoa 
derece encfite içindedirler. 

Muharebenin bilyle bir geoif
Hk almaı, Cemiyeti Akvam k•· 
raı ı mucibian Japonlara kartı 
ikbaadl bir boykotaj doğuraeak
tir lff. bu da umumi • bir harbin 
patlama•• ihtimali lr:unetle endi· 
ıe edilen bir faraziyedir. 

Bir Memleket 
Düşmanı 

Öldürüldü 
tadan da buıul ehemmiyeti ha- Mardba, (Huıust) ...... Bundan 
lsdir. Son ıelea haberler Nan- . bir mlddet evvel Diyarbekirde 
Haı inlerinde ılddetll bir •inal cenuptan gelmiı ıtıpbell bir adam 
mubuebeal cereyan ettijinl " yakalanmııta. Yapılan tahkikat 
ı•brln bili Çinlilerin elinde neticHinde bu adamın cenuptald 
llaluadutuoa bUdiriyorlar. Ermenilerle t9f1'ild m...ı ederek-

Blltlla cephe boywacla Ye bil- Ttlrkl&k aleyhinde çalqan Diyan-
lausa Ke,&u Urf18ında Çinlilerin bekirll AntlYanı oldufa anlatil-
Japon ileri hareketi• lcalaramaa- mıfbr. 
ca muka•emet ettikleri ialaflbyor. Antivau cenuba ••k ecHHr-
Jebole yol açaD Linı-Yaaa ı•t· ken kaçmak latemif, (Dur! .. ) em
leri timdikl malaarebelerinl• bl* rlni de clialememif, baaua lıe-
tla ajulığım tapmaktachr. ~ rine jUdanaalanmıs taralmdaa 
aapta, Çin aeddi boyunca, .r-pap aı .... -.... ~iedl 9*(_. 
lerıa ..... Mt- ll"1t ,,_ ~eketf .ı.c·ıı•illjiiıl.,, 

SON POSTA 

Sakaryayda Muaz
zam Bir Balık l 

~okargada çıkan IHılılı 

Adapazarı {Huıuai) - Burada 
Sakarya nehrinde 2 metre 28 
1antim boyunda bir Yayla bahp 
tutulmuıtur. Balık 280 okka ajar-
biındadır. Karnından 'Z'/ tan• 
canlı kaplumbat çıkmııtır. 

Hint Milliyetperverleri Kongresi 
Dombay, 27 - Valil umuminin 

teklif edilen kanunu eeaıt ıalaha• 

tını miiaakere etmek Ozere yakanda 
toplan.aHı mukarrer bulunan milli 
konrreyl men•decetl anlatılmaktadır. 
HllkQmet konrreden her ıeydea n• 
•• ı menfi muka••m•tt•n vazreçme• 
•h•I istemektedir • . 

Hatırlardadır ki, •oa bir konrre, 
hükOmet tarafıadan menedllmft ol• 
maaına rajmen, Delhi'cle toplanmak 
l•t•mlı idi. Bu mllnuebetle 1000 
kiti tukif edilmlt ve poUa konrr• 

· auaını tevkif ederken konarede 
alelieele bir takım kararlar lttlhas 
edllmlt idi. 

SON POSTA 
'et.anb ıl 

BORSASI 
27. 2- 19.13 

Paralar ( ıatıtı 

kuruı lı:u~ 

f F•terlla 122.- 20 kıaroıa 122,-
1 ..... 2· :ı.oo l tW11 Awa. rt,oo 

20 fr, Fr•a•11 170,00 1 peHt& 17,-
29 llNt 217,- 1 Mark 51,00 
20 fr. Belçika 117,00 J alotl M,00 
20 drahmi 26,00 lPeql 11,-
2IO fr. la.tçr• 820,- 20 .. , 13,-
20 ., ... 26ı00 20 dlaar 54,-

1 florta 84,- 1 Çer•oneı -.-
Çekler 

Lendra 719,2.l 1 Pr•• 1!19,825 
... ,ork 9,4753 vı, ... 4,2575 
Parla 12,06 •cirit . 1,7225 ··- 9,:mD Ber11:1 ı.-
Brlkael ~ y., .... 4,2387 
Atbaa 82,7650 Pett• 3,9075 
c..e .... 2,4'.13 88kr .. .... 
w,. 85.94~ ......... ~ 
A_..•danı 1,1769 .... koya ·ı-

Hl••• aen.....-ı 

. Llra Lira 
ft Bank.(Nama) 10, 15 Anado'u 9' IOOY. 37;50 

( Hlmlle) 11,- Ş.k D. Y. • 46,35 
: (Mll ... i•) 116,- a.t. Tram.ap ~l,!IO 

Oemanlı Bank. 35,- OakDder eu 1 

::::: u.,:.,. ı~: Terkoa ı!:: 
Hallç · 0,9f ffayş.... 27.-
A-ioha ~60V. 26, TelefoD 13,91) 

• ._. P. 2.\75 po ... att • 2'\'ıO 
Eaham wa Tah~I 

ı,· ra 

latıkra91 Dehllt 9.:,75 
Dl:ru"u Mu. 82.00 
Glmrlk 8,50 
SaJdl maht 6,80 
lSatciat tertip ( 9,25 

• • n 11.15 

Reft 
Tra•"•' . 
Kahtı JI 

OakDdar aıa 
Terkoa 
Elektrik 

Lira -4,40 
411 
ıa.10 
170,-
41,:ıo . -,-

BORSA HARiCi 
TahvHAt • MeakOkel 

Lira 

Tiril Altı•• 9,25 
.... • I0,40 
fr. • 1,35 
·~ . ..,,. 
llecldl,. ..... 
... lmot(Oa. 8.) 230 
Kalaa ....... Hkalba 

( QlhiabUrlPtl ... 
(Aml•) .... ........ , .. 

JJfra -
(R .... ) a~ 
(vahit) 41.215 
.... beflblrllll alba 

cca..1aarı,.et, .e,ao 
(Hamit) armalı !11,llO 
( .... , • 41,!iO 
( Vablt) • 48,GO 
..._ Kr.P .. - 153, 
• • • ltoS.. IOiJG 
• • • itli f:l'-"J -----............ _,_-'--

BIKiTI 
Bu Sütunda Herg ~n 

Muharriri : E•at $-flit. 

HAYIRLI HABER 
Htısnlye H. komfl\IUDUD hab

çeılle kendi bahçesini biriblrin
du ayıran tahta perdeye r,kla· 
fll'· Bir mtlddet budak delifinden 
komıuıunun bahçesini tara1ıut 
eder. Sonr• sağ elinin ıahadet 
parmağmı bükerek tabla perdeye 
it defa YUrur : \ 

- Tak.. tak... tak. 
Hiçbir cevap· yok. Kendi 

kendine a&ylenir : 
- A... ll•hi kadın yine yok 

ıaliba.. Bu da aon ıamanlarda 
aokak ıokak sOrtmiye baıladı.. 
Azdı mı ne oldu. 

Bir daha kuwYetli vurur: 
- Tak... tak.. Hu Hatice 

Hanım... Hatice Hanım .. 
Komtu erin alt kat pencere· 

lubıin birinden bir bq uzamr: 
- Huu.. Hatice Hamm. •• 

Babana a kudetciiım. Demia
denberl elimin kemiği koptu 
ayoL. Gel de bir çift laf _atalım.. 

Komıu . eYİll peaceresiodeQ 
uzanan baı cevap verir: 

- Ah ıaYallı HU.Uye Ha
nımcığım senmidin ayol.. 

Burada tencere fıkar hku k .. 
ynıyor da .bqka ıey duymıyorum. 

Dur bqımıu 6rt0.llnll ala
yımda.. Mahallenin çapkıniarındaa 
rahat yok ki ayol.. G6zlerı eYin 
pencerelerinden ayrılmıyor. Bu
gOoe kadar ıaçımın telini berke .. 
ten aakladım, bu yaıtan sonra 
onlara aıı g6stereyim. 

Biraı aonra Hatice bamm 
ayatında takunyeler, bkar bkır 
bahçeye çıkar, tahtaperdeye yak
lqır. Tahta perde ' alçakbr ve 
bazı tahtaları lonkbr. Biri hlr 
tarafta, abllrtl dijer tarafta ko
nu9mıya bqlarlar: 

- Ah Hatice bammcağam hiç 
aorma halimi.. Neler geldi ba-
11ma ••• 

- A.. ne _oldu k•d91t .. .,.. 
uğlamam.. Kark bir kere ma
fallab.. 

- Ah •u• brdq 1111.. Ak
hma ıelclikçe fena oluyorum.. 
Etrafımı iyi aaatte olsunlar 
•rıyor •• 

- Ne oldun ayol. 
- Vah.. Vah acıcbm dotru• 

Htlıniye hanırnajam.. Anlat da 
için açdam harl.. Blru feralı
lanıa ayoL 

- Ah k•d8ft ulataeak balde 
delilim.. MahYoldum.. Bittim.. O 
hınzır, o boya boau denilealce 
banca senelik ummama mahYettL, 

- Ne o yoku kocan Mni 
bqkaaına .P9fk .. mi cektl Ha .. 
aiyeciğim.. 

Htlantlye Hwm •la• al•pu
Llt Ue cevap Yetin 

- Alı kardeı nerde?.. K .. k• 
lyl9 f&pu7da... K .. ke ,l•P•Jcla 
o iti de lıqıma bu hrdeU ı•ill' 
mueydL. Oooff... lltl .. fe11ahlı: 
pliyor •• 

- A ayol .. timdi bea de fena 
oluyorum.. Ne oldu anlat ta der
•an bulalım.. Derdinin lbamJıj'I 
•• iae dllfllnelim kardef.. 

- l>DtOnecek, bulacak bJ. 
madL. MahYoldum diyorum ayol 
.Qmıyorm111UD •. Ne dtlflnelim.. 

- Aman kardeı HD llylemi
ıonun ki.. Beni boıu botuna mı 
ıet~rttin burayL. ,tdeylm ltari. 
timdi tencere tapeak.. Bizimki
nin canı paça iatemif.. aabahtan
berl onunla otr•flyorum.. 

- Gitme Haticeeilim gitme •• 
Slyliyeceği~. 

Hnınlye Hanım kendine biraz 
pkl dtlıen •erir, ç6zlllen bqlr
tlalnlba ucunu 1ai yaaajau Wr 
tlrir •e aalatmıya bqlar : 

- Evllt değil ki kardef.. 
almmın karayuıa. Boya bOIU 
cleft'Uaia infallah.. Bir claba•na 
ermeı olaua. Biılmkl de oilma 
Yar diye r.edl mahalleye bAGr-i = Olmu olan ••lliaa 

ı.ı.. ., .......... ,, 

J - Ne yapacak kard.... Ma-
hallenin ne kadar kw "''"' 
hepsile ahbaplık yapıyor.. Acllt-
yeci Arif Beyin km.. Bakkal 
Norlnin Aliye.. Daha aaymakla 
bitmez kardef.. Neler yapıyorlar
mıı ta baberimis yokmut •• 

- Au.. Osttıme iyilik 1atlık. 
HDıniye Haoımeığam o naıal alJL 
Hepsi kendi halinde kadar. Hepal 
benimki gibi uılu akılb melekcikler. 

- Sus kardq aus.. Haatl 
kendi halinde, hant' uılu akılh 
melekcikler.. Geçen glln tahail
darm Numiyeıile polislerin kızi 
Nermin birbirine girmiıler.. Saç 
Aça bq bap yolutmutlar .. Hep 
bizim oilanm yl\zllndeıı.. Daha 
neler de neler •. S6ylemiye d8im 
varmıyor kardef. Hele dDn gece 
bir ıey girdim.. Ooof., Yme iyi 
aaatte oı....ıar 1anyor.. F•a 
oluyorum kardef.. Bir bardak au 
ıetir. Allah nzuı için.. 

Hatice H. tellth tellfh en 
girer. Bir u sonra elinde bir 
bardakla tahta perdeDİD yanma 
ıelir. Htııniye H. ut elinde tut
tutu bardağı ağzına ı&tllrllr. Sol 
eWe ı~ı batara baabra IU)'ll 
içer. Ve bardağı orada bir tqıa 
tlıttlne koyarak ıiSzllne deYam eder. 

0 - Ah kardeı bir ıeycllder 
detll, ne oluyorsa ba ap alt 
kokan yaYrUcaklara oluyor. Hep
linin yllzO glJzll açılıyor. Bizim 
kaa topraklara kanpaıca oilan
dan bilmedikleri ıeylerl ljreal
yorlar. 

Ve birden hGnılr htlaglr atı 
lamıya bafladı. 

Hatice H. kolDfQIUDU t ... ıu 
etmek, ıkyqlanm dindirmek 
llsumuaa blueder : 

- Aman kardıt kederin bu
mu lclL Ha1 Allah lyilitfni nr
.ın.. Ben de bir .. , oldu uadam. 
Ayol aea otlan UUdlD •• dl
flnlyonua. Sea dejil, kas au
lan tua etaialer. MapU•b AUala 
batııla•• aartopa slbl ldlrpe 
bir ojlua Yar. Aad ojlunu bq
taa çakana kıalar •• 

Etrafmda aYıl aYll oynqa
yorlar.. Eh ae- J•pma Hninld de 
kana kaynıyu toy bir çocuk, 
elbette onlara ylls çeYlremlyor •• 
Kabahat o ıoyau, cibUU1etü, 
11lkk, prftab laducla kard ..... 
Onlar aeala otlu• boyam 
dolamrlaru çocakcap n-1 r .. 
laat durar •• 

HDaaiJ• H. ı&deriaba JaflDI 
bqlrtlallala acile .Uerek: 

- Abhb.. Ah.. Kard.. bu 
kadarla kalaa iyL. Daha feaua Y•. 

- Daha fenuı ma.. A istim• 
iyilik aaihk.. Daha faDall nedir 
ayol bunun? 

- Dtla ıea bblm otlaa 
........ .., .... d. bir k.lta-
7akafamıyayam mı kard .... EYlmdu 
ba olu'r da ben na•I dlYllam .... 

- A.. A.. abiml alyllyonua 
HOıniye hUt•·· RIJa ,.._.. 
olaµyuın.. 

- Ne rllyuı kardef.. Alala.. 
Çarpıabm bafhyor.. Offf.. Fena
lapyorum.. Hem ldmla kmyla 
bili'yor muaun? 

- Siyle Haniye H .... cağlm 
al~le.. Hanil alltll bozuiun kıayla 
dyle de, tfmcli teacereJİ lndireJim 
ıidlp anaaaom babamsa ,Oda• 
ttlktlreyim. Sal çıkanam aqalDa 
bizimkine haber were,lm de • ela 
hemu muhtar• .,. ..... ~ ıo,. 
aazlar WmH mahalled• atbralam. 
Nawu• ba kardq.. Komfand' 
aamuıu bizim namuaumuı •• 
HlmlJ• Hanım uzu• bir ala pli• 

rek yere Jliıbrkea apndaa kacan'• 
- Senin kızan.. Senini. 
Ve bana azan, k..W. • 

çatlak takip eder. HWJ• J:t: 
mmm eti• De Hatice H• d
losa bu wlerl ...,.,. • ..... 
chwa ................... _..~,~,, 

~- ........ 



28 Şubat SON POSTA 

Feriha Ve Nazire Hanımlardan Siz Ne Fikirdesiniz 

Açmış Olduğumuz 

• Hangisi Daha GUzeldir, LOtfen 
• Bildiriniz •• 

Anket 
Son Yekün 

azire H. 

537 
İki Oç Güne 
Kadar Bitiyor 

Son YekQn 

eriha H 

911 
Kcrilcrimiı arasmda açmıı 

olduğumuz ankete gelen cevap
lar okadar çoktur ki, bunların 

lıe; aini aynen yazsak aylarca 
aürccekdr. Halbuki meaele de 
eskimiftir ve günden rUoe eaki· 
mektedir. Binaenaleyh karileri
aıizden özllr dileyerek bugUndeu 
itibaren lehte veya aleyhte fikir 
beyan edenlerin sadece laimleri
ni ve adreslerini yazmaya karar 
Terdik. Bu takdird• lmit ediyo• 
ruz ki anket birkaç gfine kadar 
tamamen bitmiı ve her kariimizio 
lamf ve adresi yaıılmıı olacaktır. 

Taşradan Feriha Hanımı 
Beğenenler 

b.mtr baT11ga1.ı ıirkotinden 8 iınıa 
( hıu:llar mahfuzdur ) 

M.llatya Tayyare Cemiyeti füıiai 

Salt Beyin kııı Nevide 
Afyon A. (imu ınahfot.dur) 
SOke KocagOz. 1nde ŞOkran Şllkrtı 
DiyarlJcklr T. fon mUfottiti Fazıl 
Konya Sarıyakup m .. balleal No 17-

de y,.h} a vaaıtuile 10 iuıı.a (imı.alar 
mahfuzdur) 

Mersin te\'zİ memuru Mııstafa 

Ydmaz 
Göyııükte Cuma mahallesinde Şev

ket Bey ı.nde l~rahim 
lzınlrdo t•ıför Uaydu 
lzınir iııh Farlar t!Jtün bbrlkasrnda 

ınemıır- Nuri 

Bayındır ııraat bankası mıtmurla· 
nnda.n ,Nccnı• ttin ve Nihat 

Adana mllll mensucat fabrjkaauıda 
•te9çl ŞUkrü 

Mersin pnsta tevzi memuru K. Çetin 
Bursa Sotbatı V c)etbevap mahal-

lesi No. 21 lıl. S lltlhattln 
Eskl9ehir (imu ve adreı mahfudar) 
UıunköprU'den 16 lmu (Jmıa n 

adrc ler ınahfut.dur) 
Banclırma.'dıın 8 lmıa ( imıa Ye 

adreılor mabruıdur ) 
Edirue'den ıo fmıa (fmıa ve ad-

resler mabfı zdur) 
LOlehOrgaz. ıporeu gençlerinden U 

lmu (imu ve adresler mabfuıdur) 
Sanııun ıvu hattı ıube 18 ıefli

tlnde Şücaettla 
Ankara dovlet demlryollan muba• 

•ebeslnden Mehmet Tursun 

Ankara ltık 'ar caddesi No. 6~ dOk 
hnd:ı Vaari :Kemal, Nuri Kasım, ıteb
nwt Ali, Oıu.ıtn Zeki 

lstanbul'dan Feriha Hanımı 
Beğenenler 

Kartal çimento fabrl.kuı ambar 
•enıurları Mehmet Sami, Mustafa 
Bırı.ı, ve &rkada9lar1 Ali •• İbrahim 

Suunce Karaağao lmrabor cadde
•lııde No. 126 Abdürrahim 

lstanbul erkek lisesi 841 No. Tıı· 
ran Hilmi 

Unkapanı P'tlyokutu Demirhan ma· 
hailesi No. 88 deo 6 hnıa C imzalar 
null&f uıdur) 

8altanahmet labakpafa maballetl 
7 No. Latllye •• Kemal 

Taşradan Nazire Hanımı 
Beğenenler 

lı.mlr Değir mondağrnda wOeııln 
'°'kağ ııda Tarık 

Afyon dnlet demlryollan fatasyon 
!1_cınurluı Nahit Kay1.ı Edip, Şakir 
•:ıalAhattln, Sabri ' 

:N bınir SoJtul.kuyu tramny caddesi 
0

• 80 Ah met .Fuat naıtasile 48 lm
&a Oınu ve adresler mahfuz.dur) 
t Slıke Serdarıade Mustafa Fehmi 
ll'Jncı C. Hilmi ' 

lı. . H 
"eın m ' alllpa9a eadde111J No. 120 
rı et Şe,·kct Bey vaeıtasfle 48 imza 
°'~a " 9 adresler mılhfuıdar) 

"• lltnir Alı.b11arıııdu 6 imza (hııı.a 
&4lreaıer mahfuz.dur) 
A."41" lataayon caddeal terı.i tsıuail 

Ankara Adliye sarayı polhı noktası 
kuyumcular svaaında Salt Be1 :yaııba
neelnde kttip Rauf. 

Balıkesir M., Tevfik, JıCuııtafa. 
lzınfr Akhfsannd.ın 15 lmu (imza 

•• aıdrealtır mahfuzdur) 
Ankara Koyun pazarı elbiıeol aala· 

mon Saınoni 
1zmir'den 86 lmıa (lmular mab· 

tuzdur) 
lz mir Akhiurından 1~ lmı.a (im· 

u Ye adreııhr mahfusdar) 
' lstanbuldan Nazire H.ı 

Beğenenler 
Nitanta,ı, Ümit aparbmanı No. 8 

GUzidf'l. 
Ger.tepe Sabrayıcedit Emine Edip. 
Arnavutköy sarraf Poron No. ıs 

Kari. 

Gözt<ıpo Kayışdağı 264 sa:me. 
Arnuvııtköy Ayaz.ma caddesi No. 

42 Behiye. 
Hisar Göksuda Nohtıe EyOp. 

Göıtepe,de kimyager lfahm11&. 

Kaeımrata Dacı Husrev mahallcel 
No. 89 Hllsamettln. 

Beylerbeyi Şomet Efendi ıokağı 19 
No. K.S. 

Ht7ylerbeyl K(lplUcede No 48 A. N 
He}' be' iada Lozan zaferi caddeıl 

Sevim, Hayriye. 
Beıiktaı köy içi 6 No. elan 9 imza 

(imzalar mahfuzdur) 

Cevaplarımız 
Pangı&lh'da Sevdim apırtımar.ın-

da )f. Betol'e:4 

Dikkat ederseniz, ynmn.ın Oz.Q 
aynen çıkmııtır. Sayfalanmııın mOea
adesizlfği y0ı1ınden mektubun usu baı
tan sona dercedemedlk .. Yalnız ehin 
ltlrıızmm mucip olan ıey: Diıterl 
mOsteana.. cllmleslc!lr. Blı bu suretle 
siz.in makeadıuııa, Feriha Hanımın 
gilıelliğl içinde diılerin f&tfsna edildi· 
ğlni bildirmek ıuretile terccman 
oldulc. HOrınetler efendim. 

ıms. - ::::: ::se 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. .. 
Sögligelim ... Size Tabiatinizi 

Ht>sııılnir.i kupon ile J?Ö Hler ı niz. Kup'> ı d •'{or s ıyfa 111 ,, ı, iır. 
UA 

36 Selma Cenap H. Zeki ve se· 

• 

vinılidir. Malı· 

rumiyete karşL 
pek müşteki 
vaziyet almaz, 
kanaatkar lığı 

tercih eder. 
Yumuşak baş
lıdır. Çabuk 
kanar. Tavru 

hareketleri sı· 

kıcı değildir. 

48_ Nazım B. Göründüğü gibi 
sert tavurlu ve 
müşkülpesent 

değildir. Teş· 
viklere uysal· 
lık gösterir, 
&amimi davra
nır, Çabuk 
gücenirse de yi· 
Dl' çabuk ha· 
rışır. Eğlence

yi sever, yal· 
nızlıktın hazetmez. Kendisini 
üzüntüye kaptırmak istemez, pa
rayı bolca sarfetmek ister. 

• 49 Kerim B. Azimklrdır. Mib-

,. 

değildir, 

uet Ye mepk
kate tahammül 
göeterir, baş
kalarına u iti
mat eder. ı. 
raf yapmaz, 
men fa atle riai 
nefsine ha.ıre
der. Sert mu

ameleye kartı 

mütehammil 
mukabele etmok iıter. 

• &O A. Murt.za Ef ( Talelaa) 
( Fo~oğrafının dercini istemiyor. ) 
Zekı ve yaramazdır. Çantaıındaki 
kitapları gelişi güzel ve dağınık 
hır halde bulunur. Oyunu Jaha 
çok sever. Sıkıntıya gelemez. Ar
kadaşlanna muziplik yapar. Zeki. 
sm,Jan istifade etmeııi temenni 
olunur. 

S~ E••d••hlrde 

kidir. Canı 
kıymetlidir. 
Tehlike ve me
suliyet bahsin
de cür'etkAr ve 
gözü pek de. 
ğildir. Fiil ve 
hareket }erinin 

gizli kalmuını 
ister. Zahiren 
sakin gozu-

H••an Et. Ze-

kür, fakat muhitinde cereyan ed 
hidiselere kar§ı dikkatli olur. en 

• 48 8 • 8 H. (Fotoğrafının d • 
. . . ) H er 
cmı ısteıniyor. assaa - ve haya]. 
peresttir. Tavru hareketlerinde 
ne§'e ve kıvraklık Yardır B • 8§• 
kaJarının kederlerine çabuk ortak 
olur arkadao1annı, eıya ve el
hisesini çabuk sever, çabuk b. 
kar. İğbırarı kinsiz Ye devamsı;· 
dır. 

• 4 7 Anlr•P•'da Nedlna B. f ntiza. 

• 

mı sever, selim 
zevki vardı 
Ça 

r. 
huk: tamimi · 

olmaz, husuaf. 
yet peyda et· 
mez. Kendi 
fikirlerini fiil 
•o hareket· 
lerini beyenir. 
Baau inatçı 
olar. 

311 • ..._. 1119lllM•• ltlr kllPllmtz: 
Ağır bqh " 
kendi halinde
dir. loioden 
gayri pylerlo 
meşgul oimar. 
B a ı ka 1 a rı na 
iyilik yapuıak 
iıter. Nadiren 
kızar ve taşar. 

Boğazını sever, 
mihnet ve me· 
ıakkate tahammil gösterir. 

• Sayfa 11 

Tahlisiye f şinde Yeni 
Bir İhtilaf Çıktı 

Şirkete Ecnebi Mütahassıs Alınmasın 
Hissedarlar İtiraz Ediyorlar 

Boynk millet Meclisinin ka- j 
bul ettiği yeni bir kanunla TOrk • 
ıulannda ıemi kurtarma iti lnbl-
&ar altına alanmıthr. Teıekllut 
eden Gemi Kurtarma ŞirketiQ'• 
husuıi firmalardan Kalka•an Ütr 
delerle, eski Tahliıiye Şirketi 
teşkil etmektedir. Ancak ıirkete 
iştirak hiaaeıile1 idare mecliıinin 
kimlerden teıekktll edeceği bak· 
kında alakadarlar ara11nda ihtilaf 
çıkmıttır. 

Eakl Tablialye Şirketinin belli, 
ba,ı. hiuedarlanodan latanbul 
meb'uau Hamdi Beyle, Vaııf Pf. 
yüzde yetmiı hiue.inin kendileri
ne ait olmuuıı lıtemiılerae de 
hDkOmet namına müzakereye 
memur olu T abllaiye Umum 
MlldUrB Necmettin Bey buna 
kabul etmomit ve mesele lktı .. t 
V ekll•tlne akıetmiıtir. Neticede 
ytızde yetmit hisaenin hllkOmete 
yDzdo otuzun da diğer ıeriklere 
ait olmaıı takarrllr etmif tir. 

Bu nokta bu ıuretle balledil
diktea aonra ikinci bir ihtilaf 
vesilesi çıkmııtır: Hamdi Beyle, 
V iııf Pap, tirket idare meclisi
nin kendilerile, btlkdmet mümea
ıilioden terekkllp etmeıloi Ye 
eski Tahlisiye Şirketinde mlla
tabdem İııgilia mlltehauıalarıa 
yeni ıirkette de çahımuını ilen 
allrmOılerdir. Bu aefer idare mec
lisi haricinde kalan Kalkana 
ıadeler bunu kat'iyyen kabul 
edemiyeceklerinl bildirmiılerdir. 
KalkaYao zadeler muhakkak idare 
aıecliaine girmek iatemekte " 
ecnebi mlltebaaıalar yerine TBrk 
mütehau11ları lıtibdamını prt 
koymaktadırlar. Bu mesele hak
kında KalkaYan ıadelerden İbra
him Bey bir mubaniılmize ıwı
lan 86ylemfttir: 

.. _ lnbiaar kanununa tevfiku 
teıekklU edecek firketin niz.am
nameainl J&pmıya baıladığlmız 
Yakit ilk celaede lstanbul Meb'.
ıu Hamdi Be1 n Va.af pata 
.. tepkktll edecek inhiaar anonim 
ıirketlnde ekıerİ) et baz.im elimiz· 
de olmazsa biz bu tirketl kabul· 
de mazuruz.., Diyerek h&k6metin 
mUmeuili ile ihtilafa dlltmllı •• 
hUküm•tia mOmeuili olaa T ahli
•İJ• Um11m MUdUrQ Necmettin 
Bey bu noktai nazan kabul et
miyerek her llçll birlikte Anke· 
raya gitmitJerdU. Avdetlerinde 
nizamnameyi tanzim etmelc Uzere 
ikinci celseyi aktettiğimlı vakit 
Hamdi Beyle VJııf papnın nok· 
bıi nuannı hnkumete kabul et
tirdikleri anlatıldı. Fakat b11 de
fa da ltedenberi berahew pi.,. 

tıklan .. ·•ha•• •a-· Yer
dikleri lapmeri firkett• iltih-
da• icill llİUmD&me)'e bir IU~ 
de Ta&ebaek latadiler we bm•I• 
lbtilAf çıkardilar. Bb Tllrlderin 
ıeml kurtarma itlerini bihaklua 
yapablleeeiin kanim n nJtekim 
ıerek kendileri •e ıerek bizim 
tahlisiye Yapurumuı tlmdiye ka
dar TDrldwle le ıGrmlftlr. Bi
zim tahlwye vapurumuz iki aeae 
zarfında yirmi ıeml talılia etmlt
tir. Binaenaleyh Tllrklerin bu 
itleri yapabileceğine ıureti kat'i-
1ede kanilz. Muktedir babriyeli
letlmlı ifdz durumken ecnebile
rin firkete almma•ni taraftar 
detllia. 

Yiae Hamdi Beyle V haf pap 
WD de mecliai idareye kabul 
ehllemell 1111Ntile prketi keneli-

K•llr•van z..re lbrahlm & 

arlne tahıiı etmek latiyorla 
1 dnd bir ihtilaf ta bu noktad 
çıkmııtır. inhisar kanunu teıe 
kol edecek ıirketin tahlisiyecile 

.den mtlrekkep olacağını açık 
yazmıı olmasına rağmen Ham 
Beyin yllzde yetmiı hiHedar ol 
h0k6metle birlikte ekseriyeti b 
de bulunan bir meclisi idare 
aedea istememekte olduğun 
.ebebinl anlayamıyoruz ve ne içi 
bu inhisar tirketinin kendile 
tarahndaa tefkil ederek limit 
ıirkeU •llrekiaına tabaia edilna 
Iİni arza ediyor. 

Biz aenelerdenberi ticare 
bahriye ile meşgulilz yOlc Tapu 
lanmız ecnebi memleketler ar 
aında iılemektedir. iki aenedir d 
talaliaiyecilik ile meıgulnz. Mem 
lekette yeni olan bu işte ken 
aermayemizle gösterdiğimiz m 
Yaffakiyet te meydaadadar.,. 

Diğer taraftan gemi kurtarm 
tirketüaia nizamnamelİne yeni bi 
madde konmuıtur. Bu madd91 
ık•, milli wapurcalardaa berhang 
biriainia kazaya ujrayaa vapurun 
yine ayal firmaya ait dijer 
vapur kurtarmıy•cakbr. Bu ma 
de7e de huıual vapur kampany 
ları itiraz etmektedirler. Va 
cular bu maddenin kaldınlm 
için lktıaat V ekAletine 
edeceklerdir. 

100 Kat Elbisesi 
Olan Sefir· 

Almanyanın yeni Londra aefi 
Herr V on Houcb sefirler ara· 
ıında en çok el bi11eai otan de•let 
adamı olarak taoınmııtır. 

Bu zatın 100 kat elbiaeai Yar

dar. Elbiıelerl için iki oda 
tah8ia eclilmiftir. Bu odalarda 
elbiaeleri umak lçill ta...ı do
laplar pptlmıfbr. 

Sefir aaballl •emuriyetiai d .. 
tiftirdiii saman, ba elbiaelerl 
aaodıklamak weya aandıldao ç1-
karmu için iki ada urfedilir. 

Bu elbiselere bakmak Dıerı 
ıefiria hmosl bir adamı Yardır iri 
20 ... edenberi yananda çaht
.. ktadar. 

Her elbisenin ayrı ıapkaıı •e 
ayrı bir çift kunduraeı vardır. 

Sonra her elbise ile riyilecek 
ayrı g&mlek ·ve k ravat takımı 

mevcuttur. Spor elbiıesioin i'Öm
leği bqka, sokak elbi.esiaia 
ılmleği b,..ka, ıece elbiseainia 
ıömlezi batka. 

Bu qJa, elbitelere tabaiı edi
"8 W1 .oda.aın baıiciacle a,rıca 
oülara yerlettlrilmiftir. 
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2 Kangal 
1 
2 
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adet 
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Marka 
1 z w 

o 
AD 

AALID 
FC 

Adre• 
L S 8 
PFZ 
bili 

AMF 
UM 

KEBM 
ACO 
PFZ 
R B 
MW 
FC 

M 
1 
ı 

1 
1 Kafes CM 

No. 
6040 

1515().3 
2 

6418 
164 
1-3 
519 
363 
bili 
bili 

1617·8 
333413 

3 
313 
5-""" 
49'J 
HM 

782 

Gümrüğü Müdür-

S. Kilogr. Enanan cinsleri 
4,300 Sanayi için tel fırp. çark 

72 Adi demir boru. 
3 Deba1ratta mllıtamel mltabaar 

44 Otomobil tamponu. 
1,480 Karbur.aadum çark. 

61 Sinek kltıdı. 
14 peynir mayaaa. 
11 Bloknot, cep defteri. 
97 Demir tel çubuk. 
32 Demir keımek için bıçak. 

161 ÔrgO makineıl •e aralı. 
55 pencere camı. 
7 pamuk menıucat. 
5 Demir kalem ucu. 

15 Mnatamel kit.p. 
11 Demir raptiye. 
15,400 Demir menıen•, el alata. 
1,300 Demir çatal bıçak. 
ı. 780 Makine yağa. 
0,650 Poraelen fincan 

7 Demir boru. 
1 S. IZW 

2178 A 
6040 
4551 

11 Demir boru. 
1 Kafu C P 26 " kOrek. 
1 

10 
30 
10 
ıs 

1 
2 
1 

S. adr .. 

" H N 
ç. H 
F. D S 
"DCO 

6067 

5849 
101·5 
1·30 

21·9, 40 
l· 15 

ıoo " boru. 
000 Snlfat da aut. 

1985 Gayri aaf foıfat da aut. 
450 Slilf at d& ıut. 
988 Aait borik 

" R H 79'l06 83 Bi ılllfit d6 aut. 
S. Z S 21·22 199 Slilfat d6 aut 
" R B 5 ' Zamklı kAğıt 

Yukarda yazılı eşya 16-2·933 tarihinden itibaren 20 gftn mOddet
Je artt rma ıuretile aat lığa çıkarılm ştır. Talipl•rin 7·3-933 tala ,n
nll aaat 16 ya kadar ıatıı komiıyonuna müracaatları 

Büyük 

TAYYARE PİYANGOSU 
2 inci keşide 11 Mart 1933 tedlr. 

BÜYÜK İKRAMİYE: 
31 10 O O Liradır. 

Dünyanın en zengiu ve büyük Piyangosudur. 

İstanbul ldrofil Pamuk Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinden: 

26 mart 933 tarihine mlHdlf pasar flnil, Hiaaedarlar Umumi Heye
t&ala adi aurette lçtimu dantl kararlaıbnlmıı oldutundan Eaaa 
•ukaHleaamanla 521acl maddHI mucibince llakal 25 blaaey• ealllp 
olan hlaHdaraaıa J••ml ••ıkGrde aaat l ldo tlrketln Galatada, Ömer Ablt 
.... 3 finel kat No. 4 teki marken•• teıriflerl ••içtima tarihine tokaddGm 
Mlon 18 mart 933 eaautael sbl aqamına kadar malik alduklara laiaae 
"netlerini tirket ••rkHlne h•cll ile duhullr• nrakuı almalan rica 
ol•nur. 

Hı .. edaranın malik elduldarı laleM Mnetlerlal herhanrl W. bankaya 
... u.. ile alacakları makbtaılana flrket •Hnoelae yukarıda JHıh tarlllo 
kadar to•dll•'' de eaiıdl,. 

RUZNAMEI M0ZAKERAT 
1 .-. B , ..... ı •aamellt ye •eubab heldunda idare ...... we 

murelup raporlan••• ekuamaıa 
2 - 9.12 ... ..a.e alt ltlJlafO n kir•• uru heHplanaaa \u4'1a we 

kanii n Waro •ocllel asatarınıa ibraaa. 
3 - Te••thlat laalddHa .eubrat. 
4 - 9.13 ıoned lçia maraldp tayini •• lcretlala takdir Y• teebitL 
S - Mlddetl bJtam bulu idare •eo!lalala teocflt a latilaaba n laaklu 

laaıarlanaıa takdir •• teebltL 

1 latubul Belediyem lıanı.., r-
Karaataı aleueub ubila •e itçileri lçia yapbrılacak 271 

~ çizme lrapab urfla mlnakaaaya konulmUftur. Talip olanlar 
prtaame almak lçha berfla LeYazım m8dllrllljllae mlraaaat etme 
H mllaakaaaya ıirmek için de ıao liralık teminat makbuı •eya 
mektubu ile teklif mektupluım 6 • 3 • 933 pazartesi gOnD ıaat on 
b•te kadar daimi encllm•ne •ermelidirler. 

• 
Oıklldar S.lediye Şubesi MOdOrlOğDndenı lıtimlAk edilen O .. 

kUdar iıkele meydanında Dzerinde odalar mevcut olan ıaraj bina· 
11 enkaza yıkıhp kaldırılmak Oaere pazarlık ile ıatılacaktır. Taliple
r\n 6 Mart 933 pazarteai aOnll ıaat 11 de Daire Encllmenioo 
ıelmeri Din olunur. 

Sabllk arsa 
Saltanabmette, Son Post. paeteai 1anıadaki 3 parça 

prek topta• pnk parça parça aatılaktar. 
... No.17A.-.... 

Dr.Mahmut Ata 
Dotum Ta kadın hHtahtı operatlrl 
Saat { 9- 1 Kadıkay Ş fa 15 

IS· 18 Te1viki1• Sathknl 

ı KadaldSJ 60334 
Telefon Teı•lkiye 43253 

Akhl••r icra Memurlujun· 
dan: Ak hlııarda 'rtfrcardan Fahrettin 
Beyin Sipahi oğlu Buıcu Mahmut Ne
dim Ef. -ıimmetlndeld alacağından 

dolayı borçlunun Akhisard" HQkftmet 
e&ddealnde 121 numarala d11poda ku
ruhnuı ve her nkit faaliyete geçebl
leoek bir halde bulunmuı n eaaaen 
•3700• lir&) a ınUceddeden aatın almıı 

olan Komplleeör Poın;ıaıı n Saç bnu
ıu ve Komplleıör Boruları •• llana
metroeu veııatuei ile •C.S• adet b ı 
kalıpları baeıed lerelı: dep •da ha.l•yle 
mevcut bulunmu' ve meı Qr makine
ye lı:ompile olıtrak ıekli haııriyle her 
halde e ı asgari Hi ı Jlraya talip bulu
nablltıel'!ği makinist mulıawmia ta
raf ndan beyan ve lfılde edılmit ol· 
malda lıbu buz makhıeai yalnız util 
gliıılerl mfhteına oluıak Uı.ere çarıamba 

ve perıeıntıe · glln!erl öğleden ıonra 

görmek. iıteyen lere açık buhandurula· 
cağından ve makınenln 5 J 988 tarl· 
hine ınllaadif p.ızar gUııO S OLt el<&> tt 
ıon 111 ilıi Oıtllnde kat'l bırakma 

kararı \ erilecı ğ' nden talip olanların 
yflıde orı pey akç aile açık arttırın& 

malıalll o1a ıı Ak h ıar ic ra dairesiyle 
Bolodlye Dellalı lsrnnll I..f ndlye mil
ucaıı.t otmolerl i1A'l ol un ur. 

lht•r•t Efrat Yoklarnaaı 
1. F. Aıı. Daireslndenı 

l - Evvelce 804 - 824 ( dahil ) do· 
ğuml ular için yapılacağı UAıa olunan 
Yoklam11. Aııkerllk mUkellofiyetl kanu· 
nunun emrett·ğ . Ye her sene yapılma11 
muta\ olan ilıt yat efrat yoklamuıdır. 

t - İhtiyat Zabitanın yok.lama· 
ları geçen &&nelerde olduğu gibi Hazi
randa yapılacağı. 

En Kibar Kolonyad1r 

G
KBA KOTOPHANE;:ıi 
8amanpazarı fUbeal 
oda Gaıi Orm\n çiftliği 

kar111ıoda acılıyor. 

8on Po ... M•lll .... 

Salübl ı Ali Elu .. 

~at llldWt llaUI Udi 

TAKLİT PAMUKLARA 
Dikkat! 

lstanbul (idrofil Pamuk) Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinden: 

Piyasada E K S T R A pamuk namı altında ( ldrofll hmuk) 
paketlerine benzer tekilde yapalmıt paketler içinde leli pamuk· 
lar aatdmaktadır. Bu pamuklana • tirketimizin ihzar etmekte 
oldutu kodekae muYafak ııhbl • ( ldrofll P•muk) larla hiçbir 
allka Ye mOnasebeti yoktur. 

Bu gibi sıhhate muz1r 1111mukl•rın isti...... -~•ti 
bir tehlike tetkll ettlllnden muhterem Mllumımn 
sıhhatini vikaye etm .. I bir vazife bilen flrketlmlz ı 

iyi clnı pamuklanmııdan 11blal bir .. kilde ldrofile edilen •• 
Anupanın bi16mum pamuklanna her cihetle faik enafta baluaaa 
••REKOR,. markah ( ldrofll Pamuk ) lanmı11• ,.ı.aı 
ecıRne Ye depolardan ahnmaaanı lateyinia. · 

Göz, kulak ve sair hususatta kutu 
ile ambalôj edllmlş 

EKSTRA BIB.OB 
Bllômum pansemanlarda AA A-1 

birinci nevi Rekor ( İDBOFİL 
Pamuk ) ıarnll kullanınız. 

MUDURIYET 

~ I.stanbul Evkaf Müdüriyeti Ilinlan 
Kıymeti 

Muhammeneai 
L. K. 

420 

96 

1305 

280 

30 

170 

Edirnekapııında Keçeclplrl maballealnde Sofabçeım• 
•• Zeynelağa aokağanda Mllyeuerçelebl camii ar ... 
•e me•cut taılar. 

30 Kadirsrada eıld Boataniali yeni Eminainan maball .. 
aiade Camilçl aokapacla eaki Ye 1enl 35 No. h bir 
kıt'a aranın tamamı. 

08 Kllçllkmuatafapqa MollabllareY ma~allealnde K8çlk
multafapa .. caddeainde eıld 19,21,25 yenl 33,35,37, 
39 No. b Ye 152 metre 54 aantlm miktanncla bal .. 
nan mllfreı bir kıta araa. 
Edirnekapıaaada Kariyeiatik Alipqa malaall911acle 
Camiiterif aokatında 21 mllkerrer Ye cedit A7a7orp 
ıokatında 76 No. h dOkkla ar .... 
Tamamı 70 metre 50 aantlm terbllade bulanan ç.. 
lebioilu Alleddla mahalle1lnde Y enlcaml a•luucla 
67·70 No. b klrglr dnkkAıun 36-3600 biuui. 

13 Tamamı 319 UflD terbiiade bulunan Ortaklyde Y eal 
Meyhane ıokatında ukl 27 No.lı araaaıa 8-12 laiuMI 
Tamamı tahminen 3650 ar11a terbiiade balaau 
Cerrabpaıada Hobyar maballealade Yolmtç .. me 
10katında eakl 23 yeni 43-41 No.lı 1Hf1'11talaaae 
araaaa tamama. 

Balldald emllk 4 hafta mGddetle llaaa konmuttar. lhaı..t il 
mart 933 pertembe ,OnD uat 15tedlr. Taliplerin p•J akçelerlle 
beraber latanbul E•kaf Mldlrlyetl blnuı•cla llalllAt 1ıa1 ..... 
m8racaatlan. 

~~er. ARA NIŞANYAN~-. 
Beyoflu Tokatlı)aD oteli yHında lfektep ıokall 85 No. h muayeaebaneılade 
hastalarını Balıilıı an akıama kadar kabul ve tedavl eder. Telefeıı 408'8 

Her ciaeb., ani etiket luUıe 

MATB~ •• FABRlKASI 
Telıfoa·D9H 

Dolum Ye Kadıa laaatahldua ......... 

Operldtir • Doktor 

Hüseyin Natlt 
Cataloğlu, türbe kartmnda Eatl 

Hll.Allahmer binası No. 10 

Kabııl zamanı ı 

Herılln 6ğleden IODra 
Telefon ı 22829 

Clıl •• dhre.t hutalıklar llllteı. ... • 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
latanbul emrazı zGbreYl1• 

dıapanaeri Sertabibi 
Ankara caddesi ikdam Yurb 

kqisanda No. 71 

Dr. Hafız Cemal 


