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syancılar Bozguna Uğradılar 
_ riıan Bir Halde Kacıyorlar 1

1 

liükômet Kuvvetleri Bütün I Son Dakika 
Cephelerde ilerliyor 

'l'aggareler Makedonya Asilerinin 
Mevzilerine Ateş Yağdırdılar, ls
'IJancılar Mıi.kavemet Gösteremig~r 

. . 
' ~ . . · . Hilc• .. •t Jıa11Htl•rl c•plı•g• io,,.. ll•rl•rk•• 

...::tanı, 11 (Huıuıl) - Mıkedoaya ııilırltııerlae 1 6nlade teaadaf ettltl alllırl tımidiyırek tayyar .. 
~ kutvetlerinln umumi 'fe kat'ı taarruzu, lerimiıln de muaveaetile tlarruıa bqlllllllflarclır • 
.... btll\ah aaat altıda, 30]tayya ... dea mllrek'kep u.,a Generali Yuvanldil lmmand111 albıicla dlter 
' '• flloıunun, iıyancılan homharm•a• etmeılile ltlr ku•vet Kumaryanl k&prlalne, •• bir tl~Oncl 

l!ılbıttır. . · kol da Nlsrfta klprlıDae dotru ilerlemektedir. 
-., ı Aal kuvvetler mukavemet saıter•edea kaçmak· 'i ~ IOD ıe en haberlere göre, iıyancılar majltp 

(_~ laezim bir l&alde kaçıyorlar. Hlkimet ku'f'fet- tatiırlar. 
~ Ok Jı Saat 10,25 teblii: 
~ti llcumları ıalibiyet Ye mwaffald1etle Orliakonun dört kilometre Şarlr.adald Pro'f'ata• 

•ı11nf9tlr. 
k6yll btlk6met kıtaab tarafmdaa ifpl edUmlttfr. 

Reamr Tebllil•r · Saat 11 tebllji : 

lııı.._~~ 10 (AtJna ajanıı bildiriyor) :_ Kararsl·. Alilerin piyade •• topçu kataab Seruia ı l5 
~ilaln b b b it kilometre ımrblnden S.rez Ozerlne mektedlr. Kuww 
-.._.... u H a taa eri ••tr~dilea reıml vetlerimiz Kumaryanl köprUıUnll geçmfılerdlr. Kar-ı_ trl funlarcLr: 
~t 8 t bli w .. , tılannda hiçbir mukavemet yoktur. General YuYa-

~~~ t: g.. aidil'in HYari kıtaatı . da Kumaryaol köprllall lıU• 
.~41Q •raı Kondilia, Erklnıhar biyHI . Ye lçllncl kametinde llerlem~ktedir. 

eı.~~ nlıarbiyeıile birljkte 11bahın beJiDde lnfiliz ve Fraııaız ataıımiliterlerinfa cı~eye •n ayrilmıfhr. Bir ıaa.t sonra tayyareler hueketlerine mUıaade edilmiştir. 
~UIDandanı Reb,,aı kunaandaaın da uçmut- HOkümet reiıl Çaldariı aldıj'ı iyi ha•adialerden 
~ lctamet ~ıkerleri, ortau.i'da dikenli teJler pek qaemoun olduiunu ve htikümete bukadar ıotuk· 
..;:._"'1ıo ~larak, tlnrlada lıiç bir daiJfikllk ol.,7an kanlılıkla ljimat ~öı~erea halkın nihai zaferde

0

a ~mia 
, ~rüdnl . ıeçmlflercllr. Ku'f'fet· lerimlz ollliall IAzımgeldij~oi a6yledikten sc.nra demaştar ki: 

"" "- Ne kadar yazık ki vatana kartı ıi:iha da•· 
ranmıı olanlar da Yunanlıdır.,. 

200 · Esir Alındı, Serez 
istirdat Edildi 

Belırat. 11 (R6yter) - Bir hafta enel General Kondllia tarafandaa 
Makedonyadalk aıilere karıı taaayyur edilmiı olan büyük tearrur, 
dlla ıabah ıefakla beraber çok lru••etli ve ıiddetli bir topçu 
ateılle baıladı. 

24 tay1areden mllrekkı b bir hava filosu da aıilerin mevzileri 
herine bombalar yağdınyorlardı. Tahmin edildiğine göre, 
uiler, ileri mıvzilerinl b'Oyllk bomberdımanan haılamasandaa 6nce 
tahliye etmltler, bu ıuretle fazla zayiat vermekten kurtulmuflardar. 
De•let Nazarı General Metakıaa, ele ıeçen bir radyo baberi~den 
aalaııldıtana g~re, Bay Venizeloıun partiyi kaybettiğin• kanaat 
ııtlrmif olduğunu aöylemiıtir. 
Atina, 11 (Havaı) - Hllkümetin Makedonya cepbealne yığdığı 

lmnetler fibl, biler de tahkim edilmif bulunmaktadır. Aıiler asrı 
harp Yatdalanna da maUkdirler. 

Glrlallp slre, ber iki tarafta da mllhimmat yokıuzlup hisae
dWyor. ffuıull bir habere g6re, hDktlmet filNu, asilwrin elinde 
buJunaa Elli kruYaz6rllne 3000 kadar mermi atmıılardır. 

Birçok bahriye zabitleri milli bir filo teıkili için iane topia
yorlar. 

(Dnamı 3 Gııc\l yuı:l~ 

ltalga Ga~et11leri llı'ligatlı 

Türkün Göz Açıklığı 
Neden Tehlikeli Olsun? 

Yunan Vak'alan Karşııında Roma Hükumetinin 
· Dikkate Değer Bir Sükutu Muhafaza Etmt:ıine 

RaJmen Bazı T emayülle~ia Sızdıjı Görülü~or 

-
~rflll•deıe .,,.tlerll•11 -Tr;vll zırlal••• Atioa, 10 ( A~ A. ) - Atina ajanıı, aıilerfa • 

Neoporvo k6y· terinden Streze dofru ric'at ettik• Roma, Mart ( Huıuıi) - Yu-1 mlaaaebıtlerl dalia ziyade 11ka· 
,aaniıtam altlıt •den kanb hAdi- lqbrmak iıtediji, hele memleketi ( Denmı 3 tacl yüscl• ) ....,;-----

Haberlerin Kısa 
Bir Hulasası 

Son 6irkaç ~iin ı,i•ll• Y•nanlat•n '•""' etra· 
/ı;ul• ••I•• he6erler 6iri6irlılİ tııtwı••"' •• ••At•llf 
lc••rt•lclartlan 6frt•ltım ı•gialar ort•J• atılıg•r'a. 
Falc•t laôttiaat, 6a ıagi•l•rı tekzip etti. Bapn i# 
••:dget en kat'i ı•ltlini ollhıı balanalJor, Hiiklm•t 
k•r1•.tlerl M•lıel/on1J• aallerl•• karşı tl•n 11ahlata11 
llilHwe,.,.,U,erttN .. pçmiı 6ula••ıor. Taarruza alt ilk 

lca#rl•r,_ /ıf.f ltüın4t lta-..tl!r!•in . muzafJf!1r(g•tl,.( '1• 

••ll.,ln ,.•ri#a11 6lr luılü a~~,.. bffla~~l4'P'•' 
6llllirigor. 

ıeler ka11ı1&nda Italya matbuatı beubına arbk bir 11on IJd ada, 
çok ihkll1ath bir vaziyet aldı •• meHlHinin kal•adıfını ıöyledliİ 
mutla ıurette bllkfametia elinde kaydedilmektedir. 
oldutu lçbi bu vaziyeti derhal Resmi mahafilln hiılİyabaa 
1619 çarpb. Y •Pbia fudv: ıelince: Bu mabafilde vaziyet ıoa 

uvunaa bld' ı 1
" •rl kaqasında derece •ahim prlllmektecllr. 

laer taraftan gelen haberleri ay· Yunaniıtamn en yakın ko .. ala• 
aeo yazmak •• bu haberlerin rıaan, Bulıar;ıtanın Ye bilh ... 
etraf ~nda lehde veya aleybde her Ttırki; enin hudutlaranda ilatipt 
hanıa b!r rn6taleayı IJeri ıürmek- ve açıkıözllllllk tedbirleri almaf 
ten çekmmek. ,, o1maln.a. ltu h: ••I kul'Y ..... dlr-

Bununla beraber iıyam idare mektedir. Ş6pbe yok ki burada, 
eden Möayö .. Venizeloı,~ ua Jtal· Uluılararaaı itiyatlar• ta .. mea 
yan doatu olduju, ik\idar •e"ki· mu•ahk tedbirJerjn mevsubam 
iirde iken 929, 930 ye. 931 )'illa· olchaja tudik edilmektedir. Fa• 
nnda ~- d41ifa Ro.a,. *9~ ltat ae adU- talıll .,._ ol1Ua 
Od memleket ara11ncla •••c:at.. ( De... 11 iaei ,W. ) 

• 





-=--==::.......---._..=--.... =-=======----======================~SO=N===P=O==S=T~A,~=========================~=-=-===--·~~~~ Mıırt 11 

Hergun 
'l'a,. ki gede 
~tıs adi 

aziyet 
------ US Juraaldan -.,s 

ll on zamanlarda Ankaradan 
&k:ıan tafıilit Türkiyede konlrole 
,1 °

11~rni taibi:catındao, ulusul fa
~Yelın hiç olmazaa en mühim 
f k fı.1beıinde, elde edi!en muvaf
,: ·~etleri işaret etmektedir. Öko· 
~, ını •abasındaki ia) retine de· 
do~~ eden hükumet Turhal'da 
f,.b .uncu vtı mühim bir şeker 
~t tık«aı açmııtır ve bununla fe'" 
,u~ bakımından hazır:amış bulun-

2A plim tamamlamıştır. 
~ lpullu, Uıak ve Eskitehlrde 
65~an diğer Uç ıeker fabrika11 
'r~ıı' O ton teker yapmaktadır. 
15~apılan Turhal fabrikası da 
-.· h ton teker yapacaktır. Bu-
itil akılırsa iç piyaaada gelecek 
~ııı:11en aıağı 80,000 ton ıeker 
~hı.'~aktır. Fakat dahilde şeker 
t6tk~kı 65,000 tonu geçmediğınden 
d, ibYedeki devletçi sanay.ln clin
buıu tacat için 15,000 ton ıeker 

ı(~c:aktar. 
huaı. 0ınür istihsallitına gelince, bu 
•ıtıd 8~6 1921l ile 1934 ) ıll<.rı ara· 
Olur: ı. r~kamlar tetkik edilecek 
loruı~·· ıstıhsalôtın iki defa ~rttığı 
~tın~t· ~~rkiye . kömiir istihsa-
~tattnbbuyUk mıkdarlarda ih· 
"ltıır a ulunmuştur. Bu ihracat 
)•pı1' ltalya ve Yunaniıtana 

Ş ını,tır. 
~ l \lunu da ilAve etmek gerektir 
llerıe r~fy~de, maden işletme çok 
l"Yıaıf 1ıtır. KömUr ihracatı do· 
'-'ikt ' memlekete giren döviz 
den '-rı, dünyadaki diğer 'ma
l•tfJ itletme mUesseselerinde 
t,ıaı eme müşahede olunduğu bir 

anda, faılal.k göstermektedir.,, 

leurtlar Köylere 
Kadar İniyor 

~ Muı 8 (Huauıt\ - Son gUn· 
llt de karın fazla yağması yUzUn· 

~,'\kurtlar köylere kadar inmiye 
'it! ~dı. Hatta geçenlerde de Mu .. 
tel~~trfıine kadar fiç tana kurt 
t•tııd'a .. ' .. b~~lardan bir taneıi 
~lnift Kordugll bir köpeğe sal
~dıt •t. O e&nada bir bekçinin 
~lltt. 1 

dUdükten Urken bu aç 
L"a '1:ı~;~adığı köpeği enıesln
"rku, 1 tan sonra bırakmıı ve 
~lır, ~dan yıldırım hıxlle kaç• 
\ ~Uf •d •za §ehrln kenarına te· 
~ l,ı,t' en 41 Kale ,, ve Düı ma-

dQf ~~de sık sık kurtlara te-
"' (Alt ilrnektedir. 
._ bu ~ova ) da ıon zamanlar-
tı t~. hal( ayvanların çoğaldığı ve 

iörnı nde gezmeğe başladıkla-
~\ı fnUttür. 

' "•Ik· 

Resimli Maka ;-e a Hakkı Sayınız 11 Sözün Kısası 
-----

Yazı Çok Olduju için 
Bugil.n Konamadı 

1-iükiı-rrıet 
Kuvvet:eri 
ilerliyor 

Adaletin kolu bükülmez, elı k:nlmat. ve haksızlık edenler 
güniln birinde mutlaka adul<'tiu p~nçetıi altında kıvrana 
kıvrana can vermeğe mahkumdur. Her devirde, o revir 

lıakliızlık edeıılcr ıç-ın i~lemişıir. El ve ayu.k koı> . ~run 

maoivelulardıın elektnk eandıı.lyeli ne kadar, bUtün Cl'Za 

itlttleri adıı1ete kıHşı koyanlur için ç ılı,mıştır ve çalıomalctadır. 

( Bnş'a rafı 1 inci yOzde ) 

lerini ve Uıtrnma üzerinde Ku
mariani köprüıoünü geçen kuvvet
lerin mukavemete maruz kal· 
madan ilerlemekte olduğunu tebliğ 
etmektedir. 

Atina, 10 ( A. A. ) - Hüku· 
met kıtaatı hiçbir mukavemete 
maruz kalmaksızın Sereze doğru 
ilerliyorlar. Sercziıı birkaç aaat 
zarfrnda alınacağı llmit edilmek
tedir. 

inaanlarının telakkilerine göre k urulaıı ceza vantalbı ı, Adalett!'lı korkunuz, hlikkıı hürmet ediniz. 

--~===============-=== 

SON TELGRAF HABERLERİ Atina, 10 ( A.A. Havas ) -
Hizmetten çıkarılmıı olan Kilkiı 
zırklısı tekrar hizmete konulmuş· 

200 Alındı, Serez Esir 
istirdat Edildi 

tur. Kundoryoliı, Hidra ve Speça 
lorp;do muhripleri tamir edilmit· 
tir. Bu üç gemi aıi gemileri takip 
edeceklerdir. 

Ustruma mmtakası ve Kavala 
limanı hükumet kuvvetleri tarn· 
fından bombardıman edilmlş .. ir. 
Asi Psara gemisi kaçırılmıştır. 

( Battarafı 1 inci yUzde ) 
Atinanm iyi haber alan maba

fllinln kanaatine göre, hükumetin 
havadan, karadan ve de:ıizden 
müttehit olarak yaptığı taarruz, 
asilerin t:esaretlerlni kırn11~tır ve 
bunun neticesi olarak bUkiimet 
kuvvetleri zafere daha çabuk 
ula4acaktır. 

Atina, 11 (Hususi) - Hlikfı· 
met tayyareleri Herakliyt kııla· 
.... •• Giriddeki Reamo kaaabasıaı 
bombardıman etmlı, birçok zarar 
verdirmiştir. 

Bir Tayyare Yere lnmiye 
Mecbur Oldu 

Hanya, (Girite) 11 (Havas) -
Ild hlikfımet tayyaresi buraya 
bomb2lar attı, fakat nnfuı 
zayiatı yoktur. 

Bir tayyare de yere inmiye 
mecbur oldu ve içindeki llç tay· 
yarcci asiler tarafından yakala
narak hapsedildi. 

200 Esir Ahndı 
Atina, 11 (Husuıi) - ıon da

kikada neıradi.en reamt tebliğde 
deniliyor kiı 

u Asiler bUtUn mevzilerinden 
tart edildi, 200 den fazla esir 
alandı, beı top iğtinam edildi. 
Hl\kiimet kuv,·etlerl bu Bahalı 

sun aıilere 30() milyon drahmi ver 
diğini bildiriyor. 

Üç Tayyare Geri Dönmemlt 
Atina, 11 - Pöti Jurnal ga

zetesinin muhabirine göre, Kava· 
layı bombardımana giden 4 tpyya· 
reden 3U dönmemiş, biri de yere 
inmeye mecbu olmuştur. 

Selinlğe Taarruz Mu? 
DeyU Ekspreı gazetesinin 

muhabiri de 27,000 aainin şi
malden Struma 'yı geçerek 

= 

Paristeki 

SelAnik üzerine yllrUyeceğlni 
bildiriyor. jurnal muhabiri de 
5000 isinin Hslkidikyaya çıkarı
larak orada yeni bir cephe 
kuracaklarını habu veriyor. 

Asiler Teslim Olmıya 
Başladı 

Atina, 11 (Royter) - Aıilerden 
150 kişi ile birkaç ıabit hü· 

kumet kuvvetrerino teslim olmuş
tur. Dört top ile iki mitralyoz 
iğtinam edilmiftlr. 

Düello 
=1'e 11111 .... 

Asi filonun oblia ve yakacak 
ihtiyacını ecnebi bir membadan 
temin ettiği teyit edilmektedir. 

Venizelos İtalyanın Hi
mayesine Gir ece km işi 
Londra, 10 (A.A.) - Kandiya 

telsiz postasının verdiği habere 
göre GiTid asileri cümhuriyet ilan 
etmiılerdir. 

Sunday Ekspres gaıeteai, Ve
nlzelosun, cümhurivet ilin eder• 
ken ltalyamn hlmayealne müracaat 
ettiğini yazıyor. 

EHi KruvazörU AA1r 
Hasara Ufiradı 

Atina 11 (Hususi) - KaYala 
llmanmda bulunan aai Elli Kru· 
vazörü, hükGmet filosu tarafından 
bombardıman edilmiı, ağır hasara 

Bir Meb'usla Bir Avukatın Yaptıkları 
Düellonun Sebepleri Hala Karanlık 

karar verilmiıtir. Bunun üzerine uğrahlmııtır. Paria, 10 - Grenguvar mec· 
muası uhibi meb'uı Horu Kar• 
bUssya ile avukat Kampentl ara• 

sında vukubulan dllello hakkında 
fazla taf&ilit t'erilmemektedir. 

avukat Bay Kampenşl gayet ağır Bay Venlzelosun Batını 
bir mektup göndermiş, düello Getirenlere MUklfat 
böylece zarurlle,miştir. Düelloda Atina, 11 (Huııuat) - Vatan 

haini ve kanun harici ilAn edilen 
otuz adımdan iki kurıun atıla.. B ay Venizelosun baıını getirenlere 

Grenguvar gazeteainde çıkan cak, kurıunlar iaabet etmediği mUkifat verilmeıi irin Adliye 
11_ K takdirde kılmç)a devam edı'l :r bir bend üzerine avu .. at am· k . F k B K e- Bakanının kabineye bir teklif yap-

penşl düello için şahitlerini Bay ce tı. a at ay arb~asya'nın ilk mak niyetinde olduğu haber 

d 
. ık· kurşunu Bay Kampenşı'nin kolu veriliyor. 

Karbil&1)'aya gön ermıı, ı tara- delip geçtiği için dUello bu 6:,~ fın mümesailleri ve hakemin kara• hada nihayetlenmiftir B d 150 Milyon Drahmi Yakıldı 
rile bu yazıdan dolayı ortada başka iki taraf vaı"iyeU un. ah Atina, 10 (Huıuıi) - lbtilllcile-rin 
dllelloyu mucip bir şey olmadığına edici hiçbir şey ıöylememi t- ıza ellerine ııeçmemeai için büldimetin 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ş~~~·~= emrile ad~arda 1im~7e ka ar y~ 

Öl
.. s •• ••ki B s -= kılan paranın m·ktarı (150) milyon ume uru enen ursa oyguncuları drahmiyi bulmuıtur. 

~ t in 1 gün şehre Uç buçuk 

)~Uıı '•afede bulunan "Alican Sereze girecektir. 
it ' k " "ı lııiderı' fam ezanından ıonra Dırama ve Kavala iıtlkame-

B 1 k 1 idama Mahkum Oldular Bu/nar Ordusun-a 1 ÇI ar Buraa (Hususi) _ B 6. 
ban eli >olunda soyauncuulurska - Or- da Deg-'ı·şı·klı•k 

'b' "' fazla bir sUrU kurt saldır- tinde ilerliyoruz. HUkômet kuv-
~t lok!6rdükleri 3 bUyUk köpeği vetlerinden iki ölll ve iki yaralaya 
~ ~'-ın a~arını bile bırakmıyarak - mukabil aailer mühim zayiata 
ı_: t\ •Gr~' ar ve yemişlerdir. Bu uğratıldı. 
~~tok 1c"iln tehacUmünden köylil· Tayyare bcbnrdımanı netice-

Moskova, 11 (A. A.) - Sular k d o yapa 

Ha
'Yer derılzlnde buz kütleleri ra a am öldUren Piyade M -
.. tafa, Şad oilu HUaey· us-

Ozerinde 200 balıkçıyı alıp götür· kir haklarında verl;en 
1~ d ve Be-

mllı, yetmişi kara} a çıkmıya rarı T emylı mahk . 
1 

am ka-
~'ıtıaltt ~tknrnılar Ye dıtarıya alnde Kavala ve Dıramcda 8 
~t it) b' ardır. Artık yiyecek 
~~t ıtıQd~lanuyan kurtlar; köyde kiti ölruu,, 1 O kiti yaralanmıştır. 
~ •a,.nı't dalıa dolaştıktan Madam Venlzelos Asilere 

.:ı T l d·ı . t• emesıııce tasdik 
muvaffok olmuşlarcır. ayyare er e ı mış ır. 

ttllı '\~)hu nıuşlardır. Para Vermlt 
~J)lt~t'di erde korku hill devam Atina, 1 l (Hususi)-Jurnal gaze· 

balıkçıları bdarak dyecek, ııcak •• k .......... b·····ı··k····-··· .. ••••••••• J aç a ı çıyı almıı .............. __ 
elbi~e ve gazete atmışlardır. Bir uçmuştur. Araıtırmala ve tekrar 

"\~it oı,rr.k Şehirde işi olanlar tesf .. in mu ha biri Madam Venizelo· 
~~.l'tı,.. İı ı· ( 15) ve (20) kişilik r tayyare buz lizerine inerek bir- edilmektedir. ra devam 

1 
lat. a •ode yola çıkmak-

~~ ~i illin 
~ ı. 'ıtıtli evvel de Mut•ın Bitlis 
t 'llt ne dü T 

~ti datda fe~ aıu m.ahal-
J),~~rQ b n dort kurt ınmiı 
"1· e Uç 

11
tnda gördükleri iki 

?lttdir azı yedikten sonra 
il~tıl de· ı'!: .. kurt~arden bir 

~,.~ti 'tı•fardan u~.u~ette yatan 
• 4't erinin iri sabaha karşı 

f ~-~ ek,dar al~n~a görmUştür. 
ti ~ kurtu ar a aıları, ı çağı

t t•hlik ~ak~Iamak lıtemiş 
"I o eyı hıaseden hayvan 
' ~ \ta)a doğru kaçmıı· 

!STER iNAN JSTER I NANMAı 
8ir yazı arkada~ından naklenı 

• " !Jilm~m şu sıralarda Taksimden A.yaspaşaya gittiniz 
mı? l•,fcndım. Jandarma karakoluna doğru gideu o cadde 
olmuş bir Mazurya bataklığı ve yanında da ipcrler ... Bu 
hal on gundür böyle. Oıvarda yatan kalın kalibralı kara 
borulara ve işin f'tır gittiğine bakılırsa ıu boruları dö§eD· 
d ği alaşılıyor. Vüuyamo hiç bir oehrinde hele kış nıev
aimindc en İıjlc•k bir cadde bö.}le kepaze ve muııdRr bir 
halı> gctirilıp lurnkılamaz. Eğer bunu yap:ın bir Jıuıuai 
ı.ıirket olsaydı şimdiyekadar kiml>ilir knç defo para cezası 

kesilir, ihtarnameler gönderilirdi. Zaten bütU d .. 
bu işler gece yapılır, giıııduz kapanır. Hiç 8~ unyada 

· · 1 · J J arn cadde ortasında ıkı metre t erın " ' " ı\ O - 100 m ·t 
~ e re uzunlu-
gunda hendek açtırıp gfüıl•·rce lnrnktırırlar mı? 1 "k 
b d ~ '1' k d . .• Ja ıu bu 

.z e olur. Z•rıı er os ı ııı~ın bclediyeve b wl d 
d

. ı,· , ., og ı ır. B"I' • 
ıye memurları ona ırşey • yr•mc·z ve geçende (Millıveı)o 

vcrd'ği cevnı•tn ikinci rniid ı rııu dedlfri <7ıbı· b' ( - • 
. . .. l } f l ., o ır resmı 

daıre )dır. Bov c ın to arcu eaddeleri d .. Jık d 'k ı. . ~ · " eşı uıra-
kır, kımse agzını a~·nıu ... ,, 

JSTER iNAN /STER 1NANMAI 
-'1 

• 

Sofya, IO - Kıralın başkan· 
lığında toplanan yUkıek askeri 
meclia Ceneral Taniçef, Filipof, 
Gercikof, Panof ve Dragiyefl 
tel<aüde sevketmeye karar ver

mittir. 

İzmir Muhteliti Gelmiyor 
lzmir, 10 - Bayramda iki 

maç yapmak üzere lstanbula dave 
odilen lzmir muhtel.tinin oyu:1cu· 
lsr.nın ekserisi iş ıab:bi oi<..uğu 
için gelemeyeceği bi"dir lm -ş .ir. 

Alman lşs.zlerinin Sayısı 
Ber!in, ıo (A.A.) - Şubat 

sonunda Almanyada iı..iılerl ı 
adedi 2 milyon 765 bine ba iğ 
olmakta idi. Bunda Kinunusaiye 
n.spetle 209 bin fazblık ~ardır. 

Bay Göring Evlenıyor 
l er.in, rO (A.A.) - Hava : B. 

Gör;ng, Niaanm t 1 inde Devlet 
Tip t . ~-u akt:• erinden Bayan 
Emmy S<'nnemaan ile cd.ı:".ı~· 
cektir. 



4 Sayfa 

Ziraat Bilgi$i (•) 

Kısraklar;· 
Aygırsız Da 
Doğurabilir Mi? 

ileri memleketlerin baralanada 
beygir y•tittiren ve !:;unların ıoyla• 

rıa ı dlzoltenler iıl!hr 11a pek kıy-
metli hay•ı: nları çiftle4t.rirlerken 
kıaraldarın gebe kalmaması ibtima• 
linden endiıe ederlerdi. ÇGnkl tekrar 
edilecek bir ç:ftieım• n. ayıırın 

kuvveti beyhuc.e yer• barcannı•t 

olurdu Oysaki bu llıtinci çihleımeJİ 
bir Laıka kıaraj'a batıelıyarak •J• 
~rdan dnha f a:ıla döl almak o'a· 
M adır. Fakat ikinci ç;ft'eı111el.erin de 
bar.an rebelit• fayda etme ltl ga. 
r6 unce lf detiıti. o ııamnn yapıkn 
t etkiklerden H k t ldı kJ mükerrer 
çiftleflllelero n trnen gebe ka:mıyan 
bu hayvan' ar n JB rahim yo:I rı 
( m:hbel J uzun" ur y-.hutta bu 
yold ki ekti akmh erkrğin aıılama 
•uyuau Bldllrmektecllr. Ônealeri baı· 
ka bir ku•urları olmı7an lu kı•rak• 
lann ekfilit' a-iderecek 11&çlarla 
yollarıaı yıkadıktaQ ıonra çiltleımeye 
baı•uruldu iae de buadın da fa1da 
ır6rllmedi. Meıele; erket:n 111eaiainl 
ditinia yumurtalarUe ta Hlamln cıibin• 
de bu1uıtırmnkta idi. 

07.akl yolun uzualutu dolayı•ile 
erkek; meal•ini klft derecede ileri 
d<Skemlyor, meal iıiadeki erkek caa
Jalar da bareketlerlle buraya ulaıtıra
mıyorlardı. Birçok defalar dahi 
rahme bırakılan meai ıkıamalula 
ıeri dökGllyordu. Hullıa ltclyle kıa
raklarda ıebeliti temin etmek 
milfkOldü .• 

Buntıınla beraber yesal bir ıoy 

1 eti1tir:rk- eldeki ay .. r ve kıarak
lard an emn;yetle dlSl a lmak lt'.n 
bat ;dır. Bir taraftan telldbin ko!ay
b kla icraaı için meninin ta yeriae 
lı:oaabilmeai kola1htı do,onalarken 
b:r taraftan da ayıır n bit- Hfer de 

,. laarcadıtı çok mlktuiakl ••Dlaia ae 
1· pılıp ta idare edilmHl arattınlı. 

7ordu. ( ÇOnkil ayıma bir aefu de 
horcadıfı meni on k111atı a1ılam17a 
1etecek kadar çoktur ~ fıte blSylt bir 
ılGıllneey• aaplanıldı~ bir •ırada tarihte 
bir Araban yaptıkları akla ~eldi. 

BiJJniniı iLi Arap'ar beyıtre çok 
diltkOo bir milleltir!er. Onların bu 
dütklnlGtll aayu:ade elıeriadekl 
beriir ne1li H rJ,rcıa •oyunu Lozmae 
mııtır. fıte adı geçen Ar; p komıu 
kabileltrden birinde o • rada Un alaa 
bir ayından k11ratı•a döl almak 
•nJaauıa dGıer. Fakat iki kabile 
bir.birine dütman oldutu için o •1ıır
dan döl almak hemen lıııklnıızdır. 
Arap bu •niyette b ir gtce yalın 

ayak komıu ka bileye r :derek methur 
ayrırın abırınn gizl:.. girer. Ve ne 
yapıp yapar, •nr rı huylandırarak 
yatlı ellerile oynay p bir avuç meni
aini elindeki pamuta alnuya muvaf· 
fak 0 1ur. Sonra çö Q soluk •o'uta 
koıarak o sırad a k6•nGk ol n aygırı· 
aın yanına gelir. b lak pamuğu yatlı 

kolu ile birlikte k •sraR-ına sokarak 
karn n ın içinde auyunu gDzelce ııkar 

•e çekilir. Az b ir zaman ıonra Ara· 
bın kıaratı m <fhur aya-ırdan aelfe 
kalır. 

fıte fea adamları kendi dGtünce
lerine 7arayacak bir 701 ara9brırlar
ken çlSUln bu zeki adamının bulutu 
imdatlarına yetit;r. Bu uıul fen•I bir 
tekle •okutarak (ıun'i telkih) deallea 
çiftleıtlrme uaulG meydana getirilir. 

Sun"i telkih HJHinde bir a11ırdan 
hir defada alınan 111eai ile oa kı•rak 
aıılanabilditf gibi hert0rl6 r•be 
kalmamak Hdiıeleri de tamamen 
bertaraf edilir. OıGn buıGn ıun'f 
telkih e•nİ)'elle tatbik edilmekte n 
kııraklar a711n a41rmeden gebe kak· 
bilmekted;r. 

. Sun'I telklhln Y•P•h•ına ge
lince ı Bunu• içia herte,dea lace 
ıakln huylu ye k8ınlk olan bir kı ... aıc 
ıetiri!erek eyakları aiize?ce ki.tek. 
lenlr, Burnu da yavafalanır. Soara 
C ı•pakGll• ) denilen bir alet yafla· 
aarak kıaraj'an delitin• •okulur. Alet 
m kaa ribldir. Kollan li çılınca içeri 
g iren kıamı da açı'arak d elij'i açık 
tutar. O aırada ev•elce temizce kay• 
nat larıık tuı"u •e tekerli L"r au ile 
ı• at ıldıkt2 n ıonra a.k lmıt olan büyhk 
L.r 6"0nger pa rçıı 11 ( pen• evanof) 
denı en hu&ua.i b"r mtt• ile bu eçık 

SON POSTA 

EMLEKET·HA 
Dicle 
Vilayetin 

kirde 

Taşmasının Zararları 
Sekiz ikişer Bin Liralık Y ardımile Diyarıbe

Büyük Bir Stat Yapılacak 
AYiaıl ' ... Dl
yanbeklr le Kulp 
araaıadaki Glla-

Diyarıbckir 
(Husuı·) - D·c
lcnio taımu.n· 
dan mütevellit 
zr.r:u:ar tcsr.it 
eiilm :ıtir. HP- eı 
Isa k6yllnden bir 
kadının boğul· 
masından baıka 

Tepe nahiye.inin 
D:c!e iJe Batman 
auyunun birlcf" 
tiği eoktaaındakl 

Z~ve köyönQ de 

ıu bı11nuı ve 
orada bir k6tlde 
5 ev yıkılmıtlır. !!undan başka 
300 ölçek buiday, 200 ölçek arpa 
ıu altında kalmııtır. Diier 30 
ldSyD de au bHmıı, fakat tahribat 
yapmamıştır. Dicle kenarındaki 
Tilıahf m, Kalfecogan, Hancikan, 
Cirlh, Etımil, Zeri, GUndiabdi, 
Gündiyaa, Mania Davudan, Tee 
zekli, Köıe:t, Akpınar, Hllccetli 
k~ylerni de ıu basm f, her köyde 
10 - 15 •• harab olmuıtur. 

Silvana baih Salat köyft au· 
ların or!aaı 1da bir ada vaziyetinde 

1),rJ 'Dİl'I I> ynrıbPk irden görilnUıU 
kalmıtlar. Salat köyi.inü au gece· 
leyin basmıf, bütün kö. IU!er köyll 
boşaltıp kaçırnş, fakat 7 erkekle 
3 kadın kaçamama,, tam 3 gDn 
köl de su·a ,.la mahıur bi r vaziyette 
kalmıılard.r. Maamafih büyUk bir 
hi11i tal lıı eaeri olarak bunlar 

boiulmaktan kurtulmuşlar, daha 
doğrusu Uç ~Gn aonra köye dö· 
nen kö !il.er tara~ınd .m tehlikeli 
vaziyet:erinde ı kurtanlmışla . dır. 
Bu köyde a :1cak bir ev yık lmıştır. 
Be§iri ile G&rıan araa.udaki 

Xağmurlar Zarar 

derne k&prlllerl 
yılolmıı, fakat 

allnakallhn dur-

maması için der

hal tamir edll
mfttlr. 
Dlyar1beklrde 

Stadyom 

Diyarıbeklr mın

taka spor mer

kezidir. Barada 
bllyftk bir ıtad 

lnıasına ihtiyaç lıiıaedilmlt ve 8 
vilayet fdarel huıuıiyelerlnden bu 
iş için iki,er bin lira lılenilmiştlr. 
Stadın bu yıl lnıaııaa baılana• 

caktır. 

Diyarı be kir Hlllllah merlnde 
HHA~iahmer teıekknlllnün aenee 

ilk toplantııında reisliğe Doktor 
Rifat Ün, ikinci reiıliğe doktor 
Habip Po} raz, katibi muullllğe 
Sami Çayian, muhaaipllğe icra 
memuru Te\'fik, veznedarlıia 
Apti Kayıhan aeçilmiılerdir. 

Vermiye Başladı Taşköprü 
Haberleri -~------

Taşk6prl (Huıuıt) - Kay• 
•akam Eay Şerif Ata •oy bft. 
ttıa nahi) eleri •• pazar kurula• 
yerleri gezerek tahkikat yapmak· 
ta, halkın iıteklerl ile alakadar 
olmaktadır. Belediyede ıehirin 
güzelleımeal için çabımaktadır. 
Kaaaba parkı daha muntazam 
bir bale ıokulmuttur. Parkıa ya• 
nındakl umumi hela da bir baıka 
yerı kaldırılacaktır. 

Menciercı Ovasını Su Bastı, Karamanda Bir Çocuk 
Don•rak Ô~dü, Eabası Da Ağır Hasta 

··-·-.. • .. ························-·--~···· ... ···-···• Nazilli (Hu•uıl) - D6rt bet Dokuz Çocuklu gtındenberi yağaa yapıurlar 
devam etmektedir. Bu yüzden 

Ana Baba Nazılli ve köyleri civarmdakl 
' ~atek, Dereköy çayları ile Men· 

~-..-- derea taımış, o-.a ve bahçeleri 

Simavda Ağaçlama Faaliyeti 
Simav (Huıuıt) - Buradaki 

ağaç koruma teıekkftlll gittikçe 
bftyilmektedir. Şimdiye kadar 
Aj'aç Koruma Cemiyetinin 9 
köyde ıube1l •arken yenldea 
birçok köylerde ıube:er açılmıı· 
br. Ataç dikme mevsimi geldij'l 
için a§'açlama faaliyeti de artmııtır. 
Kaymakam Bay Ali Fuat aiaç
lama iıine çok ehemmiyet ver
mektedir. 

············----· .. ·········-- 1 delikten içer i. ıokul;;:k··-;;~·;~ğ·;~.. 1 ~ · ~ 0 ve Bay Receple dokuz yorulan 
karnının tl dlb ıne yerleıtlrillr. Sonra lımir (Huıusl) - Pınarbapn-
aletler çıkarılarak hayvaaın delili da dokuz çocuklu bir aile var-
HrbHt bırakılır. Bu 1efer ay•ır dır. Ailenin reilİ Bay Recep 
a-etirllerek k11rata çekilir. 1, bittikten adında ralııkan bir iıçid;r. Bay 
aoara ylaı ( 11pakillm ) delite yer- 7 

leıtirilerek Jİne bu•ual penı Enaof Recebin karııı Bayan Ulvi) e, 
ile lllager d.ı .. rı t ıkarılır. Talamia dokuz yılda dokuz ıli"hllz çocuk 
edeutn:z ki ıiiaıer bu 1efer ıalaktır. dtınyaya ıetirmek ı.uret le bir 
Hemen çok temiz yıkaamıt olan cam çocuk doğurma rekoru tesiı et· 
lair kaba l:u •Gaıer ı kılarak auyu mittir. Çocukların hepli de sağ· 
alın1r. Şimdi itin birinci kı•ını Jıkhdır. 
laihniftir. Izmirde baılay.ln klSycUIUk 

Bundan •onra •ııtanaeak kı•raklar savaıı, bO nk bir hızla ilerlemek· 
ıetirilerek iti yapacak baytar, HkHa tedir. Çok rocuklu aile babalan 
ıHtlm boyundaki Lir liıfk boruyu " 
elUe tutup koluDu rüze'u yat'adıktaa •e anaları için senenin muan en 
ıonra yeni rtlen kıaratm delitıno bir günllnde .. analar, babalar 
ıokar. Bu •ırada Jbtil i• a Gr ucunda bayramı,, yapılacaktır. Bundan 
deMin aJd tınuz meni ile do!duru'muı baıka bu gibi ailelere Sıhhat ve 
o'an bir ı rıaga v..rdır ki bu t ırınra içtimai Muavenet Bakanlığınca 
• ılularak içiaden 5 - 10 nntim.tre ikramiyeler ver:lecektir. 
111ik'al:ı meni L oıalhlır. Sonra baytar Adapazarmda Su işi 
kolu ile leraber il.tik boruyu çıka• 
ruak ayai lıl diter kıaraklara da Adapazarı ( Huıual ) - Bele-
J•par. diye baıkanı Bay Ahmet Abaaı• 

~~J'•ee bir Hferde lıir aya-ardan yanık ıeh!rde yeni bir ıu yolu 
ahn~n.1 lOO - 150 Hntimetre mikibı ıebekesi yaphrmıya karar vermiı 
m0enı1~ •kaz ka•aıanda ve emniyetle bul•ınm~ktadır, bunun için Al· 
1 • li ı•n •tılaıua f olur. ma:'lyndan su borulan getirtil-

Çi/tçl 

\•ı Z ru t huıuıunc!akt mft9l. r.ıterı.1aı 
ıoı unuz • .Son foala'mn \Çı~-1\ •I 
ıJmo cnab nrtcektlr. 

miştir. Havalar mfü:a are eder 
etmez boruların döıenn:cshae 
baılanacaktır. Bu suretle .. hirc.'e 
ıu çotalmıı o?acaktır. 

sular basmıttır. Bu meyanda 
dem:r yolu kenarındaki tahtacı 
evlerinden birinin alt katanı sular 
götürmilf, fiıt kat lçindekilule 
beraber bozulmadan yere olur
muıtur. Ahırda bulunan sekiz 
eıek ıular içinde ka) bolmuıtur. 
Nazilli ovB ıı ıimdikl halde büyük 
bir glSl halindedir. lzmir • Nazilli 
tlren 1eferleri iç gOnden beri 
yapılmamaktadır. Hafif geçen bu 
selin toprağa bllyOk bir fa idesl 
dokunacaiı muhakkaktır. Birçok 
yerlerde senede iki defa ve bire 
kırk malııül almacağı tahmin 
edilmektedir. - 1f.. 

Karaman (Husuıi) - Kaza· 
mıza llç ıaat mesafede bulunan 
Pmarbaıı köyünden cUce Oımaa 
ile 11 yaşlarında oğlu Mehmet, 
atlarile dağdan k6ye cönerken 
çok t iddetli bir yağmura tutul· 
muşlar, yollarım kaybetmişlerdir. 
Çoçuk Uz.erine he} b~lerden birini 
çekmiş ve bir toprak yığını llze· 
rioe kınılarak yatmııtır. Batı bot 
kelao at!a rı kendi kendilerine 
köye gelm"f]erd :r. Bunu gören 
köyHHer baba oğulun areıtırma· 
ama çıkmıılar, kOçOtft yaj'mur 
Ye ıouktan donmuı bir vaziyette 
ısın oJarak bulmutlardır. Cnce 
Oıman da ağır ıurette ba ... 
tadır. - >f 

Karamanda 
Eczane O:madığı için 

Reçeteler Yaphrı!amıy..;r 
Karaman (Huıuıl) - Burada 

haıtane olmadığı gibi eczane de 
yoktur. Mevcut eczane aylardan 
beri kapahdır. Burada blltün 
ıılıhat lıleri diıpanHrln çalııma• 
ıına inhiar etmetedir. Hllkümet 
doktoru Bay Raılt her gün öi· 
leye kadar dispanserde bulunmak· 
tadır. Ve btıtOn müracaat eden· 
leri bedava muayene etmektedir. 
Fakat verilen reçeteler eczane 
olmachiı için yaptarılamamaktadar, 
halkın elinde kalmaktadır. 

Tarihi Fıkra 

Peloponez 
Harpleri .,,, 

Oğlum, tarih derılerlnl t>erı JM 
mllzakere etmeğl ihmal etoııı. 
6trennek zeykınden aıi, 1 
bana da tarih ~ğretmek k~ 
ıundan mı ilen geliyor, bil~ 
Ukln haftada ftç gece bab• 
aaatlerce tarih okuruz! bl 

Dtln sı•ce de yine mall ıııl' 
geçtik, kitapları açtık. ot 
bir hoca tanı takındı : "" 

- Haydi bakalım bable 
Peloponez harplerini anlat. ıl 

Ben, hafızamı zorhyat.kt 
latmlya baıladım: ~ 

- Milattan dört yUJ ~ 
aeae evveldi. YunanistaJI 1 ~ 
adaaındakl tehirler ırasıob .J. 
çekememezlik baıladı. Pel~ 
deki tehirler, iyon t~ 
kııkanıyorlardı, hele Atiot1 
çekemiyorlardı. lıte ba ,..-~ 
bir harp baıladı. Ayoı ~ 
çocukları birbirini boğ~ 
koyuldu. Atinahlann don~' 
lapartahların orduları ku~ -
s·r taraf denizde, öbllr t ~ 
karada kazanıyorlardı. Bit ~ 
iyon tehirleri de Atinaya _ rJ 
iıyan ettiler. Hattı Atina '.J 
ma11 aalaminden ayrıldı, }. 
çekildi ve oradan Atına 
taarruz hazırlığına giriıtL 1-
mn batına bu felAketl I' 
Allibiad adlı bir adamdı
donanmayı uzaktan o idat• 
yordu. 

Ben, ilk çağların bu dl 
harbini kıaaca anlatmıya 11• 

ken oğlum bir kahkaha kO 
- Aman baba, dedi, ~ 

pıyorsun ?.. Bu söyledikleri' 
deiil, gazete havad;ıi. Sab 
okuduklarını timdi tarih i~ 
bana tekrar ediyorsun. ti 
isimleri karııtırarak!.. -' 

Birden ıaıırdım ve aord 

- isimleri mi karıştırıY 
- Öyle ya. Yunsoi" 

bugün o'.up bitenleri ıöyl 
Venizeloı yerine de ~ 

=~:.::· ~ı~~::::,ü:::~ 
diyemedim ve çocuia '~ 
yavrum, bu baha\ sen 
oku,, deyip suı1um. i 

M. f, 

l, at aat, H .. adlı •• 

Ee.ı_labtiye, Çatalçeşme 

ISTANBUlt 

ABONE 
t 

5eH 
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( Siga~t Aı.,,,ı ) 1 

Eski Yunani•· 
tanda Fırka 
Mücadeleleri 

Koaııuıauz y • doatumuz Yunınfs. 
t"-- b'r mlddetteaberl •Oe11if dahili 
lr harp içinde kıvraaıyor. iktidar 

•ctkiinde ltuluaaa bir h6kumetiıa 
la.t••llaeyen lcraatıaı prothto ve 
0 nun yerıai almak için meydana 
fetirllditi alJylen•n hir iıyaa, buıQ~ 
11.vtene ah-.leae, komıu memleketi 
~U.iriae dllt•d iki parça1a •)'ır· 
~ır. Yuauiataa ahvali itte llöyle 
l\rift Ye kanlı bir ıur•tt• hıkitaf 
••erken Anupada çıkın bir kitap, 
:!_4~ça aık i~tilllıere aabn. olaa 
~ .... ı.ketıo ıeçmitl ukllıa.ıa 
.,Ie.ı. •y4.ıatacak birtakua •altmat 
-ıyer. Bu eser, eaki Yunan ihti· 

eri h kin da ezcDmle tll7or ki: 
Eıki Yuaaa beldelerial kaaa boy~ 

)'- dahili muharebeler hep sınıf 
~iyetinden ileri .. elmlıtir. Bu m0-
1.1~.-lelerde aenl'laler bir tarafta. 
~ler diler tarafh buluauyordu. 
il.ti ''Milet,, iayaaı hakkında (Herac• 
'-' ) • lıı fU satırları, bu layanlar• 
..... ılti tarafta blrlbiriDe karfl 
•-· ••auıa muaaole ettildvlal 
"""""'iY•r: 
b " Zena-inlerle anlatamayan fakirler 
~i lllllcadelede tlıte çıktılar. Zenıin· 
et l kovdular, çoculdarıaı ahırlara 
.;:. clurdular ve hayvanlıma ayaklnn 
p \'da Ye f ecl bir tekilde ezdirdiler. 
• • at bir müddet sonra kuYvetJeaen 
'"''il • l t..ı3ın •r, fakirlerin çoeuklarıaı yaka-
) L ''• katraua buladılar H dlridirl 
•lltılar.n 

ı.,!•ki Yunaa lıyanlarında 1ntYvet• 
4-aa İ lcifi gBrcmeyenler kom111I rın
~•rdım btlyorludı. Eakl Y~aaa 
'eriaiD laalk partiler, icabıa.fa 
ft dan yardım ıörürlerdi. Zea,.ialcr 

e lnkedemonyalılara batvuruyorlarda. 
I 'Yunanla, her ı:aman bir fırkacı 

0 •relınittlr. O fırkayı her ıeydcn, 
"-tt& ailuindea clahi lhtüa tutar. Bu 
~retledir ki dahili mticadelt itlyadı 
.:ıı.:~ milletinin hayatına alrmiıtlr. 
bl 1 o.ua itin, alıtılmıt Y• • ..,. •• , 
"· r vazöylettlr. hylece doj'ulu•, yaı•-
-r ve nllr. ,,,. 
(1. Eıki Yun n lı ldelerl hakkında 
\ı rard Walter tarafın dan neırolun, 1a 

~ ••erin bugClnktl Yunan lıyanma 
1t.~lliif ctmeei, geçmiı zaman hak. 
)ot • bizi bir haylı aydınlatmıt olu
laai • illi •Geaaebetle lıtiitln temeanl· 
..,.,ı.1 bu keımekeıin bir an evvel bit
~ '°' doat memleketin .. kiaa ka· 
~llaclaa iltarettir. - Siire1ya 

... 
Edebt 

Tefrlk•mız 
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Mü adele Cevaplarım .. 

Nevyork. 10 (A. A.) - Haft•nın 
baıındanberi, zabıta (300) e yakan 
adam tevkif etmittir• Zabıtanın mak· 
• dı, kumar ve fuhuıla iştiıal eden 
ve baaı ıerefıiz avukatlarıa yardımı 
ile de meıhur fakat panlı caailerl 
muvakkaten tahliye ettirmete mu· 
vaffalı o'an haydut kumpanyalar1Adan 
tehrl lıüıbtlttla temizlemektir. 

(lOO) e yakıa polis memurunu• 
1erlerl detlttirilmlttlr. Birço1dara aley
lainde kaauai takibtt yapıl•aktatlır. 

Ancak thndiye kacbr ele ıeçen hay• 
dutlar, ehemm1yehiz takımındandır. 

Eararen .. is surette v11kubulan l>a:aı 
eina1etlere balınlıfıa ıete elebatıları, 

ltofltotaabk et•elerl •elh\11 olan auç 
ottaldaraaı ortadan kaldır•aktadırlu. 

Diter taraftaa Nn7ork polia mft• 

Daima tabHcalı gezdiği haber verilen 
Nivyork b 1 diye rei i Lııgardiya iç i 

JMMi&Ma lJelke•waı iea'i& .ederkeıı 
..... iki lu•aıa W.-. ..._,..,..e_,. 
telıdidlni hni • •ktuplar almıfhr. 
K z'ar aıkı ltir auaret altıada bulun-
durulm ktadırlar. Ncvyork Beled Y• 
reisi de, her glttiA'i yerde rovelverial 
el alt nda t:ulundurna ldadır. 

ltalya Garsonlar1 Ve Frak 
Roma, 10 ( A.A ) - Lükı ve 

ltiri .. oi aınıf oteller mlsteana olm11ll 
lzere halyada diter otel saraoalarıa • 
l.t elitiaeai olarak frak ıiy•••e
leri allkadar aeadikalar aruında ka· 

Y11z••: 
M•hmut Yes•rl 

Dostluğuna Dair ::r.·· \.~:·kadının, taı..m 

Uzun .eaeler buhranlı devreler ıeçiren. ely vm möbhem blr Yu'yette 
taulunan Fran1tı _ A'aıaa siyaaal mlaaaebetlerl hakkınca fU k rikatlr •eır•
dilmektedip. KarikaUtr meıhur Derso ile Ke'en'indir. Temail ettiti adualar da 
Hitlel' ile f ran8':z o 1 B.ılunı Bay Lualdır. Per,emler;miz b aziyor n J&kl•· 
11yorlar. Bia 4ie yaklaı•ak üı..,eyiz diye bir kinaye savuruyor. 

ıc=:==-=======-=-=-----=-

Bulgar Ordusunda 
_. .......................................... .. 

Bir Kısım Generallar Tekaüt Edildi 
S.fya, 10 ( A.A.) - Başbakaa ve 

Harı.iye Bakaaı General Z atef. gaıe
fflere beyaaatta bu'ua rak blr kıaım 

UHUUa lttlrakile ve lııralıa riyaseti 
altuada toplanmıı ol a ylikHk askeri 

•eolila General Tanlçef, fi ipof, 
Gerclkof, P•nof, Dregiyefi tek-üde 
Hvkehaiye kuN vv•if oldujuau 
aöyleaıiıtir. 

Bu G .. eraUerde topç11 

Cezair 
rı 

Fraııaıs Dahiliye Baka• 
Tahkikatta 

Costant' a, 10 ( A.A. ) - Geç•• 
•ylar içl de Ceznirde çı aa Ar P • 
Yahudi arbede er'ııi tahkik& ıe ea 
Fraasaı Dahil ye Bakaaı 8. Renye'ye 
dl• Arap ve Yahudi murahhasları 
ıelerek ltimadlar nı blldirınit'erdir. ...... ... ......... :Al..... &> ..... ,.,..._ 

rarlaımııt r • 
Ayın knrarın kahYe ve lokantalar 

laakkıada da tatbiki içla mlzakerel•r 
deyam et•ektedir. -· u 

Fakat adaaıcajıaa inme iaiver
ll)IJ, yataklara serilmifcli. 

Komiser: 

mllfettiıl, ikincisi Plevne ve Gçlnclbl 
Varna rarnizonu kumandanıdırlar. 

B. Zlatef, ı iki halde orduda 
baı a blr det • k yapılauına ka
r r verilmem·ı okutunu ilin etmtıtlr. 

Mumail•> h, yükHk ukerl •eclisia 
- ltllıtlla azasın 11 ltt rakile • 7apaeafl 
itir hplaatıda h•M• deJifiklildere 
karu -.,ilecatial •• fakat halılııaaırda 
t.6ylo bir topl@ntıoıo mev.ıubabs olmı
cht aı alylemittir. 

Amerikanın 

az &lığı 
Y .. ı Yeni Oaler Teai• 

Olunacak 
Nevyork, ıo (A.A.) - Bahri 

Muhiti Kebir Gzeraden, Kalifor
niya, Midvey, Havay, Valke, Ma
nilla, Gaıan ve Çia araaında itl.a
yen bava hattı gOıergAbında de
niz Uıleri teıiıiae nisan içinde 
baflanacaktır. 
::::: 21 ıs &X2 ™ 

den çıkmııtıl Ba baamın öldUğUnQ, l 
aered•o, ae zaman Laher alrnııtı. 
~aaaı •• haber ıöadermiıf? 

. ve glSrgftıtl ne kadar çok 
oluraa olsun tabiat kanunla-
ranm bir taneıinden mutlaka 
tea-afill ettij'ine her Yaldt dık
kat •tmifimdir, kızım, HD c' • 
bunlardan ltirWain, .ralannda 
istisna teıkll etmiyorıua, b•ni 
di lı: 

1 - Evli •• Uç d&rt çcıcult 
ınhibi bir kadıa yabanca bir 
eı kejla üzerinde el'aa tealr ya
p:.bilir, arzu uyandırabilir. 

2 - V • kendi•I ele flze!, 
yahut aenia ıibl çekici kuvvete 
malik oluraa bu arzuyu atk 
sanabilir. lıte birçok kacLnlann 
aldandıkları ve kendi kendilerini 
aldattıkları nokta buradadır. 
Zira: 

3 - EYleamit. çoluk çacuğa 
karıı••t bir kadının yabaacı 
bir erkek lıerinde uyandırdığı 
tHir •tk değildir, bani bir ca· 
meklacla c&rtp te, merakla eli· 
mis• seçlrmeyl latıdiktea ıonra 
bıkıYerditimiı oyuncaklar Yardır, 
onları elde edinceye kadar duy• 
duğuıauz temellllk arzuıwaua 
bir baıka çeıldidlr • 

4 - v. bir ya&ucı nek 
kendiıinden evvtlkinla vlic:udo 
&etirdlii ya•ruyu, yetim kal•ış, 
el" ae çok lı:Uçtlk dll .. lf, benim· 
11 .. mİf olmadıkça •••••... Ak· 
ıiol aOylerH yalanclar, inanma! 

Ea Ü•y•t şuna dikkat etı 
Çocuk aahibl olmut bir kadın 
ne kadar aenç, ıtlzel ofurso 
olıun yabancı erkek hMabıra 
aşk bahvinde ölmflftUr. Onda 
yafıyan artık anneliktir. 

Vazııeç kızım, bedbant olur• 
sun 1 

TEYZE 

Amerlkada Par• 8ıyasası 
Vaıingtoo, 10 ( A.A.) - Enflas

yon'n taraftar olan ziiınrenln başı, 
Aynclan 8. Toma-. para detitikltkle
riadea •tidal ile davraa•aaıaı hlku
meto taniye etmiıt:r. B. To1Q&1 bi!
hı\laa haıinenln "gümllı,, proırımmı 
tesri ıtmek Jbımı•lditi n bu suret
le Diıbet•D mahdut ve tehJlkealz bir 
•nflaıyon huaule r•leeetl kanaatin· 
detlir. 

ntn Demir A;a, u.zaktaa l'•leo 
bir aal nal dwydu, kulak kabarttı. 

Çam Tırtılları - Tahkikatla meydaaa ç.k .. 

rır al 
Diyordu. Fakat her aedenn 

Ô) le ite, Em ti molla k 
1 

v • ı11n1a 
aerede oldu~unu biliyordu. demek? 

Bunu, aeyt bu zamana kadar 
aaklamJtlardı? Şerif aJl.a i 

Oe11>ir Aia, ııöı!•riai yola 
dik•ltti, i~i içine J1jmıyarak, ba• 
kıyordu. Bu ıaatte toıu dumana 
katarak, atıaı doludizıi• a&iren 
yo)c., kimdir, kim olabilirdi? Bu 
ıaatte, nereye Y• alçia ılderdi? 
AcaN Ç•pkeafülen mi, yoksa 
Aktaetu 1111 aeliyorau ? 

D.llllr Ata. bunu, hiç beld .. 
~clıaJ Aktaıbaın kızı, tal ma 
..._ kly9e, lcaaabad-, herkea 
"-, :a•trauı ~tmifti? Herkeı 

iL.. ·~~p, llmlt 1aaıyorcha. 
~ ~ bu lllaln dirlliTermtal 
'.\taaaa lteaablarım altfiıt 

~ ..ı •ldlrlala kanu S:: Haaa., ...... 1aaıatla 
~ "' ak iatemlt :we o uman oa 
~ 46'.tlatle elan Hacul ti. 
~ İ•e alerak lıtaeltala sit-

~ •1 ..... ıa lcar111, d~ 
~ ._,. tekrar kani.aya, 

~ar•- 116-ktl. Fakat 
l'e ...... tlotururk•n al 
~ 11.ı.ıtta..o, arkaundaa 

'" el. lcottu •• •• o, •• kara
._ .... Hacv, bia- dalla kaıaba· 

"' ••tliler. 
'-•al:.adu ~ . a•len •••urlar-

~ r~ eald Ma mldlhiyle tanı-
~.: d 'fit fb: Hayriye Hanımın 
~ f 1_ 1teiiade Aldüjüali a6y· 
"'" '"•t Hacerden lai aa· h Y~kt ç ır a• 

Ş u. 
l... ~ erlf Av h k 
~alq ıa, U fımete, lataa-

tanıdıldarına, her yere 

bat yuruyord~ yine Hacerdea 
laaber alınamadı. B:rglia, ikaaaha· 
dakl poli e, lstanbuldan bir tomar 
yazılı ç:zill klfıtlır ı•'di, Poliı 
eıki Malmtldllrönün iılni bulmuı, 
ilkin ele ıeç · rememiıti. Maim~ 
dtırl: 

- Kaçh1 ••H" titti? ıu..ı
J•u•t di, or•utf 

Hacer kl}'ll.da! 
Şerif Aj-. yıllarca didal d6i· 

~D, ~ ;umtNklach, aowa IO .. 

ra ahıtı, unuttu ve ki} el., kaa .. 
ltatila Haceria amaı uaa ol•am. 

Bir ıt-. kaaabaya ıelen yeai 
ko• ·aer, llkardı aruıacla, Haceri 
laabrlar ıibl ol•utbı: 

- Amma, o iM, •y•rda. 8an 
zabıtai ahlakiyede çalııcılım. Böyle 
bir kıs tanıyoru•··· Emraıı zülı
reviycde kaydı vardır. Vesikalıdır. 
Umumi evlerden birinde sermaye 
idi ... Şimdi nerede, hangiıindedir, 
bi!mİ) oruml 

Bunu duyan Şerif ağa iaan

mamıştı: 

- Y anlııhk var... Benim kı· 
mn, kötü olamaz... isim yaahşhiı 
vardır. 

her ne düıtınUyor ldiae, kendili· 
tinden bu lf• el ıt\rmly• yanar 
miyor, yan çiziyordu • 

Şerif atanın, k11B1ldanacak hül 
yoktu, canile uğraııyordu. 

Hacerin, öldll mu, kayıhm.ı ol
tlu, yokıo komiserla dediji ıiW 
yoldan çıkıp uaauati evlen Hl'ma• 
remi, •• oldup, aelaflla•adı. 

Şerif ata 6lliYerjac.e, it el-tir 
mitti. Mlraaı, karıııaa kalıyord& 
Fakat aıd miraıcı kayıptı. 

0.air •i•• Şerif aioom de~ 
•eaial. bajuu,. incir l altçu.ioJ, 
ucuzca kapatmayı dütftnftyordu. 

Şerif ataaan karıM Eaıeti Mol• 
lanaa, miraa davalarına, alım aa· 
tı•aara, ae aklı, a• eli erer, ne 
de gftcU yeterdi. Erkek kardeıl 
H&boyia aja da 6lmilf tti. 

Htıaoyi• atanın oğlu Bekir efe, 
uçarı, atak, ele avuca aapaz, 
bir koç yiiit delikanlı idi. Halaallo 
aioıe ç•kitir, bir tUrlU geçin•· 

•ezdi. 
Emeti molla, yalnız, demekti. 

Demir eia, büttın hesaplarını, 
kendi çıkarına göre düıünUyor, 
dul kadını, biç hesaba katnııyordu. 

Peki, timdi, bu Hacer, nere-

• ya nme 
lnmeal Ye komiserin tahkikata 
yan .. mak lıtememuinf D ,_ 

x. l d' ' em..-a6a, ı nı ı manalı buıu·y d 
A b b or u. 

k ~a a, ~ v Hacer. haklkatea 
om .•rdi~?dôedial gibi, kıvrak Hı· 

cer mıy ı yle de ol k 
el =-> K ıa ne çı ar-

ar itti yola dnıen k l L L 

1 
arı ar, naa• 

arı•ı aradıkları za-a bük .. 
1_ , k .. n, umet, 
1Lapı,arıaı apaauyord ki 

Kasabadaki ko ~ ··• bl 
ll 

,,_ 
1 

nuıer.a, r 
a6ı , au atıaden hi -'t l d 

B. ~ •• m yor ti: 
ır fahiıeye, f aW,el dl,.. 

. cek elurıan, yeai '-• d 
d " Dua a ceıuı Yar ır. 

Hacerln, lıtan&tulcla .. il 1 mııtı. elbette . Dem· goiz açı -
• · ır a a oau 

kolay atlata111aıdı. ' ' 
Hele yoldaa k 

çı ••t. fentlen-
miııe, Demir •ta d ~il 
D l ~u ~.~ 

em r •tayı atlatırdı! D . 1 . . emır a a, 
ıoıo sarpa &1.racatını anlıyordu. 

Hayratçeıme ile Namazglh 
~r~sıadan geçen yol, Pıaırtepede 
dı:ıy~ ayrılırdı; biri, sağdan, b.yır 
aşagı, Çepkenliye laer ve öbiri 
ıoldan, dilz yol, aktap alderdi. 

Çeşmenin fırıltııuu, ıioekleria 
vızıltılarıru, kUJ"bajala.rı f çaj'rııı 

vıiJlblarn11 dial•J• dinl•J• diltll· 

Piııartıpeain 6•Uııdea yoluıı 
ileriıiıule belirea atla, tl6rtaaJla 
ıeliyordu; beyılrin karnı yerde 
.Urönliyor; ıoluaaları, ki:faemelerl 
ifitillyordY. 

Çok geçmedi, De1Dlr Aia 
athoaa, bir jandarma old.+tı?u 
11çtL Jandarma yeklaıınca, O.a
mir Aja, Aktaş karakolundan 
jaııdan•a lımaili tanıdı. 

Jandarm"9 namazıAhın 6n0M 
ıelince, g6nılerl katta ve bir sı~ 
rayııta, atten indi, e!inin teraile 
alqıpın t•rlerini şildi. 

Deınir ağa, seslendi: 
- lJitJrc1a, Ismail ağı. 
Jandarma Iımail, Demir afAfl 

,armlştü, eHle nllm vercl': 
- Eyvallah Demir •i•··· 
- Hay.r haber inıaUah ..• Böy· 

le acele nereye ? lnt 
~ Kasabaya... .Jaadarma • 

..u· um 
aandanmı çajırtDI)'• •--•Ykor b. • 

Bu, adama, dDf(l•dftrece . ar 
b•lıterdL Demir A;a, dizlerıne 
..,.dlii mendili a'dr., omuzuna atta. 
mualda 1Mkı1orcbı. 

( ArkAil var t 



Geçmiş Zaman 
Olur Ki .. 

On Yıl Önce Bu Ay 
Hangi Filmler Beyaz 

Perdeye Geçmiıti 
Evet.. Geçmif ıamaa olwr ld 

hayali cihan de;er. 
Bundan on yıl önceyi hatırla• 

ymız. O uman daha ıeaçtik, 
ılnemaya karıı olah Jaenı ve 
alakamız daha caalı idi. Ve bu· 
alin, OD yıl e•vel alkıtladıtımız 
filimleri yaratsa yıldızlardı• bir
çoklarının sönüp yok olduklarını 
1ıörtıyoruı. 

Bundan tam oa Hne ••nl, 
yine bugftnkü ıibl Mart ayında 
hangi yeni filmlerin beyaz perdea 
ye ilk olarak intikal ettijial batır· 
lıyormuaunuz? Aradan 0111. yıl gibi 
uzun bir zaman ıı•çtiti ltl• batı• 
rnnızı boşuna yormak iıtomiyoruz 

ve şuraya yazıyoruz: 

Komlk Şarlonun , o zaman ol· 
duğu gibi bugUn bir şaheser ıek· 
linde sinema tarihine yadirir ka· 
lncak olan •• Şarlo Rahip ,, 
filmi on sene evvel Mart ayında 
gösterilmi~ ve bütiln dünyada da 
milyonlarca kiı;yj katılta katılta 
gUldUrmUştn. 

Buı\ln öllimü Uurinde yıllar 
geçen Ye zamanında Şarlo kadar 
töhret 1ahibi bulunan Fransız 
kabkahacısı Makı Linder'in 11can• 
baıane kırala,, isimli filmi de yine 
on yil önce bugünlerde gaıteril· 
111lıti. 

Bunlardan baıka Emil Yan-
ııings ile Varner Kran'ın 
b irlikte çevirmiş oldukları 
u Karamazof kardeıler ,, filmi de 
1925 Martında göıterilmiıU. 

Bunlardan baıka Rodolf Va
lantinonun •• Möayö Boker ,, filmi 
•e AHiı Terri ile Ramon Novar
ronun bera berce çevirdikleri bir 
filim de 925 yılında gcsterilmiıti. 

O ıaman şöhreti milyonlarca 
insanların kaf alarmda } er alan 
ıu yıld ızlardan birço~ bu2Un ta· 
rihe karışmıştır. 
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Otuz Senelik iki Arkadaf 
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Beyaz Perde Haberleri 

" Sefil · er ,, Amerikada 
Yeni den Filme Alınıyor 
Meşhur Franıız muharriri Viktor 

Hna·onun yazmıt olduğu "Sefiller,, 
.romana ıeesiz film zamanında tıç 
kere ayrı ayrı yıldızlar tarafından 
filme alınmııta. Sesli film zama
nında ıinema kumpanyaları ta• 
rafından rağbet gören bu roman 
Holiv11tta ikinci defa olarak seıll 

·filme çekilmektedir. 
· Fredrik Marı H Şarl Lari:oD 
ıf bl meıhur yıldıılar b11 yeni 
filmde baılıca rolleri temlll ede· 
ceklerdir. 

Bu yeni filmi çeviren Amerl· 
kalı ıinema kumpanyası, bUytık 
me1raf lara ıtrmek Yaıiyetlle kar• 
11la111ıattır. l:Su Hbeple maarafını 
vıkarablleceğlnden endit• ediliyor. 

"" Şarlonun ni1anh11 ve ıon 
çe'rirmekte oldutu ,.Bet numaralı 
film,, adını taııyan filimde de baş 
kı.dın rolhtl temıil edene Polet 
Godar pla1tik danı deralerl al· 
maktadır. ÇUnkll Şarlonun bu 
yeni fllmlade birçok danıh Hh
,, .. }er de vardır. 

ıf Avrupaaın en gUzel ıeıll 
...... -......... ·-···-··· ....... ·-···--··-... 

tenoru olan Jan Klepura çak 
yakıada yeni blr film çeYlrml)'' 
baılıyacak Ye çok ırUıel ıarkıW 
ıöyliyecektrr. Bir Alman kunıpa.:; 
yasının deruhte ettiği bu Y 
filmlo lıml de hoıtur ve şud.-t 
11 Buton kadınları aeYerlmf,, 

• Hanrl Gara Berllnde ff 
ıtudyoda film çevirirken Paritt•lll 

karııından ı6yle bir telıraf ab11lf' 
tar: " Bir erkek çocuğumuz old•ıı 
Han~I Gara bu mUjdeyl alır aı .. 1 
itudyodan hemen fırbyart 

tayrare mey<laaına gitmlf ff 
huıuıt bir tayyar• klrabyar•~ 
PariH, karııının yanına harek•

1 

etmittlr. 

. 11- Brl~t Helm ile Güıtav FrDlib 
yeni blr filmde beraberce blf 
rolleri çevirmek Uzere bir muk,. 
vele lmzalamıılardır. 

-tt "Bismark Ye llç lmparatofı• 
bu, Alman ılltudyolarmda yıoJ 
cenilen Ye Berlin ıinemasmda d• 
göılerilmiye baılanan tarihi bit 
filimdlr. Bu filimde bir zamanl•' 
Almanyayı tek başına idare edııt 
Bismarkın bUtUn glzll politikalar• 
ve entrikaları açığa vuru' maktadıt• 

1f. Geçende, Lui Lümiyer " Jıo
dakl Fransız Alimi, muces~em fil.o; 
ter imaline fırsat Yerecek ç~k.? eııd 
b ir ketifte bulunmuştu. 1 .o ,vtl 

1 
kumpanyalarından biri, bu yell 

keıfln inhiıarmı ıahn almiya Jcr 
rar yermiıtir. Bu karar kat 'i olddır 

F ~ı· . ' r: ' tuna g«Sre, ranıız a . r..ı y •. ·• • ~ 
bliylk bir ıervetc ka vu ~ flc• 

~ demektir. . .. / 
,. , ······------· ... ·-··················· 

Kırahn BUtUn Beygirleri 
u Kari BriHon " un emektar 

ıoförU Şerri geçenlerde evlenmiş 
ve evlenirken de 9fendisinden 
nlklhta ıahit olma1ını istemlı 
fakat Kari Brl11on'un vakti mi 
var? Şimdi: 

BuluJtular ı 
" Ehlisalip " ismi altında çev

rilecek filimde, mUhim rollerde• 
birini Uıerine alan Pedro Kordoba 
geçenlerde Holivut'a vardJ'-ı 
zaman karımnda otuz senelak 
eski bir dostunu buimuıtur. Zira 
bu filmin rejisörii olan Suil Da 
Mil bundan otuz yıl evvel aktördü 
ve Pedro ile birlikte: 

- '' Kır alan bUtUn beygirleri , , 
adını taııyan filimi çevirmekle 
meıguldtır, anlattıklarına ~öre: 

- Şimdi mümkün değil, ceva· 
hını vermiş, 

- O halde bekler;mı 
Emektar şoförün nikah mera-

- Kıra) olıaydım, piyesinde 
oynamıftı. 

·-;;mır· ;;.;~~k 'ğ-eÇe~gUn' 'b-;'-'fiıitiı .. 
bittiii zaman yapılabilmiıtir. 

Y.l•ntl La/om 
..... lffsöilSkf P"v·ör·r· ...... _ .. 

Manıf yıldıziardan Alim • 
Sklpvort Uç filim çe\'irmck ü ...... 
yonl bir mukavele imzalamııtı:. 

lngilterede Sinemacıhk 
lngilteredekl ıinema kump. 

yaları, "Amerika filimler:no k ı .. 
daha iyi rekabet edebilmek i~i 
bllkümetten para yardımı iıle
mitlerd;r. 
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~llzlUklUnUn Hlklyeı;rl ! 

Enfiye Çekince ••• 
G6ıltik1U bir gön kırda dcla

tıyorclu. Bir ağaç altında oturdu 

~ra: 

ld'' ı. 

ve U} um ak iı· 
tedi, olmadı. 
K lktı, gezmi· 
ye ~a,Hadı. 

Yel ilze· 
r :ode blı- ada
ma ra.tıddi. 

Eıkl dostla· 
nndan birlıi 

1 
- Günaydın, •• haber ? .. Go-

1 Yoraun galiba ? 
- Evet, aende mi ?. 
- Evet.. haydi liola9altm. 

E. lkuı de dol•t•ıya baıladılar. 
•ki dost bir arahk cebinden ki· 

ÇGlc bir kutu çıkarcılı, enfiye kutuıu .. 
lir.attı : 

- Çek 1.. dedi. 
l!tf GöılUklU parmalclarının uclle 

1~ tuta aldı, eaki do.t ta deh. 
si do aynı zamanda burualarma 

~l.r. Karşılıklı baılar.ını kal· 
bir lar, gözlerJal yumdular ye 

chnbire ikiıl deı 
- Hapıuuu !.. diye laapıırın· 

ta kafa kafaya ddıfetli bir ş.-
kllde çarpııtılar. ikisi do vere ., ·ı . , 

rı 11111, bayrlmıtlardı. 

Elektrik 
Kapı ça!ındı. Bir talulldnr 

~dl. Af.acana dedi ki: 
- 2TS kurttf elektrik borca

nuıu vermek iste iyormuııueuz. 
N.d.a? 

- Çtın1tll bkim evde elektrik 
yolltıwl .. 

.............................................................. 

~ S.idaki ffl - [Soldakine] 
.. uı ha, ba9ını çeYİrme, karşı 
~· nıeıhur ftl aYcıaı oturuyor. 
~llk t ntna, yeniden aTlamıya 
~f&r. 

1(6pek 
b Afacan 

~Ç•ya 
t•tttıeı 

bir 

gırer 

köpek 

·~ ~ rdı Ye ce-
~lıı, di 
~ .. di ' ı•· 
b • Afa c-aa 
'iır-1 ... .aya baı• 
'dt. Cin ·· k 
~ d goz •· 

ı •n 
görün• 

lb(jttib 

f - Hey>y. A· 
'eaa b 1 ' kaçma 
'· B k en aan• 

~ırk defo lcöpe-

6' dikkat eti. 

SON Pos· .. A. 

- Nedir bu gürllitu, ne diye bağrıııp gOH\yor
aunuz ?. 

- S:zin küçükler maşallah çok toplanmıılar!.. 
Acaba ne yediriyorsunuz? 

- Anneciğim, kilerde bizim için kurdukları 
bUylik kapan var ya, evin aamur kediıoi a> ağını 
kaptırmıı; çırpınıp duruyor !. 

- Her sabah yemek kitaplarından birini ko-

mir:yorlar ! .. 

1
------------------------------------·------------------------------------------------------~~~---~---~---M_A_S_A_L __________________ _ 

Prensesin Bilmece•i 
Çoook eski zamanlar· 

da Orta Aıyada Kaan 
Olcayto isminde bir lıa4 

kan yaıardı. Y edl Ulkeve 
hükmeder, orduları ti Çin 
kapılarına, Çla Htlerino 
kadar dayanırdı. Aıy a 
ovalarında Kaan Olcay• 
tonun atlıları, geri!erinde 
toz bulutları kaldırarak 

geıerlerdi. Borular öter, 

ehirlerin ıokaklarında 
hep Kaanm L:urt batla 
hayratı dal~alanırdı. Ak-

şamları bUyllk ıehrln ka· 
pıtırı kapanırdı. Artık biç 

ldm11 dııarı çıkmaz, hiçbir yolcu 
içeri giremeıdi. Yolcular ı: babı 
beklemeye mecbur kalır:ardı. 

Bir glln Kaarıın büylk 1arayı 
kap11111da atlalar durdu ye içeriye 
Hint elçaerinden ikisi girdiler. 
Oıtleri ba4ları toz içh1de idi. Der
hal Kaan Olcaytonun huzuruna 
çıktılar ve ıunlan aöylediler: 

- Hint hllkUmdan bllyUk 
Kamıru mektubunuzu a;dı. On
dan do.tluk, barıı, ka,rdeılik 
bek~yor ve kızını iıtiyormusunuz. 
Büyük hakanımız buna raiı oldu 
fakat Prcnıeı bir ıart koıtu di· 
yor ki: 

- Beni alacak olan büyük 
Türk kainıudan bir şey isterim. 
Eğer onun uluıu, zeki ve akıllı 
bir uluı iso benim bilmecemi 

· halleder!. Benim bilmecem basit
tir. Gönderdiğim bir kutu çiviyi 

-Bir ualbant geldi kaanım!.. 
yere dökecekıiniz ve ulusa deye· 
cekıiniz ki: "Bu çivileri eller:niı 
değmeden Ye birer birer topla· 
madan nasıl yene kutuya doldu· 
rab:lirsinlz?. 

Kain Olcayto dUtUndö, dU
tUndU Ye derhal emirler verdi. 
BUtUn memlekete borularla buy· 
ruklar çıkardı. Askerler en uzak 
ıehirlere kadar bu haberJ iletti
ler. Yurt bu bilmeceyi çözmeye 
çalışıyor, 7 den 70 • kadar her· 
kes geceleri geç vakitlere kadar 
bu bilmece ile utraşıyordu. 

Nihayet bir Cuma gllnU her· 
keı aaraym önüne toplandı. Bil
meceyi halletmek isteyenler ara 
Ha hAkanm karşısına çıkıyor, bat 
eğiyor, ıonra bin tUrln biçimlerle 
yer do darmadağınık çivileri 
top!nmıya çal·ııyordu. Kimi bir 
değnekle tutmak iıtiyor, kimi de 
su ilo tellerle, maşalarla topla· 
mak istiyordu. Fakat her defa· 
sında Kaan hiddetle yerinden 

fırlıyor: 
- Olmadı, olmadı!.. Diye ba-

ğırıyordu. Böyleee yüzlerce kişi 
girdi, çıktı. Hiç biri eli değnıe
den, birer birer toplamadan çivileri 

······························································ 
r KEDiM 

Gözleri mine mlntt, 
Yıımuşak şiltesin•, 
Yatıp Ug11du gin• 
Benim küçük lc11diciml •• 

* Kış gelir, ugıır durar, 
Yaz gelince gamulur, 
Baharları şen olur, 
Benim küçük 1'ediciml .. 

kutuya dolduramadıl r. Ni
ha} et bütün gelenler bitti. 

Kaan ılnirlenmiıtl. Bu 
bilmeceyi kendiıi hallet• 

tiil halde, neden uluıtan· 
beri halledemedi. Bu ara· 

hk kumandanlardan biri 
içeri girdi: 

- Knanım, bir nalband 

~elmiı çlvilerl toplıyaca• 

ğını ıöyltiyorl. Dedi. 
Nalbandı İçeri aldılar, 

Uatü baıı yırtık bir gencti. 

Cebinden bir at nalı çı· 

kardı, fğildi, nah çiviler 

1 
Uıerlne tuttu ve bllU1n çiviler bir· 
denbire nalın etrafına yap19tılar. 
Nalband çivileri hiç dlltOrmeden 
kutuya doldurdu ve Kaana dönüp 
iiildi: 

- Ellmdeki ı•y, mıknatııh 
bir naldan baıka bir ıey değil
dir. Kaanım!. Dedi; 

Vedat Nevzat --------
Akll Mı Bu? •• 

Çocuğun biri iıkeleden deni:ıe 
düşmUttU. Afacanı bir ip b ... 
)adılar ve denize saldılar Ao f ag-
b. ı·ı i . d. • acın 
ır e ı e pı, ığerile de h 

yakaaını tutuyordu Pa çokclu5un 
· rma arım 

yakaya iyice geçirince k d 
k

.
1 

, yu arı a-
ı ere seılendi: 

- Haydi çokio ipli. 
Yavaı ynvaı ipi çekml ·e baş-

ladılar. } 

Fakat b d -== u sıra Q yukarıda ağ-
~ 
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~!-o_ö_z_ıu_k_ı_u_n_u_n __ H_i_kayelerl ı 

Hokkabaz Gibi 

GözlUklil amca bir gön bir 
tiyatroya gilti. Hokkaba:ı vardı. 
Bu hokkaba
zın yaman bir 
hokkabaz ol-
duğunu söy· 
1 Uy o r 1 ar dı. 
Perde açıldı. 
Hokkabaz or· 
taya çıktı: 

- Baylar, 
bayanlar! Ba
aa inanan vana, ıapkaıını beş 

on dakika için verılnl .. Merak et
meyin içinde yumurta pitirmek 
istiyorum!. 

GözlUklil dayanamadı, şapka· 

aını verdi. Hokkabaz şapkayı mıı.· 

aaya koydu. Üzerine bir, ikJ, üç 
yumurta kırdı. Ve kaldırıp şap· 

kayı yanan aa:ı ocaiı üzerine 

koydu. Herkes ıaıırmıştı. GözlUklU 

hayretle gözlerini açmııtı. Hok· 
kabaı yumurtayı pitirdi, yedi ve 

fapkayı aapasağlem, ıslağı, yağı 

olmadan geri verdi. GözlOkln eve 
dönUnce, birdenbire mutafağa koı· 

tu. Şapkasını maaaya koydu, üze

rine yumurtaları kırdı ve ıapkayı 

ocağa koydu, bir iki, liç 1aoiye 

aoçmeden ıapka buyuk bir alev 
aldı ve yanmaya baılndı. 

Zavallı gölt\klünUn 
b5ylo yanıp klll oldu. 

ıapkaaı 

Leyaz kelebek - Ohl.. Ben 
hiçbir zaman, ayni tuvaletle dı· 
ıarıya çıkmam, daima dej'lıti· 
ririm ! .. 

·i;y-;;·· . :ı-:ı;~~ ·-ç~~~ğ~~-·-~·~~~eı7 
ıHlendi: . 

- Heyyy oğlum, çocujunıulJ 
ıapkası denizde kaldı, onu da 
alı veri.. 

==·---=--..,,u-=n=u=-t-k-aaıcn::=-,,i-ı~ .. 
Bir ııUn } aj• 

mur yağıyordu. 

Annesi ona 1 ir 
mektup Yenli, 
ıemıi} eyi de c.i· 
ne sıkıttırdı: 

- Git bunu 
bir posta kutu· 
ıuna Rtl Dedi .. 

Afacan gJtt. 
Yolda yağmur 
durdu, ıcmıiycyi 
kapadı. Kutuya 
yaklaştı .. ve ~e.ml 

ılye) i kutunun ıçıni 
attı, dönerkeıı: 

crncd.ın mil •• - Allo allo, heba!. Bana bugün 10 kuruı ver• 
"'•n lazım!.. 

1 • 

Sun• - Hiıt bana bak, kulağına bir t•Y ıiSylemiye 
ıeliyorum J 

- Eh artık, 
diyordu. Hiç kimJ 
se bana nıektl.bu 

kutuya atmıya unut 
tu.ı d:} emez; yal. 
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B ldırcın avı Alemlerinin çok 
zev~di hLsusiyctlcri de vart!ı. Bir 
defa mübarek hayvanların akını 
başladı mı, şimdi Yeşükcy dcdi
gımız o z nki Ayastef neı'un 
az ötesi deki 1'" alitarya köylınü.n 
halini görmeyin. 

iğne atsan yere dllşmlyecek. 
lstanbufon nekadar avcısı, av 
meraklısı varaa hepsi eraaa ..• 
Kahveler, e\ ler tıklım bklım. 

Hep o b bisl ri... ( Şöyle kö· 
pekleri s 1 ık 1,. Şöyle vurduk 1 ••• 
Şö}le çantal n doldurduk; taııya· 
madıkta koy çocuklarına ıırtlatbk, 
etrafa d ğıtbk 1 ) diye bi b"r 

hikAye. 

Anzarot tir.) aldlerini de keyfi 
tamam. Rakıları önlerine çekmit
ler, saçm ng Harda cızır da 
cızır bıldırcmlar piıirlliyor; 

yağları aka ı:ıkıı, sıcak ıcak meze 
ed liyor... Kepınının önünde JAter· 
nalar boyuna çalınıyor; aşka ge· 
lenler kasap havasına, hor ya 
kalkıyor. 

Yaşar d arkadaşlarile araya 
karışırdı. Kıyafeti tebdil; arka· 
ıındn sivil elbhel r. Ne olur ne 
o1maz. y nınd kılerin k lağını 
bnlmıtış. Hitap dec k o1url rsa 
Yaş11r ey de eu·n !Uzumu yo , 
ıöb k dı v r ya: Mah ut. 

lçkiy d şkOnlUk !hu uıunda 
bab sın iç çek emişti. Oyun 
bozanlık etme ek için iki kadeh 
ya içer ya içmez, arkadaılarını 
seyreder, fakat laterna baıladı mı 
her kesd n evTel kalkar, mendili 
ele alıp öyle bir ora teperdi ki 
gel de seyrine dayan •• 

Y ar tipde ve k fada, aynı 
muhitler ve ıartlar içinde yaşa· 
mış ve y ş yan çok paşa zadeler 
vardır ki tır ıa bayılırlar; atmas· 
yona can verirl r. Lllzumlu Jnzum· 
auz, daha doğrusu daima IUıum· 
suz bir yalan kıvırmayı lclet 
edin m~ılerdir. 

Bunların palanalan da hep bi· 
rlbirinin aynldır, baanaa kalıbdır. 
Ya bUnk!ra, aaraya, kodaman 
amca paınlara aiddir; ya Beyoğlu 
Alem1erlne, ya da melfr lardeld 
ıon muv ff akiyetlere,.. Bir kaç 
misal: 

Meseli Cuma selAmlıfı gllnll. 
şevketme'ab, yanında cimcime ka· 
kadar şeluaeeai bilmem hangi 

efendi, karfııında 150 • okkalık 
Seraıkeri, Ha idiye camlinln bi
nek tatına yaD&flDlf, içeri glrı111i11 
daha çıkmamıı... Yıldıı kuman
danı, Mer'kez kumandarı, Ser tll· 
fekci, paşalar, beyler, hafiyeler, 
'huıla blltUn estık köstek mey• 
danda dolaıtyor; etrafa aöz kulak 
oluyor... Gök yüzünden uçacak 
kuı bile göz hapiinde ... 

P.acliıab cami kap11ından çık• 
mıf. Taı merdlvend~n tanı ara· 
basma bineceil •anada dellkan· 
lıyı gllrllb ayağını çekmemiı mi? 
Yanına çağırmamıı mı: 

- Vay yavrum Mehmet, nı.a
şallah babanın burnundan Clftt
müşsJn! Onun gibi arslansın 1... 

Şeyhül alamın da, seraskerinde, 
paşalardn özler f )taşı. 

HünkAr: 

- Berhudar ol oğlum! Df ye 
ınrkasını sıvarken hafife• eğ:Iib 
kulağıııa fıslamıyor mu : 

- Soni damad edeceğ-im, saaa 

SON POSTA 

~------ l':'a.:an: Sermed Muhtar Alus --

•• 
ayran Olur! 

Mart 11 

~ ALKAZAR 
Sinemasında 

Ça' 9ambn gününden itibaren 
mevsimin en heyecanlı filmi 

a ydı .. 
~~~~~~~~~~-

sultanlarımdan b 'rini vereceğim!. ! harcı yeri, Madam Hanrlyetln 
Y eniçarşıdaki pansiyonu. 

i 1 
Git babana, annene söyle; 

memnun olurlar. 

Halbuki hepiıl mantar. Birinin 
ne aslı var, ne ~tarı .• 

Kezalik: 
Alman imparatoru misafiri hAıısı 

şehr:yari ohnuı.. lstanbula ikinci 
gelişi... Y.ıldız da geçit resmi 
)Rpılacak. Ev ıabibi il misafir 
Malta köikllnd n sel redecekler. 

1 

Mahtum bey, maiyeUne memur 
olduğu 11ehzadei clv~nbaht ile 
köşkün önünde gezinir.ken Sult n 
Hamit pe.:ıç reden görmüycr mu? 

Bir el s il ma, bir el snllnma .• 
yfizU mütebessim; her halde birine 
iltifat rayei!an buyurduğu ayan 
fakat kime? 

Değme kimse kapısındaki zile 
parmağını dokunduramaz. iste· 
d:ğl haclar kılığı kıyafeti uygun, 
cebi yliklU olıun, yabancı mı, 
hele frenkce konuşmıyor mu, sa· 
niyesinde dehlenir. 

içeri dalabi:mek mazhariyetine 
erdinmiJ artık sıvan ııvana bil
diğin k. dar; durmadan kiseden 
para çıkar, su gibi criı n 

Kar.ada... Denizde... Havada ... 
cereyan eden mUthiş sergüzeştler 

ve büyük heyecanlar filmi 
20 kısım t kmill bir.den 

Buguntlen itibaren Ş 1 K sinemasında 
Bu yılın Jlk ve son Türkçe filmi 

L ( BAT AKLI DAMIN Kili) 
40 k şilik yaylı anzlnr ... Ferihnnm dağdaki şarkısı... Hazımın halk türküleri 
A Y S E L de öz dilini, öz sazını dinle 

1 

A Y S E L de 6z malını, az gUcllnU glSr ..• 

IST AN•UL IJELEDIYESI 

EHIR TJYA TROSU 

ORAM 'OPERET 
Kıaııa Kıen:ıı 

Fr•nsı• 1 

Y 1 L O 1 Z SiNEMASI 
Dünyanın en meşhur 60 :kişilik 

Çıgan orkestrasının iıtirakile 

ÇILGIN BAN 

' 

De1ik nlı sağım, solunu kollu
yor. O c nibde şehzade ile ken· 

Cnnın birkaç tane çakıttırmak 
mı istiyor, paslı bir teneke tepsl 
'Üzerinde bir karnf aki rakile 
bülbül çanağı tabaklarda sarılaş· 
mış fasulye piyazı, mart ekşitmış 
lahnn turşusu, kazık kesilmiş bir 
kaç parça sucuk arl\ma.. Bira 
.kasasile iki iivey ana dilimi kaşar 
peyniri,· Uç dört kurumuş ttırupta 
bekleme. 

1'epeb4f' 
ttr troMnde Tfıatroawnü 1 

1 
T , 

CHARLES BOYER ve l 
isi d n b şka kimsecikler yok ... 

:Acaba f dl azretl rfoe mi -diy 
diye alıklaşmıı bnkmırken, anlı
yorki ıallanan el ona; çağrılan 
kendisi ... 

1\1' nfirl hllm yun ve etbaı, 
muhibbi vefaşinrımız neye geri 
geri çekildi d.ye bel bel bakar· 
larken hünknr glriımiyor mu: 

- Sen falan p tanın oğlusun 
değil i? .• 

Yine arkaıını ııv zladıktan 

&onra, serteırifatı ve tercüman 
paıaya hitap tme; JcUçUk be}i 
imparatora takdim ettirme. 

Ayrıca da Israr ıarar ili•tUne: 
- Sen galiba Almanca bl.ir· 

din. Konuş bakayım; biraz y&ğdan, 
haldan karı tmr; hazrete bir iki 
münasip söz söyle ... 

Arkasından, daha samimlle· 
erekı 

- Kolundaki sırma hali iki 
mi? •• Ülhavle velakuvv te, canım 
bu baban da olur adam değil; 
neden hiç çıtlntmıyor, hatırıma 
getirmiyor?. Sırmaları Uç.Uzle, seni 
binbaıı ttim. 

Bunlar da martaval; ağız tan· 
burası ... 

Bu gibllerln alavraları yalnız 
a\lnkirla övUnmoae münhasır 
değildi. 

Sarayda, baş bilmem nıd 
başının daireainde, ıırtı sobaya 
dayayıp bir akıam evvelki Be
yoğlu uykusuzluğunu kestirdik· 
leri.... Mabeyinci filanca beyin 
odasında s atlarca tavla atıp, 
arada da ıişe ıişe konyak çaktık
ları ... ÜçüncU musahiple yanyana 
arabaya binip Beyazıt camisiodeld 
Ramazan ıergıııne gittiklerL .. 
Konkord}a da Fehim paıa bilmem 
kimi döverken yanında bulunup 
kendilerinin de herifçi oğluna 
birkaç §&plak vurdukları... flıl •• 

Bunlardan ıoara,, baı mevıu· 
ları Be; oğlu hovardalıkları ve 
ıeyir, ıseyran aenkibeleri idi. Yine 
geWn atıp tutma ... 

(Arkıuı var) 

Kurban Bayramı 
Bayram Namaxı 

s. 
zc ... ıı 6 
Eı::ınl O 

D. 
49 
34 

Diyanet işleri Reisli§lnden; 
14 Mıırt 1935 Per eınbe gunu Zilhiç· 
_çenin dokuz olw kla Arıfo, Cuma 
günü d Kurbı:uı Bayramı olduğu 
llan olunur. ___________________ _J 

O ~,E ÇiVALE 
LYA 

Sermayesi Lıret 700,000,090 
lhtiynt akçesi , 580,000,000 

Merkezi ido.re M 1 L A N O 
ltnlyanm başlıca şrlıiı lermde 

UBELER 
lngiltere, İsvıçre, Avustufya, }.foca

. ri tan Çekoslovakya, Yugoslavya, 
Lehistan, Romanya, Hulgıırıstan, 
Mısır, Amerıka Oeınalıiri Muttchidesi, 

, Brezılya, Şili, Uruguay, Arjantin, 
Peru, Ekvatör ve Kolumbıynda 

Afılyasyonlar 

iSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda. caddesi Karaköy 

Palas ( Telef. 2641 li/31415 ) 
!Şehir dahlllndekl ecentel rı 

İstaubulda: Atalemoıyaıı Jıımında 
Telef. 2821. Beyoğ!unda : 1.ııtiklnl 
caddesı 1'elef.1046.Kampiyo daire.ııi 
Borsada Telef. 1718. 

IZMIRDE ŞUBE 

ANNABELLA 
tarafından 

s 
1 

A9k... Ne a... Müzik we 
Oyun 

Yoktur 
Yazn 

Ekrom Reıit 
Beate: şiir filmi 1 

Cemal Reşit 

ş 1 inı 
Tayyare Cemiyeti İstanbul 

Vi aye Şubesinden : 
Laleli Apartımanl rı arkasında Balaban ağa mahallesinde Fethi 

Bey cadde inde Cemiyetimizin malı bulunan Çukurçeşme bamauıı 
arsasındaki bir lüle akar su pazarlık auretlle atılacaktır. 

isteklilerin 12 Mart l 935 Salı gllnU akşamına kadar herglin 
•Aat dokuz buçuktan ak.tam saat -on yed"ye kadar ·Şubeye 
müracaatları. "1 t 5,, 

. 

den: J -u. üdürlüğü nhi arlar 
1 - Paşabahço fabrikası için satın alınacıik 11 10.000,, lira muham· 

men bedelli d;zel gurubu artbrma ve eksiltme ve lhalat 
kanununun 31 inci maddesine tevfikan kapah zarf uaulil• 
eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Kırdırmn ıartnameleri bilftbedel Cibalide Levazım ve mUba" 
yaat ,Şubesinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 14/3/935 tarihin~ mllaadif perıembe aUntı nat t6 
da Cibalide Ah:n Satım Komiıyonunda icra kılınacaktır. 

4 - Teklif metubları kanundaki hllkllmlere göre yukand• 
tayin olunan giln ve saatten bir saat evveline kadar komlr 
yon reisine makbuz mukabilinde verllmılidir. 

5 - Kırdırma fennl şartnamesinin birinci maddesi yazılı oldut' 
Uzere maruf ve birinci sınıf mal veren Fabrikalar arasın dl 
icra olunacakdır. 

6 - Talip olanların %7,S muvakkt güvenme paruı olan "750 •' 
lira ile birlikte mUracaatları. " 406 ,. 

İstanbul Mıntakası Varidat 
Tahat<kuk Müdü1lüğünden: 

ijubeal Maho.llesi Sokağı No. ıu Oinıl Gayri safi Safi Vergi iV;~ 
irat irat niıbeti ıoı '1!· 

Lira 1{, Lira K. Li~ 1, 
K. Pazar Zindan Zindan 25-3 Kagir 216 00 172 80 12 20 

kapı kapı dUkkln 

lleyoğlu .gezmelerinden açıldı 
:mı, herkesçe malfım, mahut aemt
le1"i ağıza alma yok. Bu kabillerln 

Zafranbolu icra HaklmflgJn .. 
den: icra ve lflia Kanununun 285loci 
maddeaine tavflkan konkordato pro· 
jesi ve iobu projeye mufaasal pllnço 
Ye defterlerinin vaziyetini goıterir 
cet.eli r pten konkordato hOkilmle· 
riuden istifade etmek isteyen borç'u 
Safraoboluda kereste tnccarlarından 
De,ğirmenci oğlu Mehmet ve hmaiJ 
mezkGr kanunun 286 ıacı oıeddui muci
bince tetkik merciince dinlenerek pro. 
jeain alacaklıları izrar kHtinden iri Ye 
bor.çlunun mevcudlyle mllteaa1ip 'H 

mevcudu borçlarının yizd• otuzunu 
temlae k'lfi ~örillmeaiae mebni tal•· 
binin kabuliyl• kanunuu mezkürun 
287 inci maddHine tevfikan borçluya 
lki ylık mllhlet ~•rllmesine ve ı:zlrAat 
bank memuru Abdi KüabllnDD 
komiser tayinine karar verilmit ol
duğundan 228 aci, madde mucibince 
keyfiyet icra Ye tapu dairelln• vi 
sicilli ticarete teblit edilmekle ilin 
olunur. 

KUçUkpaıar Maliye Şubeıi çevreainde olup 111111 belli olnı•Y~ 
dUkklnın yerile genel bina yazımında konulan gayri sall ve '~ 
iratları vergi niıbet ve miktarı yukarıda göıterHmittir. Bu i~ 
yarından itibaren On bet glln içinde " Reımi tatil günleri b•:;:; 
itiraz olunabileceii, bina Yergisi nizamnamesinin 29 uncu nıad '1 
delaletlle Hukuk uıulll muhakemeleri kanununun 14 l ve 142 ;ı 
maddeleri mucibince illn olunur. ''~ 

=-=-========-======-======~=======================:;::=s::=======-=-

lafı olurken: ,1--------------• Harbin bntUn tarihi : 
- Ttlh, Allah mUıtehaklarını Kanii muharebeler, hUcumlar ve mukabll hUcumlar, mUdafaaıar 

vorslnl.. Artık kaıaı kala o leı Muharebenin ne demek olduğunu bilen ve bilmfyenlerin görmeleri lazım gelen bir ıaheıer 
yerlere mi kaldık? Deyip avurt p s • D ~ 
dolusu tük rme.er.. (Yere batsın liiilll 
kaknem! rl.} diyerek, kolu kal
dırıp ıamar vuracakmıı gibi ha· 
vad so.llamalar. 

O zaıoanın 1ı1öıüm yabana en 
kibar. en alafranga, en kalanter 

Kanlı hücumlar 
Bu Çarşamba akşamından itibaren S Q M E R Sineına§ınd'!, 
~------•••••••••••• göreceksiniz. :..:.~.;;;..~~~;..--------· .. 



11 Mart SON POSTA 

iTTIBAD ve TERAKKi. 
N11•ıl Dolda 7 .. 

S jn<'i kmm No. 123 
Her ••kkı mahfuzdur. N••ıl Y •ı•tlı ? .• 

ll • 3. 93."l Nasıl Ôldl.1 
~===========>~1· f~k~~================================::::::i:::::::::::::::::::::::~ 

Mecrsi Meb'usandaki Şahsi Dediko-
dular Devam Edip Gidiyordu •• 

Burada, Hafız Ahmet Efendi 
ıenif bir aefea almıı.. ••veli 
kabine erklnuıa, sonra da itti· 
batcıların bulunduğu tarafa bak· 
mıı.. artık ; varlıkları büsbütün 
•araılan ittihatçılara, 60D darbeyi 
YUrmıya h~ıırlanmıftı. Ahmet 
Efendin1n sesi, tekrar yllkHlmişti: 

- Kabine.. lnıaallah, aktı 
ıuJho muvaffak clur... O vakit 
bu adamlar hakkında takibat 
İcraaında bir mazeret kalmaz. Bu 
•f alin f aillcri, mücrim olarak 
'6ylenlyor. [t] Bu itlerde alakadar 
oluııyanlardan mtirekkep bir be
)ete, bualar teydi olunmalı.. laa• 
ldkaten.. ıırf menfaat uğurunda 
1•pılmadık clnayat bırakmıyaa 
bu adamları.. muhakeme etm .. 
li iz ) . 

Ba ıöılere bası seıler: 
- Doiru.. doiru •.• 
Diye mukabele etmitlerdL 

Nihayet Hafız Ahmet Efendi, ıon 
'6zlloQ aöylemiıti: 

- Htlkftmet demeli ki.. mil
let, maaumdur. Y okıa .• Kat'iyyea 
bu hükümete itimat reyi vere
lllem. 

ittihatçılar, eald bir doıt •1-
lıadan çıkan bu acı lttihamlar 
karıısında bb an Hndelemiı ve 
aanılmıılardı. Birkaç . ittihatçı 
•eb'uı, cevap vermek için yer· ... , .. 

•• fırlam1tlaraa da. ~a.a.. 
nndakiler tarafmd- tekrar otur-
tulmLtlardı. Salondaki Ye lo• 
calardaki bnttın gözler, lttilıat• 
çıların fiıerine çe"rilmiıti. Ba· 
il ittlbatcıların genlerinde, iri 
)q taneleri belirmiıti. T allt pa
tanın çehresi, eapıan keallmlıtL 
Ş.. aada mecliste eHn hava, ade
ta btıylk bir fırtınanın bqlangıcını 
1&.termekte Jdl. Bir tek 6lçü11ftz 
16!, tllpbeaiz ki bu ealo•u, belkl-

lir
d. koca memleketi altlıt edebl

dL 

Sadrazam lzıet paıa, bu acı 
~~d7eU hiuetmft .• diğer muhalif 
• hatibin kaniye gelerek bir 
~ld' ıeye ıebebiyet Yermemeai için. 
•rhal hitabet makamını işıal 

d'Yleıniı.. o ağır ve temkinli ifa• 
tıi:e: 

1 
- Bu moıele!er, mabakiml ad

iye ve Divar.ıiliye aittir. Htıkü:ttin umdesi, kanuna riayet ve 

8rfı muamellttan mncanibettir. 
lı IDillete karıı adaleti mutlaka 

~•decliyoruz ve bunu da icra ede· 
tettz. Eminiz ki, bu bükmO vere
telc hakimler de adaletten ayrıl· 
~Y•caklardır... Ya:nız, hep 
t. raber na:ıan dikkate alacağımız 
.. r 'h d cı et var. SU:, aaaıl d6rt Hne-
L tıaberl ıtik6t etti iaeaiz, biz de 
,:a~ memleketin ~azlyetlni aa· 

111 
l'ldikkate alarak ılk6t etmiye 

,;cburuı. Gayza adaYet izhar 
el •c:•.k •akitte deiil; laer zaman
.: llyade ılkfta ve itidale riay•d 
• ~•k zamaadayız. S6zlerimiıe 
~ laareketJerimlze cUkkat edelim. ,.;r lllOfrit aiSzler •• kareketler 
Jt.. lndea millet birlbbiae girera 
rlı. 1•ya, BuJıariıtana dan .. 
•ld ld Onlar •lttebit milletler 
la Q _•nodan, kendilerini top
cl Y•bUrler. Fakat biz, anarı·ye 
~rıek, hafazanallah .•• Binaen• 

"- !1). llafız Ahmet EfHdinia a)'n .. 
~eıı. 

aleyh bütDn miHete, aükOn Ye 
lUdal taniye ederim. 

Demişti. 
izzet Paıamn bu afSılerlnl, 

• evvel4 safr cenahta lftilen ve 
derhal br.tnn aalondaki meb'uı· 
lara ıirayet eden • ıddet:i ve 
silrckli alkıılar takip etmiıti. Bu 
alkıılar arasında latanbul meb'uau 
Haralambidi Efendi, söz iatemiı: 

- Bugilnkü hlkumet, ıahıı 
manevileri itibarile hangi fırkaya 
lıtiaat ediyor. Bunu bilmek 
lateriz. 

Demlıti. Hıralımbidl Efendiııla 
bu minah ıözlerlne karp: 

- Blltll11 memlekete. 
- Mecliıe.. 
- MWete .•• 
- Umum millete ••• 
s ·esleri ytıkıelmiıtf. Arkadat

larile verdikleı1 kararı tatbik 
etmek için ıh ılSyleyen Harala•· 
bidi Efendi, a&zline deYam etmiftb 

- Kabine, madem ki bir fır
kaya istinat etmiyor. Şu halde 
makeatlannıa, 1adece ıulbiln 
aktinden ibaret olduiu anla11la
yor. Sulhnn ıera:ti icraiyesin!a 
aeden ibaret oldup her keace 
mal6m dejil. Madem ki böyle
dir.. Madem ki itimat reyi iıti• 
yarlar. Şimdilik ben lıtinklf 
ediyorum. Ve taktim ettiğim 
takririn laraetlnl rica eyliyonm. 

De mitti... Harala•bicll efen• 

dinin lm:ıaaından bqka, nam 
meb'ualardan Yor,ıyadi8, DimİI· 
toklu arzu oğiu, Kokidi, Ana!!• 
yaı, Vıktor Yanko, Vaaıel efen• 
dilerin de imzaamı ihtiTa eden 
bu takrirde, ayni ılSzler tekra~ 
edilmişti. 

Gerek Hıralambidl Efendinin 
aözleri ve ıerek okunan takrir, 
Meclisin ruh ve hluiyatı lzerinde 
hiçbir teıir husule getirmemlıti. 
Hattı, ktıçnk bir faultı bile ititil· 
memitti. Y alnı% blltllD 16:ıler, 
küqDye gelen Abdullah Azmi 
Beye çevrUmlıtL Bu zat, ıu takriri 
Yermlıth 

[ Memleketin. 1Aadet Te eell
metl atiyeaini temio• matuf olaa 
kabiDenin, beyanatı vakıaıına 
bilikaydtl prt beyaaı itimat edil· 
muini Wep ederim. ) 

Ve kllretıde de, ayaa a6:ılerl 
tekrar etmiıti... Gerk bu takrir 
ve ıerek bu sizler, yiao uzun 
ye aOrekll alkıılarla kabul edil· 
mif.. yahuı 10 Rum meb'usun 
latlnklf .ndan aaada, Mecliate 
mevcut olaa 131 azadan 121 
meb'ua, tam bir ittifak ile lnet 
Pata kabinesine itimat reyi • .,. 
mitti. 

Baıı eiim hidi1&ta 1alaoe ol• 
mak ihtimalinden pek çok kor
kulan bu tarihi celse de, bu ıu
retle laltama •IDİflİ·-

, .Ar1r .... , 

Sıhhat Ve içtimai Muavenet Ve
kaleti Hudut Ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Muhafız kaptan ve ı•micller için 160 takım nOmunesl Dzerin• 
•• kaaketlerile beraber yeril malı yazbk elbiae yapbrılacakbr. 

A - Tahmin bedeli bir takım için '125 kuruttur. 
B - Şartnameai Ankara' da Hudut Ye Salailler Sabha.t Umum 

Mlldürlliill A} niyat Muhaeipliği ile latan bul Umam Sahil S.bblye 
Merkezi Leva7Jmından parasız alınır. 

C - Eksiltme 31 Mart 935 tarihinde pazar ,eni ... t on d6rtt~ 
Galata'da Kara Muıtafa Paıa ıokağında lıtanbul Umam Sahil 
Sıhhiye Merkezi binasındaki komisyonda açık eksiltme auretlle 

yapılacaktır: . 
D - Temlnah muvakkat• DJiktan 88 hrdır. 
E - bteklilerin terzi ye ehli olduklarına dair Ticaret Oda· 

aından bu davet tarihinden ıoqra ahnmıt bir veaika aranılacaktır. 
F - Ekıiltmeye firecek olanların peyler aftrnlmeye bat.la

dıiı dakikaya kadar muvakkat teminatlarını yatırnııı olmalsn 
ıarttır ... 1253 ,, 

~ ., """'''" dol•Y' ,.., """''' ''""'"" bedl'nen ve ruhtn yorgununız • . b"I' . . t U 1 ayınııkl · ı · · · · · · nasıl ısl""'C ı ırsınıı nu m yorsanız; '' erını.ıın iyi ııtml'sını ·~ 
bırkaç gecelik uylcusuzluk • · ıı bu hail' sokabılır. 

&romural .ınoll• 
slnırll'rl yaıışıırır, uykıı)U ıcıırir, ı.arın~ı. tnlrl·ho' •• emnı,ctn bir~~~ 
olup sınirleri1111in sükCınunfJ çok kısa bır ıamanda fade ve bu sayede 
)'Cnıden dınçleştırccek olan uykunuzu tenıin eder. 

10 ., ro koınprıınt) l havi ıGp• 

lrrdt ecıantlttdt rtçtır ılt t•lllır. • 

Knoll A.-0., kımyevi maddelrr fabr i kaları, Ludwigshafen sıRhın. 

Sayfa 9 

Yeni Soyadları 
Okurlanmız Ayni ismi 

yorlar. Buna Dikkat 
Sık, Sık Alı

Etmelidirler 
-------...... iti ..... ~ 

latanbul ve Diler fehlrlerd• 
Çatalca Çift;ik köyft llkmektep 

baımuallimi Hüseyin HOınll ıoyadı 
o!arak Tan Alp'ı, AlpulJu ıekv 
ıirketi memurlarından bay ŞükrD 
Şakir Bayur, Kadıköy lımaU 
Hakkı sokak No 60 bay Ha1an 
Baıri Selçuk, Edirne Taıodalar 
ıokak No 1 bayan Fatma, bay 
Or~an, bayan Cem;fe, bayan 
Mehha,_ Beyoğlu Katyoocukulluju 
cadde11nde No 131 Bay HUHyin 
Tekyaya.r Kuyumcu Mustafa, kar
deıl Emin •e hemıiresi Firuze 
Atak kiti aoyadını almıılardır. 

lvrlndlde 
lvrlndi (Huıusl} - Nahiye 

Modnro Bay Şevket Erdel. T ah· 
rirat Klttbl bay lamall Ôzmea, 
K6y kAtibi bay lbrahJm Karaaör, 
Karakol kumandam bay HUaeyin 
ÔzcC!D, Ntıfuı memuru bay Salim 
Akdoğaa, Baıokutan bay Kemal 
Çorapçıotlu, Okutan bay Şakir 
Ertemiz, Okutan ba1 Hilmi Ye 
•ti bay•n Hilmiye Ye kızlan ba• 
Jan Mellhat, bayan Semahat, 
bayan Nebahat Bostancı, Sıhhat 
korucuıu bay Nuri Ercan, Orman 
memuru bay Akif Eğri, Merkez 
Muhtarı bay lımai l Demiralp, 
Tayyare Şubui Reial Bay Halil 
Uçar, Bakal bay lameli Karaca, 
Bakkal bay Mehmet Uyaal, Ku ... 
duracı bay Mehmet ve kardefl 
berber bay Ahmet Baydar, Aza. 
dan bay Haaan Koç aoyacllanm 
almıılardır. 

flblnkarahlaarın Mea'udlye 
Kazasınd• 

Kaymakam vekili bay Kadri 
Çıaar, tahrirat kltibl bay Kemal 
KaraııtU, alfa• meman ba1 Adil 
Ôzean, ••l•ld&rl ltay lbrahlm 
Ertekin, nridat memuru bay Akif 
Olldl, vuaedar Sami Koç, tahsil 
mllfettlfl bay Hakla Saner, tah.11-
clarlardaa bay lbaan Ytırükalp, bay 
Durmuı Erulaa, bay Fikri Kara
kuı, maliye odacı• bay Halit 

Giresun aallr• mahkemesi 
hukuk hlklmllllndenı Gireıun 
ve Karabiıarıarki ikinci kııım yol mü
teahhidi Gireıunda tücoardan Haoı 
Ahmet oil~ M~hmet Şükrünün tlirükü 
um••lye ıırketi aleyhine açtıx.1 d 

• -L d g ~~ 
zık> -çuuı an ve 7tlıde oıa tevklfat-
tan ve inşaat bedeli ve zarar . d 

. 'Ll b" ııyan an 
yilz yetmıı ı.. ın ıekiı '"'· t . 

• .1-. ye mıı 
tekız kuruı altın pa~anın tahsili hak
kındaki dan Uıenne müdd 1 h . k ,. .. .

1
. eaa ey 

ıır e.ıo mume11ı ı ve vekili umuru 
lıtanbulda Beyoğlunda M·ı k i d 1 108108 
26 numaralı hanede ruukim Alb M • 
~ "d Ha 
":'~ nam~~a C?n erilen dnetiye •arakaai 
:ıurıne goı:erılen yerde o namda klmae 
bulunmadıgı ve ikarnetgabı meçhııl 
olduğu ıerh nrildiğinden ill . 1 hı· n ıure-
tı) e te ıgat jcrasıDa L •1 . 

h 
" 

&arar ••rı mıı· 
•• mu a eme 193-;. . . 

u 1eneıı n11anının 
ODUDCU Çarşamba günü ... , 14 • 
t.ıık ~ıhuraıı olduğuudan miı"adeaaleyh 
ıuuwaıleyh Alber -ı ı 'o kA •• 

O "' • nuo mAZ ·ur ıun 
•• •.aatte ıreıun aalıye hukuk mıhke-
~~ıınde h~zır Lulunmaaı veya bir vekil 
gooderuıeaı ve mahlu:me dıvanhaneıine 
talık oluuan d 1 -. &va arzuba ına on gun 
ıçıude cevap -.ermeei ve akli halde 
laoıkkında ı•Yıtp k .1 x.· ·ı• 
ol aı.rarı •erı eot>5 ı ı an uour. 

,,, 
.ı..t:ı1ı.s t.Lr ı tu lı:t88 

• İdare merkui 
lstanbul ( Galata ) 

Tiirkigedelcl ı•helerl: 
lstanbul, ( Galata, Y enicami ); 
İı.mir, Menin. 
Yanoni•tondalci ,,...lerl ı 
Selioık, Atina, Pire. 

• Her wewJ bankll 1Wuamel8b 
- - - -- - - - - - -

-- -- - - -- --- -

Coıkun, orman M. bay Nad 
Kaymaz, bay Kenan Bingül, tapa 
memuru bay yılmaz Şahin, J. K. 
bay Ali Rıza Ergili, bafk'tip bay 
Hasan Ôzkan, mubaeebe M. bay 
HnınO Dirimen, bankacı bay Salila 
Yaman, bankacı bay Memduh 
Erdem, P. T. T. M. bay Şevket 
Karahan, Hazine ve bay Raif 
Sarısoy. pul ba}ii bay Ahmet 
Orhun, Hakim bay HaJit Aksu, 
inhisarlar M. bay Rıfkı Karabey 
soyadlarını almışlardır. 

lf 
Okurucu .. nmıza Cevaplarımı• 

Şi,li Pangalb poııtaneıi ci vımnda 
Bay E kreme: 

Doğrudan doğruya Pankaduz 
kelimesini tarama deralsi aım .. 
mııtar. Ayrı ayrı olarak yaptıp 
mu arqtırmada Banga aksi aec:la. 
doz, duz idil, bak, ıade, tamam 
manaıına aıelmektodirler. Şu halM 
BangadDz tam akal eeda, 1Ade 
alui aeda, adaletin akai aedalJ 
mlnaıına gelebilir. Bangadlll 
ıidn aile adınızın belki de aslıdır, 
kul~anabiliral:ıiz. 

- =4 

1 Spor 1 
Bok• Maçı 

Parla, ıo (A.A.) - Bok6 
Al Bravn, geçenlerde Yu11g Perev 
karp galip gelmit olan ltalyali 
Aaainl ile yaptığı maçta berabere 
kalmııtar. 
Aiti GUnlUk Bl•lklet Y arı91 

Nevyork, 10 (A.A.) - Lötur
nör • Ciyorcettl , Franaız • ltalyaa 
muhtelit eklpi Debacts • Pişel'e 
kup alb lfllolllk yantı ka:ıan
llllflar. 

- -~ 

_. Dr. MCrdr L IBllAN 
Doğum Ye kadın haatalıklan müte

baıe111. Beıiktat tramva7 caddesi, 
Süreyya epartımanı No.1. Sabahdan 
akşama kadar haatalannı kabul eder. 

Tel. E• : 40822 

BASAN 
ÖKSüRUK PASTiLLERi 

Öksürük, Nezle, 
Bronşit, Boğaz ve 
Göğüs Hastahklarile 

Sesi Kısllanlara 

Şifai teairlerl çoktur. 
30 kuruştur. 

HASAN ECZA DEPOSU 

HASAN 
Kuvvet Şurubu 

Zaafı Umumt, 
Kansızhk ve Kemik 
Ha1talıklarına tifal t .. 'rlerl 
çoktur. Çocuklar, pntler, 
ıenç kular " ibtlyarlar her 
yatta iatillllll edebllirler. 

HASAN ECZA DEPOSU 
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Büyük Dedikodu .. 
-··-······· ......................... ·-·-···· 

Kahvedeki rviü nakaşa Gittikçe Uzuyor1 Her Kafadan 
Bir Ses Çıkıp Duruyordu-

.. ·~ ...... ' ....... . '~ •• ıv:-ı .. 

Bu sözlere, acaba sözle mi .•• 
Yoksa, şu kılağılanmıı yatağan ile 
mi cevap nrmeli? .. 

Deli Velin"n bu dDşllncHinl, 

f 9anki arkadaşları sezmiı:erdi. 
Zehir Ali derhal araya girdi: 

Oraya gitmiyelim mi? .• 
Hayır Zehir Ali. 
Niçin? •• 
Çünkü.. Bizim lıimid bO"' 

zacaksmız. 
Artık Deli Veli aabredemedL 

' 
Birdenbire kökredi. 

- Baka Ali dayı.. Bana, ıl· 
:r.ln işiniz gerekmez ... Ateş, düştüğü 
yeri yakar. Şu gönill yUzünden 
çektiğim derdU m;hnelf, hemen 
l. ir ben bilirim. Bir de yaratan 
tanrım biliyor. Hak bir sabahlara 
kadar şu gözlerimi yummam •• 
Zari zari inleyip, kanlı göz 
yatları dökerim. Şu iki yoldaıtan 
gayrı yarama merhem olan yoktur. 

Kahveci Ali, Deli Velinin ne 
derecede müteessir olduğunu 

hissetti. Elini onun omuzundan 
aşırarak kendine çekti. 

- Yanılıyorsun, Deli Veli .. 
Bizler de seni severiz. Derdinden 
halis etmek isteriz. 

- Bırak, canım Ali Dayı .• 
Eğer öyle olıa, böyle söyleyip te 
beni taa a can evimden vurmaZBm. 
Kendi işiniz için bizi yolumuzdan 
alakomazsıo. 

Kahveci Ali, Deli Veliyi biraıı: 
daha kendine çekti. Ağzmı onun 
kulağına eydi: 

- Beni dinle, Deli Veli! .• 
Bizim iıimiı dediğim, biraz da 
c~~im itindir. Sen, bir tek Eımer 
( lUnli dUtUnUr yanuraun. Hal· 
I i, o ıaray denilen ırz ve namuı 
l melerinde nice gOller, nice 

>illler didik didik edilip yer
saçılıyor, biliyor muıun? 

li alem det;ıu, Deli Veli .• 
uranın, ıür ıllrenin oldu. 
ırzım.. Senin malın.. ôte
am.. bunlar bir ınrub mu

. .J enin elinde malı mnba~ 

.! girdi.. Y alnlı lrondl HY· 

. dlişllnme .• Biraz da milletin 
l ı ahYalini.. Bf raz da milletin 
r ve malını dü~Un. Senin gibi 
a : babayiğlte, bin Esmer Glll 
f Ja olsun. Eğer bu ynzden canıaı 

·hlikeye koyarsan, hele biraz 
<. aha sabır eyle. Domuziarı, yu· 
'asında UrkUtme. Çoğu gitti, azı 
haldı. Hakkın inayelile, o sefahat 
t cakları birer birer yıkılacak.. 
) zaman Eımer GUiün } itle sana 
~:alacak. 

Deli Veli, derin derin f~lni 
{ekti: 

- Bre, AIİ dayı!. Zaten benim 
şu kalpcağzım yaralı. Sen de 
acayip ıözlerle büsbütiln hfıo 
edersbı. Ben de bilirim ki bu 
t lillet, mlitegallibe ve aUEehi 
t linden neler çeker. Amma bizim 
gibi baldm çıplak lfÜruhuııun ue 
gücü vardır ki. .. 

Kahveci Alf, Deli Vellnln ıa
zilnft kesti: 

- Hey, Deli Veli!.. Baldırı 
çıplak deyip te geçmiyeHm. O bir 
obur aslandır. Amma bir kere 
uyanırsa, tez beri yola ge!mez. 
Tevarihte nice emsali vardır. 

Dedi. Zehir Ali ıl';za kaııtı: 
- V aUshi, Ali Dayı. . Hep, 

hak ıöylerıin. Art ık bu milletin 
çektiği yetti, deiil.. Attı, bile ..• 

Şurnda burada dönen }Aflara 
bakıbua, yakında bir kızılca 
kıyamet kopacağa benzer. 

- Hele biraz daha sabredin 
de görUn. Hem de, ne kızılca 
kıyamet ... 

- l!ari ıu çorbada bizim de 
maydanozumuı olaa. 

- Eh .• Kimbilir? Belkl &llnUn 
birinde ıldn de kulağınıza birıey 
ft1ıldayanolur. 

Gayet az ıöz ıöylemek muta• 
dı olan Pençe Ahmet, hafif hafif 
gülerek dinliyordu. Sö:dln burada 
kesilmui Uzerjne ıordu: 

- Ne olacak şimdi? AU 
Dayının lafları, galiba bizim 
pi;mit aıa ıu kattı. Beşiktaıa 
gldilmiyecek mi? .. 

Kahveci Ali, ötekilerin söyle
mesine meydan bırakmadan cevap 
verdi: 

- Ahmet!.. Sizin aı, yoktur. 
Hepimizin aıı vardır. Hep bir 
kazanda pişirip, hep beraber 
yiyeceiiz. Arif iaen, anla .•• Şimdi, 
Beşiktaşa gidecek sıra değil. 
Hele oturun oturduğunuz yerde. 
Bir yabanın kancığı için ortalıtı 
velveleye verip te cumhurun işini 
bozmayın. Sonra, aıtm vıbAl 
altında kahrıınız. 

- Vallahi.. Bize 1ıBre hava 
hoş, Ali Dayı. Biı, Dıli Velinin 
gayretini gftderhı:. 

Deli Veli, dlılerlal aaka aaka 
etrafa göz gezdirdi. içini çekti: 

- Sağ olun yoldaolar. Bilirim, 
beni kayınrsınıı •. Amma, madem• 
ki Ali Dayı böyle ı15yler. Malum 
ya, oaun kulağı delikcedir. Elbette 
birt•Y biliyor ki ıöyler. Benim 
yUzUmdeo ldmH Yebale ıtr
mesln .. 

Dedi. 
lelılr Ali, eltndeld enU yl:ılll 

palayı, pencereden giren Uk sabah 
1Une1ine tutarak sr&lilmıedi: 

- MereU amma da bllemlt
tlm, ha .. 

Diye ıöylındi. Kahveci Ali, 
ağır atır baıım sallayarak cevap 
verdi: 

- iyi, yaL. Ne tasa çekip 
dururau11. Elbette yakında IAzım 
olur. 

it 
Perili evi baamak ve Eamer 

glHll oradan çekip almak planı 
bu ıuretle ıuya dUıtUkten sonra 
Uç arkadaı. akıam uzun odalarda 
buluşmak kararile daidm11larcfı. 
Deli Veli, kahYenln peykeıine 
uzanarak bir az uyku keıtirmek 
iıtemiws~ de, uyuyamamııtı, kalktı. 
Palasını kaytanını boynuna takta. 
Bir müddet kahvenin önUnde, 
serseri Ye avare dolaıta. içinde 
anlaşılmayan bir sıkmh Yardı. 
Bu knrarıız gcıinme, onu ya vat 
yavaı Mahmutpaşa yokuıuna 
doğru sUrUklemeye baıladı. Eir 
köşe başına gelince, ayakları 

aanki biribirine c!ola9tı. Batını 

çevirdi, bomboı olan bu çıkmaz 
sokağa baktı. Sokağın aon evini 
görür görmez, kalbi acı acı sız· 
ladı. Harap aaçaklarındnn, kop· 
muş tahta parçaları 1arkan bu 
e\ in kapııı öıaUnde kaç geceler 
uykl'suz, anhoş, kalbi aık ateş· 
lerile cayır cayır yanarak do
laşmıştı?.. Fakat o zaman bu 
evden bekledi§'i bir \\mit 
vardı. Ya, ılmdi ? .. 

Ari.••· ••") 

SON POSTA. 

Hırsızla 
Ay3aş 

Hır l! - Ned.r bu reı.alet 
be!.. Senin ıribi birçok evlerin 
baykırl böyle her akıam geç ge· 
liraeniz bize ekmek kalmıyacak! •• 
Karın kapıyı ıürmelemlş! .. 

-.ıı:::•..-...ı•-· · 1"' •• 1 • • • • •• · -

BU ADAM 
Ne garip bir SIRRA 

Vak fL·r Ki o 

Size birkaç gun 2arfmda er
kekleri teshir eden guzellifti 

vermeyi deruhte ediyor 
Bu aeoe arzunuza muvafık 

bir aurette e.,lenmek ve pek 
az erkeğin mukavemet edebi
lecegi güzE'lliğe malik olmak 
iıter miainid Evet, o :halde 
bu tnsiy~yi hatırınızda tutunuz: 

Meşhur bir alim tarafın· 
dan keşfedilen yeni ve cızip 
blr formül eayHind.,; yalnıı 

birkaç gün zarfında o kadar 
arzuladığımı giiıelliğe malik 
olabilirııiniz. Bu mülaim n ıon 
ke9if o kadar müuıirdlr ki, 
lekeli, çirkin n buru9uk bir 
oilddt bile ııyan\ hayrei il• 

mereler vermektedir. Bu eııra· 
reoıiz cevher timdi Tokaloa 
kremi terkibinde mevouddur. 
Akıamlan yatmazdın evvel 
cildin unsuru gıdalsi olan 
peml:ıe rengindeıki Tolr:alon 
kremini kullanınız. Sis uyur--
ktn o, cildinizi gençle§tİr•· 
cek ve gibclleıtirecektir. Son• 
ra da aabahları gene oildin bir 
•nıuru olan (ya!şız) beyaz 
renkte Toknloo kremini kul• 
!anınız. Cildinizi kuvvetlen
dirir ve beyaz?attınr. Aynı za
manda siyah benleri ve açık 
me1amatı izale eder. 

Yeni bir güzeJlığe malik ol· 
mak, erkekleri teihit etmek 
lıteraeniz, hemen bugUnden 
Tokalon kremini kullanmağa 
baılayıoız. Cildiniz ne kadar 
fena ve çirkin olur.a olıtın 
eemerrsindc-n memnun ve ade
ta miitalınyvır lrnlRc11kı rıır, . 

SOll Potta 
il.AN FlATLARI 

ı - Gııcel•"ln ..- ,.ıısl/d 
Wr elllurtart 1/cl Nfırı 6ir 
(.aıdiırt) lllfl•lır. 

ı-- SegJa••- f6N 61r _.,,.. 
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. 
REÇETELER 

MÜSTAHZARLAR 
PARFÜMÖRİ 

Karaköy Eczanesi 
HÜSEYİN HÜSNÜ 

ıstanbul Karaköy caddasl No. 5 Telefon 41252 

KALMİTİN 

ROMATİZMA 

BAŞY•DİŞ 

Ağrılarına 

Nezleye 

Hakiki 
KAŞE KALMiTiN En ılddetli 

ağrılan keaer. 
ismine dikkat 

/1 Arsebük 
Yüksek kaggunuza saygılarını sunar 

Beyoğlu : lıtikla' caddesi No. 282 , 

lıtanbul 4 üncü icra Memurluğuna 

Emiıiyet Sandığı Namına 
Birinci derecede ipotekli olup ehlivukuf tarafından taınamına 
4726 lira kıymet takdir edilen Beyoğlunda Feriköy iklncikıaım 
mahallesinde kiğıthane caddesinde eakl 63 neli yeni 81 No. h 
bahçeli bir klrgir evin tamamı açık artbrma vazedilmiı oldup 
22-4-935 tarihine mUaadlf pazartesi il\nll ıaat 14 ten 16 ya kadar 
dairede birinci artbrmaaı icra edllecektir. Artbrma bedeli kıymeti 
muhammenenln % 15 nl bulduğu takdirde mllşterlsl llı:erinde 
bırakılacaktır. Akıi taktirde en ıon arttıranın taahhUdll baki 
kalmak llı:ere arttırma 15 ıtın daha temdit edilerek 7-5-935 
tarihine mnıadif ıalı g&nn 11at 14 ten 16 kadar keza dairemiı:de 
yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti mu
bammenenin % 75 ni bulmadığı takdirde ıatıı 2280 No. lu kanun 
ahkamına tevfikan geri bırakılır. Sabı peıindir arttırmaya iıtirak 
etmek ialeyenlerln kıymeti muhamminenln % 7,5 nispetinde peJ 
akçeai veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulur 
malara lazımdır. Hakları tapu aicilli ile sabit olmayan ipotekli 
alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı 1ahlplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz. ve maıarlf e dair olan iddialannı evraka 
mUıpiteleri ile birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 glill 
zarfında dairemize bildirmeleri lizımdır. Akıl takdirde hakları 
tapu alcilli ile sabit olmıyanlar aatıı bedelinin paylaımasındao 
hariç kalırlar mtıterakim vergi, tenviriye, tanzif~yeden mütevelllt 
belediye ruıumu ye vakıf borçları borçluya daha fazla maluoıat 
almak iıteyenler 9-4-935 tarihinden itibaren her kesin göreblloı•tl 
için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 934/t66' 
No. lu dosyaya mllracaatla mezkur doıyada mevcut vesaiki 
ıörebileceklerl ilin olunur. (1267' 

--~--------------------------------------~--------
BeyoQlu dördUncU sulh hu· 

kuk mahkemesinden: Beyoğlun
da KOçGkçiftlik caddeainde belTll ga· 

ıinoıuna fiden yolun solundan aıat ya 
rlden nıahalde n Sipahi ocatı bin•· 
ıının arkaa·na dlıen bahçe~ (7) N. 

rada oturmakta iken 10·2-\ı35 de 

ölea Mehmet Nuhun terekeıine mah• 
kemece el konmuıtur illn glnilnden 

baılamak Clzere alacaklı ve nrecekli· 
lerin bir ay ve miraacıların Oç ay içinde 

Beyo~hı DördlncCl Sulh Hukuk mah
ı,emealne baı vurmaları ve alacakla
rını kayıt ettirmeyenler hakkında 

medeni k11nunun 561 d 569 uncu 
maddeleri tatbik editecetl llin olunur. 

(9127) 
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Makedonyadaki Muharebe __ , ____ _ 

i~k Çarpışma iki Buçuk 
Saat Sürdü · 

--- --------· 1 

Muharebe Çok Kanlı Olmuş, Hükumet Tayyareleri 
İsyancıların Siperlerini Fena Halde Tahrip Etmiştir 
Yunan iıyanma aid dün öğ

leden gece yarııma kadar gelen 
ilk haberleri bu ıütunlarda oku· 
1•cakıınız. Gece yarııından ıonra 
ıelen ve bu sabah dekuzdan iti
baren aldığınıız en yeni ve ıon 
haberler de birinci sayfadadır. 

BeJgrat 10 ( Husuıt) ~ Yu
ıoıJav gazetelerine ıöre GeYgili 
Y0 1lle Se!inikten gelmekte o!an 
baber:er kat'iyen biriblrini tutma
llıaldadır. HUkiimet taraftarları 
rbi, ihtUAlciler dahi muzafferiyetin 

tndi taraflarında olacağını kat'l
)ttle ıöylemektedJrler. 

Umumt kanaat ıudur ki, Yu
... n 'h ı tilill çabuk netlcelenmiyecek 
•e uzunca ıllrecektlr. Her iki ta• 
~fın hazırlığı bunu anlatmaktadır. 

eneral KondiUs, cephenin aağ 

J
t
1
enah kumandanbA-ını General Ya 
•traa' B J 
1 

•, u gar hududuna yakın 
Oan · G fımall a:arbi kumandanlığını 

eneral Y µanidia• Ye merkezi ku· 
lbandanlıiJnı İMi General Papadi-
otaLo ' • . S 

q ı a ••rmıttır. on fgtlnlerde 
~barebe meydanında f htililciler 
Ô 611 Ye yarah Yermftierdlr. 

lealer ara11nda Serezdeki Veni· 
leloılann bqka•ı Kaptan Yuanidoı 
ta vardır. lbtillleiler baıkumandanı 
ile ı~rUtmiye muvaffak olan ecne.
~ l'Hete muhabirlerine Jeneral •••aa tunlanl aöylcmlttlıı 

- •• ICat'I m•hareb• S,llnllc 
6nünde olacakbr. " Ordumuzu Se· 
rez, Drama, Ka•ala 8zerinde top· 
luyoruı hava lmüsail o)duğu glln 

~rhal hn:umı geçeceğiz ve Sela. 

ı.!: .•lac~gı.z " ~tikiimet taraftar-

) ıae, ıhtılAlcılerha tank ve tay
•rel J im dı Jlel er o a tı için galip gel-

tyl ..-faln ihtimali olmadığını beyan 
-.. e111elctedirler. 

"• HUkOmetlnln M•n•vlpb 
Kuvvetll 

111 ~tina, IO (Huauıi) - Hftkti
~lın. takYiyeıi için ehemmiyetli 
... ">asal hareket baıladığını 
.... ~· Kaıeteleri teyit etmektedir-

-ı!1.:.Yrnlı) ga:zetea'.nin Veniıeloa
.. Y ındeki makalesinin de bu 
-~•ketle alakadar olduğu tah· 
il tdim•ktedlr. lller Çaldarlaln Nezdinde 

ita tina, 9 (Husuıi) - Tilrkiye, 
1c.:•nya, Bulgar elçileri Başba· 
~d ı Y&ret ederek Taziyet bak· 
~ !~ahat almıı!ardır. 

~ i•hı elçisi tarafından yapa
b tlçı.1 eyaaatın aynınrn Frana'Z 

'-!. . tar. fında'l da yapılacağı 
~n edilmektedir. 

"'''" z ~t' '' ırhh•ı Terunede 
"rlaJa ına, 9 ( Huıuai ) - Kılkıt 
tll.._. sı Porobtan teraaneye getl
- 'tllr. ti"• D_ .._l•direalnden Londra 

A.r Beledlres1ne 
~dih ~a. ~ (Huıuıi) - Atına Be
' ~ısı Londra Belediye rei• 
Aıtı11 londerdiil bir telgraf ta 
L... '• Pir M ""'Ulıa e, ora yarım adaaile 
"-)i ;•~ Yunanistan ializam ye 
~•k' çıade bulunduiuadan ge
~•aaı:e~y ahların her vakitki vibi 
~r a ul fÖreeelderinl bildir
~ r. 
-..ıaeı 8 oa ulk•9tçllerlnl11 Affl 
~ .. :_ _ latenlyor 
~ .. ~ 9 (t • ....a) _ M .. m.-

&elea bir heyet Venizeloa 

-ıuikaat hidiusinden dolayı mev• 
kuf bu!unan ıuçluların 1erbeat 
bırakılmasam müdafaa etmelerini 
Atiua gazetelerinden rica etmi.
lwd:r. 

Bir General Daha Tutuldu 
Atına lO ( Huıuıi ) - Eald 

OçUncU ordu kumandanı general 
Kladoı Agrinionda te.klf edil· 
mittir. 

cak olan lnönD vapuru da, dDa 

Gemllerlmlz ve A•llsız Haberler 

alqam tızeri ıaat 4 te SlrkecJ 
nhtlmından hareket etmiıtir. Ak
dedize çıkacak olad TOrk gemi
lerinin, ıon hlditeler ciolayııile 
hareketlerine müsaade edilmedi· 
ti yolunda yazılan haberler tama
aıile aaılaız olarak göıterllmek
tedir. Böyle bir karar ahnmıı 
değildir. Son iki llç sP'ndonberl 
ne Karadenizden ne de Akdeniz· 
den limanımıza hiçbir Yunan 
Yapuru gelmemiıtir. Haliçte du
ran tıç ıilep te hareket etmek 

Perıenbe gUnU limanımızdan 
hareket eden Deniz Yollan idare· 
ıiain Konya vapuru, dnn akıam 
Aatalyaya varmııtır. için vaziyetin tavaızuhunu bekle· 

me.ktedirler. lldncl Antalya poata11nı yapa-
:::z::c-======-===-===-==--=----=-==-ıırı 

Kanlı Mücadele iki Buçuk Saat 
Kadar Devam Etmiştir 

Belgrat 1 O ( Hususi) - GeY
glllden (Politika) gazetesi•• bildir· 
mektedir: 

Uıtruma aehrl boyunda vuku· 
bulan ilk muharebeye Ait tafaUlt 
tudur: 

8 mart aabahı, Doyran ıölDn
clon (15-20) kilometre uzakhktald 
ibtilllcller tızeriade hükumet tay• 
yareleri uçmaya batlamıılardır. 
Kokotta bulanmakta olan hOkômet 
umumi karargahından kalkan bu 
tayyareler (Belesitsa) ve Doyran 
llzerlnde dolaıtıktan ıonra uat 
(8) ... .... d&l•lılırdlr. S..t 
(9,50) de, adedi belU olmayan 

1 

deYam etmiı pek feci Ye kanh 
olan bu çarpıımanın zararları 
pek bllyUk olmuıtur. Hükumet 
7aralılar1 SeJAniğe doğru gütürlll· 
mektedir. Yollar, otomobil vo 
kamyonlarla doludur. Bu ilk 
muharebede iki taraf kuvvetleri 
mevı.llerinl muhafaza etmişlerdir. 

GeneralllKondllla Asker 
lstemlror 

Atina, 10 (Husuıi) - General 
Kondiliı SelAniğe artık asker 
gönderilmemesini h\ikiimete bll· 
dirmlı olduğundan dündenberi 
MYlriyafa ai•a7.t •..n.ı,tir. 

Bu it Kaç• Mal olacak 7 
Atina, 9 ( Hususi) - Yapılan 

aeferberlik ve aarfolunacak cep
hane ve malzemenin Yunaniıtaoa 
700 milyon drahmiye malolıcağı 
tahmin edilmektedir. 

tayyarelerin yardımile mllthlt bir 
top ateıi baılamış ve lhtilllcl• 
lerin siper!erinl berbad etmlıtir. 
' iki taraf askerleri araaında 
ıiddetli muharebe öğleye kadar 

m:ıc:ıı-=-===--========-=-=---=-==----

lta(qa Gaz3feleri lhtigatlı 

Türkün Göz Açıklığı 
Neden Tehlikeli Olsun? ---------( Baıtaraf ı 1 inci yGzde ) tırlatbktan ıonra Frauu • ltalyu 
bu tedbirlerin en nihayet karııık- anlaşmaaından sonra o vakitld 
lık tehlikeleri doğurmaaından tHirin ieçmit olduğunu kaydedf .. 
korkulur görülmektedir. yor ve diyor ki: · 

T•nın Bir MUtallası Şimdi vaziyetler detifmittir. 
Italya Yunaniıtanla dostluğunu 

Paris, Mart (Huıuıi) - Tan gençleştirmek için diplomasi yol-
gazetesi, Balkan miıakının akti Iarmda çalıımıf, aynı zamanda 
aıralatında, KUçilk 1tilifı takviye da kendisini Türldyeye bağlayan 
etmlı olması dolayısile Romada ~ etki samimiyeti ihyaya u_ğraımıı 
memnuniyetsizlik uyandığ,!JI ha- görllnmektedir. 

Yıal 11eırı1atı ----------------
Gençlik Varı. - Milli Türk Ta

lı be HirJ ği ue4riyatından birincisi 
olan bu 3.t ı ,yfalılc kitap çıkmııtır. 
İçinde bilhun Kader Birliği ve köyoü· 
ilik, devrim içe giriyor. üç devrin bir 
adamı, bu soy Löyle yetitti, alkı,, hir 
dilek, bir yalvarı~ ve bir emir batlıklı 
yazıl.ır olı:unmııyıı değı>r. Oenclerimir.e 
taniye e !eriz. 

---=~===-.-..------====-=--
leri Büıoıu tarafından ayda bir çık• 
nlao bu meomuanın 16 ıncı nyııı 

iotı9ar etmiıtir. 
yeni Adam - Bu fikir razete1i

nin 62 inci aayıaı A•ata, Matbuata, 
rHme, ıi7aHt• alt birçok 7nıJar, 
biklyeler, romanlar Ye karikatlrlerle 
çıkmııtır. 

KUltGr - İzmlrde çıkan bu kllltlr 
Y• edebiyat mecmuuının 52 inci aayııı 
intit., etrnittir. .............................................................. 

..... 

TAKVİM 

1 

' 

Küba ihtilali 
Yabancı Tüccarlar Tehdit 

Ediliyor 
Havana, 10 (A.A.) - İhtilil bastı• 

rılmıtllr: Şehrin ortaaı•da nkabulaa 
ıokak muharebelerlnde 1 kiti telef 
olmuı, 60 kiti de yaralanmııhr. 

Yabucı tlccarlar, mleHe..ı.ra.ı 
kapamadaldarı takdirde, kendilerlala 
bomba ile imha edl'eeeklerini bildlrea 
mektuplar aJm ııJardır. 

Fransız Batbakanı Llyonda 
Lıyon, 10 ( A.A. ) - Baıbakan B. 

Flanden 6 may11 belediye lntibaba
taada balunmak Ye bir aatuk d7'e
•elc lnre tHla ltmaya .......... 

·-== 
( Toplanb .. r, D•vetler ) 

Halkevl Te111slllerl 
lst.11bul Halkevlndenı ll/3/93S 

PaaartHI .-.ı aaat (20,80) da G61-
haıae parkı lçiıfdeki AlayklltkGad 
tem•il f•H•ls tarafıadan (Tırbll e 
MGrebbiye) piyealeri temail edilecekt~r, 

Gelmek l.teyealer dnetiyel .•r: 
erını 

ber,Un (17) den ıoara AlaykX·k 
cevirl'eaJ;tiacltan alabilirler. '"' 

1 

tt.lkevlnde Dil Kurumu 
fehremlnl Halkevı a. 

h11nda111 1 - EYimizde Ta .klkan-
F U L r Çe Ye 
rauızoa laD aurelan açılın 

D Bu d"ll • •ttır • . b-.... ı en litren1aek, iıteyea
lerıa e a aaat (18-20) 

arıııında ey 
JHl'aalıf1aa mGracaaUarı 

Belecllr• TekaUt Ea d 
Toplanta.. n •1• 

Belediye ınemur)IU' 
aaadıtı heyeti . 1 tekaGtler 
aat oada t 111 lDU•ıyeat bu tabu 

• op anac~k b. llık 
itlerini l'Örfltecekt r. ' ır Y1 

'=-~~-OSMANLI BANKAS~ 
TÜRK ANON:M ş:RKE11 

TESiS TARlFit: 1863 
ISt"rmayeai: 10.00o 00 l . . . 

' O ugıhı lıruı - ._ 
'l'ürkiyenin b ı 

ıış,ıcıı şehirlerilı 
Pam, Marsilya N· L • ıa, ondra Ye 
Mançester'<le. Mısır K b I k 
1 • ı rıs, ra , 
~ran, Fıliatin v y . , 
~ b 

1 
. E" •ıoanıııtau da 

-.cı erı, Yu l S . gos av ]1', Romanya, 
ıırıye ve y '1D&oistau'dll Filyalleri 

va u · . 

Her Or!ll hanka nuamelelari 

&lyasal Bllgller - Esk.i adile 
mii k.} tı ıı ek'~hı uırttfından çıkıuılao 
bu mecmuanın ŞııbBt 111y111 Prof. Et
hem Mt>nemeııcı, Prof. Agaf, Dr. Kilisli 
Rıfat, Hmıan Şu~rü, Ahmı>t Hikmet, 
)ııf uhıarrem Jı'eyzi Bayların yuılarile 

Glln 
31 

PAZAATE&I K••• :;apar 
11 MART_9_3_5 ___ 12_.ı---11 , ________ ..__, 

çıkmıştır. 

Flklrler - fznıir<l• ~ıkan bu mu· 
allim mecnıuuınıu J 2:j üncü uyııı 

çıkmııtır. 

Kaynak - Balıkeair Halkevioiıı 
çı1' •rdıiı aylık mecuıuadır. 24 üncü 
•Yl"l a ÜDCÜ yıla bumııtır. 

Arabi l Rumi 
fi Zilhicce tın 1 !6 Şubat 1550 Dr. • Ar 1 z c •• A .. 
~~fr l:.un' Vu"t.ı .; •'"!. ~ !_-=.:!_ Dalıllilje Mütelıouısı 
Gla•t 12 Ol 6 19 Allt ·• u - il 11 Tel.tfoo 118, Dhran~olll 
Otl• 6 13 ı:.: 24 Yat.. 1 J8 19 42 22898 Cumadan muda lan 
lda41 " JO l~ 41 1.n.a ' IO ~ 4 40 2.1044 gilD öğ!edeD aoııra 

Esnaf - Birl•tik .Eaoaf Cemi1et• .. 

Atatürk EnstitUsU MUdUrlOğO 
Ankarada Atatürk EnsJtfiıll 

müdürlüğüne Avrupada tahsilini 
ikmal etmiı olan kıymetli genç· 

lerden bay Hakkı Tunguç tayin 
edilmlftir. Bay Hakkı Tunguç it 
terblyeai ve aevgiai hakkındr 
lbtiıaı yapmışbr. 

Yangm Başlangıcı 
Şehzadebaıında Bay RHimin, 

Takıimde Vifakpalas aparbmanı• 
nın bacasından, Kadıköyde, Yel-

depmeninde muallim Bay Salih 
Zekinin eyjnden yangın çıkmıf, 

.a.•rumnıtar. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
B"ıeoe nöbetçi eczaneler ıtınlardın 
letanbul tarafı: Şehzadebaşında 

(Üninrai\e), Abarayda (Ziya Nuri), 
Şehremininde (A. Hamdi), Edirneka· 
pıda (Arif), Kii9ikpazarda (Bilııeyin 
Hüaııl), Samatyada (Erofiloı), Fener
de (Emilyadi), Eyüple (Hıkmet), 
Lilelide (Sıtkı), Cağalofluoda (Lbeyt), 
Bahçekapıda (S:ilP:1nÜ Baydar), Dakır· 
köyünde (Merkez), Be1oğlu tarafıt 
Tünelde (Matkoviç), lltiklll cadd• 
ıiode (Kemal Rebul), Galatada (Mer
keı), Şişlıde (Şark Merkn), Kımm
p&f&dıı (Merkez), Haaköyde (Halk), 
Kadıköy tarafı: Modada (Faik İsken• 
der), Pazaryolunda (Namık Behçet), 
Bilyllkadada (Şinasi Rıza) eczaneleri. 

.. Dr. ibrahim Zati 
Catalof•: Mahm 1d;7e caJJeıi 

Çatalç•tm• ıokatı No S 
HerfÜD öt ede ı aonra hu.a.a ·ı 11 

kabul eder. 

-··············· ... _ .. ___. ............................. .. 

8UTUN ULKE.Yt 
HERGtUN 

.,. J 

DOLASAMAZSINIZ 
FAKATI 

:şs,W.-.,n. Dosta 
DAKreı ... iLAN 

&iJTUN ~ HIR ,.UN DOLA$aa 
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Beşeriyete bela olan fareleri 

N F 
FARE ZEHiRi MACUNU 

Bir parça ekmek veya paıtirma veya yaflı 
l'ldalara stlrerek · fareleriıa bulundukları 
y•r• bırak1D1z. 28 kuruıtur. 

FARE ZEHIRI BUtiDA YLARI 
Fareleri• ltilundukları 7erlere terpinlz. 
Yirmi bet ~11ruıtur. 

MACUN VE BUÖDA Y iKiSi BiR ARADA 
llıa fırt:ler bufday zehirlnden boıİanır ve bazdarı macun yemek iıter. Bunun içindir ki 

her ik:ıini iatlmal eylemek çek muvafıktır ve bu ıuretle farelerin ana, baba .,. ıi:ıUHi 

•uha'kkak ve kat'i ıurette 6lürler ve kckmazlar. lld.i bir arada 40 kuruıtur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Haaan deposuz Aaka~. ı~~bu~ Bevot~ ~~~~~~~~r 

TABLETLERi 
uı1·iyeti tenbih eder, ıinirleri 
ku oeı ltndirir ve nkihiı 
ibtiyariığuı öauııe geçer. 

lıtanbul'da f.atı 150 kuru• 

Eczanelerde bulunur. 
Dok'°rlara; talep vukuunda tafıl· 
lit ve nümune gönderilir. 

Adreaı 

G11.lata Posta kulu•u 1255 

""""" --- ............. ......__ ____ ........... -.. , ............ -...-~-- ..... ~ ... ..._......, .. .,._ ....... ~ ... --.. ,,,.,. .... ~ ........ __ ··-························ , 
D eıı i zy ol ları 

1 ŞLETMESI 
Acute'eri r Karaköy KlSprilbatı 
Te'. 42362 - S rkeci rv:nhthdr. na e 

Ha•ı Tel. 227(0 
....... 4 ...... 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 12 

Mart SALI gUnll saat 20 de 
Rize') e k~dar. 111259,, 

isitendoriye Yolu 
ANKARA vaııuru 1 ı Mart 

. . ~ :w: .. . ·' •• . i. ~ . ·, .. . . 

• «<k W#! Sfin H fA Srif 1A ttwi 

SALI R"~nü saat 11 de isken· 1 

der.ye 'ye knd .: r. 11 1260,, • 
'~ı;zı:;&&&G..WWWWS W:J., 

---------- ------

ift~hı.uUc ,. 1w ... , ctı~~.ik •a:1t..t1. aa}'"' faide •• teaıiri 16rllea 

ŞARl( lAALT HÜLASASI 
Z.fiyeU umumip, 

FOSFATLI 
kuUanın.ız. Mer ecz•n•tl• aeltkr. 

"" 

' Her türltl baı ve dif ağnlarına, ne1leye, romıthmay., 
kırıklığa, ıl:ıir einlarına, ıoğuk al8'1nlatıaa, lflltmedep 

mütevellit bütün ağrı, ıızı ve sancılara kartı birebirdir. 

BUtun eczanelarda bulunur. Fiatı 7 1
/ 1 kuru,tur. 

G R I• p •1 N • Radyo'in Dlı macuau fabrikaaınıa mtlteMltll 
• kimyagerleri tarafıadan imal edilmektedir. 
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