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n umandan·ı Da Kactı 1 
.! 

Asiler Kaçarken Kasaları Soydular 
En Son 
Haberler 

f lakenderiye, 12 (A. A. • Ray
") - KOçllk bir Yuaaa vapura 
•ı... Kerkirya vapuru aıl ıemiler 
r•fınden tevkif edildikten ıonra 

· isyancıların Eli;-deki Gemilerden 
Biri Dalıa Teslim Btıyrağı Çekti, 1 

Yeniden Binlerce Esir Alındı 
• ll'akalmıı, buraya ıelmiftlr. 
t..I V •purda e1raren1iz bir adam 
~ •nmakta oldufu •• bu adamıa 
~ ••rof kruvaz8r0nlln kuaandam 
la 'lairal Kolyaleluil olduiu ve 
ti tirada karaya çıkmaıına mlaaa• 
• •dilmediği haber veriliyor. 
~Vapur, uilere enak ve mi
~ ınat temini içla soldiğiadea 

hal hareket etm .. ı emredil
.... tir. 

Sellnlk, 12 (A.A.) - General 
kondilia geceyi Dramada ve Ka· 
•llada geçireceğini ve Atinaya 
hava tarikile avdet edecetinl . 

' 12 ( A.A. R&ıt• -
layancıların kumandanı General 
kamenoı, kat'alannın kendiıini 
'-rketmiJ olduğunu beyan etmiıtir. 

Hezimetin iıe, bnkumet ku.
"ttlerinin Dedeajaca fn.,ek ı .. 
~ları reriden çevlrmuladen 

aeldiğiai a&ylemektedlr • 

S.J•r6•r •ili•• 11111/lu llar•i•t ııraıl•• hlcll•orlu 

asilerin kııalardılrl paraları 

... kedonra Te111lzlendl 
'6t -'ttna, 12 (A. A. Havas) -
't~ Uıı Makedonya ve Şimali 
~Yada mahalli bOkQmetler 
~ •dilmif oldujunu Bay Çal
'-.:, aıatbuata bildirmekte ve 

alarak firar ettlklerlal .. Ulft et-
mektedir. 

Dijer taraftan ikinci bir Au 
ı••I KeHndire limanına geltrek 
hOkü•ete tealim olmUf ve kendill
ae derhal S.llalte iltihak etmul 
emreclilmiftir. 

( De•amı 3 laol yüıde ) 

batı Anadolu On Gün
clenberi Sular Altındadır 

' 
lzmlrtl• ••'"•• Wr •lriıeiiı 

t111· 
'do~ 10 (Huıuai) - Garbi kaplamıı; ktıçlk Mead•.rea iki 
'd• ~ . iktaaat mıntakaıı, oD dda t ... rak cıvar araziyi 
'ı... n •n yağan tiddetll yağ- zarara ufı'atmııtır. Gedizin ta.-
~ t~hrtız6nden oldukça bOyBk masa, Maniaa ve Menemen ova· 
'-d .ilce gerirdf F larında maddt zararlar yapmııbr. 

ır" , . eyezanı l d l d . .... n Y•ğmurlan t - h Bazı yer er • ıu ann emır-
-.w .... 't bUyUkttır D n t;p ıgı a· yolu hathna hücumu lizerine yol-
~""qlc 96 aa t~ e1t :ı. 1 treni, lar boıu:muftu. Trendeki ihtiyat 
'lct•rnı ~ e lzmire, o da a117eleler inerek laattm etrafına 
'- taıt: ~uretıle varabil111if; Ay- taılar, kayalar yıjdıktan sonra 
' ~ a bazı köprftclllder yılul• ._ her duruıta saatlerce tevakkuf 

•llitgölll btit6n ovayı (Devamı 9 uoo• ıayfadad&r) 

Giritte V enizelosa 
Karşı isyan 
Hazırlanıyor 

--Sofya, 12 (Muhabirimiz aaıt 
10 30 da telefon etti) - Make
d~yadakl Yunan uilerinin, htı
kumet kunetlednln taarruzu ne
ticesinde tamamen tepelendlğl 
tahakkuk ettL layancılardan bir 
çotu Bulıariatana iltica etmiştir. 

Şimdi alınan bir telala habe
rine g6re, Glrltt• bulunaa llatllll 
relıi Bay V enheloa, Makedonya 
ullerinlo tepelendijl baberlal 
ahr alm11 bayııahklar ,eçlrmif, 
hDngtlr hlnıtlr atlamıya baıla• 
m11tar. 

Yine heniz alman bqka bir 
teıı;z haberinde de, Glrltte bir 
Jaıım halkan V enizeloıa kufi 
fayan etınek için hazırlandıklan 
bildlrUlyor. 

Belgrattan gelen son haberlere 
_ ... ____ .. ,......"* ... ~ ......................... ·---

VE D i G 0 N 
y 8 digt1n bugün çıkan 89 ıa~ 

fnkal&de ıayJll ve renkli ilivelenle 
Tiirkiyenin en. güıel m!_cmuaıı oldu
ğunu iı~at etmıetir. Bu guıel mec!°ua
yı ıimdıy• kadar almadınııı:ea t>uıünktt 
8ayuıından itibaren toplamaya baılayın 
SS aayfa,. 8 renkli tablo 17 kuruta 
mal olduğu halde yalnız 10 kuruşı 
ıatllm• l. tadır. 

-Llm•ıumıztl• •lılc 1 " 
011• ... ı 1111•• 

bandıralı T•-aı.. 
··• 110• vapura 

göre, Yunan hllldi ti lbti-
lilln elebaıılığını Japm~kl~ suçlu 
olan V •nizeloau diri diri yakalat• 
maya karar Yermiştir. Bay Veni· 
zeloıun baıka bir memlekete 
kaçmnmaaı için ciddi tedbirler 
alınmıştır. 

Atin~ 12 (Husual) - Make
donya 11yancılarının yirmi dört 
aaat gibi kııa bir müddet 
içinde tepelenmeleri, efkirı umu
miyede çolc derin bir .. Yine 
uyandırmıftar. H8k6met kunetı .. 

ltalga 
Yunan lsganına 
Karıımamış 

Roma, 12 ( A. A. ) - Resmi 
mabaftl, ltalyanıa YllDUI laldiae
lerlne mtıdabalede balunacajma 
dair verilen haberlerin lalçblr uıl 
•• eaa11 olmadıtını beyan etmek· 
tedir. 

Y unu blcliaab dojrudan 
dotnıya Yuanlataam dahili bir 
meıeleai olarak teWd edilmekte 
ve ltalya timdlye kadar ne doi· 
rudan doğruya ve ne de bilvasıta 
bu itlerle allkadar olmamlfbr. 

Deliren Aıker 9 Kişi 
Öldürdü 

Bırut 1 1 - Birdenbin deliren 
bir uker 9 kiıiyi 6ldtırmlf, iki 
kifiyi de yaralamıtbr. Deli ya
kalanmıthr. 

Piyango 

• -----.. ·---··~~~·.,.._-----------~~·-

Öz Türkçe: 

Barut 
Fıçısı 

E.ki Balkaalara blllriıc Kurtlarıa 

ılrtl ılrl do,aıtatı, ıırtlaalano, çakal• 
)arın acı acı batrııtıtı 1alçaa bir dal 
dorutu JdL 

8iı bu dat dorujıaau fillerin yer 
yer açbtı, bOJbOUerin dal dal öttiltil 
bir çiçek tarlHı yapmak iıtiyorus. 
Ancak, o l-atı boıluktaa bir tOrll 
kurtulamıyor. Yunaniıtaa, durup du,. 
duk yerde, Balkan •ınarları içinde, 
kanayan bir yara oldu. 

Bu• ••riıtan i1e, bİI' katra• kun•• 
gibi içi• için kaynıyor. 

Bekleıımedik bir gGnde, amulma• 
dık yerden patlayan \oplar, Balkan ara, 
yen:den aaumağa baıladı. 

Bu aanıntın ı n, korkunç blr fırlanır• 
n •n b tlangıcı olabJJecıefia• laaaQl

1
• 

ba ... _ balkuılılı.r a 
yoruz flmma, "-
birlikle, biı de tetikte bulunuıoruı. 

Balkanlar, Avrupa çatı11 altında, 
b. b t fı .... ıı o!maktaa kurtulmah-

ar aru .... __ ._ --~ eller: 
dll'. Fıçı71 fiti'·~.... L k ki' 
.. 1a ••la tatt119a_,- •• ana 
kurtulamı1aoak ta... - •• 
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Halkı 
Memnun Eden 
Bir Mü;de 

Memlekette teker fiatının ucKzla· 
tılaoağını Baıbakan mtijdeledi. 
Y aloıı bu müjdeyi Ttrmedi. Ayaı 
zamanda k:l:imUr n 9lmentooUD 
da indirileceğini bildirdi. Bu 
habfl, her tarafta derin bir 
nıeu nuniyd uyandırmıtbr. Bu 
memnuniyetin akiılerlni din 
töyle teabh edebildik: 

Bay Yueuf (Kadıkö7 Altıyohığıı 88) 
- Baılakan fımet lnGnD Kamutay• 
da',i nutkunda milll fabrika ıınamull• 
tının ucuı:l•blacaA-ına iıaret etmit· 
lcrdi. BuıflnkG ~ıı:etelerd• ıeker, 
~lmento ve kGmOr fiatlarının dltft· 
r01meıi için tetkikler yapıldıtını oku
du'c. Şeker çocukların ye hHtalann 
bir gıdaaıdır. Umumi harpte ıeker 
yemeyen buıBnkU nuil içinde birçok 
hastalar, veremliler yardır. Şeker 
fiatlarında on kurut birden indirmek 
çok isabetli n faydalı bir tedbir olur. 

Memlekette bir imar fiab beı!adı. 
Birçok bDyllk yapılar kuruluyor. Bu 
yapılarıD nnuı çimentodur. Çimeato 
ne kadar ucuzlar1n yurtta Gmrao oka
dar artar. Ç'mentoaun ucu:ı.lamuı da 
kömOrUn aıatı flatla aatılma11na 
batlıdır. 

HQkQmet beden umraaına yaraya• 
tekerle, yurt umranını doğuracak olan 
kömür ye çimentoyu ucualatmakla 
yurdun hem .sıhhatini laem de bayın· 
dırlıtıaı temin etmit olacaktır. 

Jf 

Bay Halit (Bakırköy Qiçekçl ıoka· 
ğı 12 ) - Şekerin Anupadaki aahf 
fiatlarını herglln ırıı:ıetelerde okuyoruı. 
TOrklyede lııayatın ucuzladıtıoı n 
paramızın alıt kudretialn de arttıtı 
ioklr edilemez bir hakikattir. Runlara 
rafmen ıeker fiatlarınuı hlli cakl 
yaıı:lyeti muhnfasa etmeai dotru de
tildl. Çimeato da c;ok palaalı aatılıyor

du. Yurdun dört k6ıeaindo Falrika1ar 
mektepler, bUk6md konakları, l.tar 
7onlar yapılıyor. HOkümet merkezi· 
mizde bummab bir lmar faaliyeti nr. 

Çimentonun buwGnktl fiatla aatılmHı 

doğru detildir. Eauea madrn kö
mlrlerlnin fiatları da kıa•en dCltmlt 
n d.ılaa da dltörllmek için 
teıebblaler alınmıtbr. Hllkümet haç 
lüzumlu maddenin indlrilmul içia 
uuh tetkikler yaptırıyormuı. Eaaaen 
Baıbakan da ıreçenki ıeylniade bunu 
ndetml9tı. Umumi aıhlııatJ Y• umraa 
faaliyetim,zi allkadar eden bu itler 
Gıı:eriadeki tetkiklerin bir an IYYel 
bitirilmuinl diliyorus. 

* 
Bay Faik ( Eminönü HatırQılar 72) 

- Bizim k3mlr fiatlarıada bir ar•Jri· 
tabiilik bulunduğunu 6tedenleri aa
aotelarde okur dururuL Ecnebi •a
pur:arı k8milrlerl bizim limanımızdan 
detil, Pire limanından alıyorlardı. 
Bhı kendi ldlmlrllmüzO npurlara 

nremiyoruz. Fakat Yunaniıhn bizden 
al~•tı kömOrQ pekli& -.erir n bu 
yü:den de istifade ederdi. Şimdi 
Ankarnd n relen haberlerde dnletin 
kömilr fiat•nı dtitOrmek için çahıtıtını 
~A"ren'yoruz. Ayni ı:amaada da çi
men'o ve teker fiAtlarının dOtilrDlmeal 
dGtünQUlyormtiı. Bunlar bir an evnl 
hakikat olmaaı temenni edilen i'Ü:ıel 
te •«"Y"Yurlardır. 

- -~ --- _ , ~ - -- . ..... . .. _ _._. ·- - - -~ 

Bir Muhbir, Hükiimetten 
Dört Milyon Lira istiyor! 
Aıliye birinci- hukuk mahkemesi don Maliye 

hakanhka Ye hazine aleyhine dört · milyon 1111 yllz 
bin liralık bir alacak daYaıına baldı. Davaca cam 
tllccarlarından bay Znhdn Sabittir. Mahkemede 
kendisini avukat bay Hllıcyio Avni ve Fuat ŞUlcrlt 
temsil ediyorlardı. Hazineıılıı avukatlığını da bay 
EOıman Nuri almııtı. Alacaklı avukatlannın iddiala· 
nna göre davanın menuu ıudur: 

lehine olarak taılıth ettlrmlıtir. Ellerinde bu ihbarı 
yapbklarana dair de Maliye bakanhiıaıa muhabere 
doıyalan Ye mukaveleleri varmıf. Şimdi ikramiye 
kaaunumıa lauı\lıl maddıleriae 'öre en az lkra• 
mlye olan yüzde bir beaabile ikramiye hakları 
olarak dört milyon (200) bla Ura lıtlyorlar. 

Diyunu umumiye idareli saltanat demode yan• 
lıt heıaplarla diyunu umumlyeml.ıin yekünunu ka· 
bartmıt ve Lozan konferanaına yerdiği hesapta da 
bu fazlalık Ye kabanklık yekftnu (60) milyon alhn 
lirayı bulmuıtur. Bay Zühdn Sabit hükumete ve 
Maliye bakanlığına o vakit bir ihbar yaparak bu 
fa.ılalıtı uıun raporlarla blldlrmlf ve hOkümet de 
teıebbUae ıeçerek bu yanhıhğı bllktlmet ye hazine 

Muhbir avukatları taleplerial bu tekilde ıöyle· 
dikten ıonra hazine avukab ı&z aldı Te mahk .. 
menin bu davaya bakma salAblyıtl olmadıfını 
söyledi. Davacı avukatı Fuat ŞUkrU lıe, mııhke
menln bu davaya bakmak husuıunda tam bir ıa· 
libiyete 1ahip olduğunu ileri ıUrdft. Neticıd• 
mchkeme, salahiyet noktasından bu davaya burada 
bakılamıyacağım ve Ankaraya havale edecetinl 
bildirdi. Şimdi davaya Aıakara hukuk mahkemeıl 
bakacaktır. 

Film Vergisi Fırtına 
Sinemacılar Gümrük Ba- Henüz 
kanlığına Müracaat Etti!er 

Sinema filmlerinden alınan Dinmedi 
gllmrUk reıminin metro başında 

~denen kira ücreti yerine aaıl 
kıymetlerine göre tahsil edilmlye 
baılanmaaı ainemacıları lyidea 
iyiye telqa dll1ilrml11tUr. Sine-

macılar, bu huıuıta gerek doirudaa 
doğruya gerek Gllmrllk Baımüdlir· 

JUğil vaııtaıl:e Glimrllk Ye lnhl· 
aarlar Bakanlığma mllracaatta 
bulunmuılardır. 

Bir ıiaema aahibi kendiılİe 
gartııen bir mubarrlrimue ıu•lan 
a~ylemiıtlr: 

11
- Bu, bir kir f idlr. Kira· 

Jadığımı.ı filmleri belki o memle
kete iade etmeyiz. Fakat, kulla• 
nı!acak hail kalmadığı içindir ki, 
Noter huzuruada imha ederiz. 
Filmleri aatıa almadıfımı.ı da ıu-

Dıı denizlerdeki pddetli fırtına 
heııDz dinmemiıtir. Ereğa lima· 
nıeda barınamıyan Denizyollarının 
Mersin vapuru g(içlükle yoluna 

devam edebilmiı, Zonguldaia 
Yarmııtır. [ugiln lstanbula iele
cektir. DUn Merainden gelmesi 
bekienen Annfnrta vapurunun 

ancak bu akvam gelebileceii 
anlaşılıyor. Bu gecikmenin 11bebl, 
fırtma ylb.Undın vapunan Mera.İn· 
den geç hareket etmek mecbu
rjyetinde kalmaııdır. Dün rüzgar, 
kar } e:den gün doğusuna çevirmİf 
ve tiddetini muhafaza etmittir. 

Lise Mudur Va Muavinlerinin 
~,akam Maaşları 

llk tedrisatta olduğu gibi, or· 
nuala aablttlr ki Oç blf 11neUk ta tedriaatta da llH mUdUr ve 
mukaYlle bittikten ıonra iade 
edilecek vaziyette olanları gönde· 
ririı. .Kıymıt mevıuubahstır amma 

icar bedeli olarak verdij'imfz 
~paranın filmin kıymeti itibar 
edilmeal daha doğrudur.,, 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Karaağaçta Eminla tutla har
manında çalııan Haydar isminde 
bir amele harmandan bin tuğla 

çaldığından yakalanmııhr. 

Jf Hamdi lamiade biri Hey· 
beliadada Belediyeye ait birkaç 

bllyUk kalas çalmııtır. 

lf- Şevketin ylik arab1sı Ka

ıımpaıada Mehmet Ali adJı bir ço

cuğa çarparak atar ıurette 

yaralamııtır. 

muavinlerinin makam maaılarının 

kaldırılacağı söylenmektedir. Liae 
müdürlerinin makam ücretleri 50 
liradan baılayarak ( 150) lıraya 
kadar ytikıelmektedlr. 

Kurbanlık Koyuniar 
Bu sene Şark vilayetlerinden 

fazla miktarda koyun gelmekte
dir. Kurbanlar aatııa çıkarılmıştır. 

Bu yal, geçen l ıla nazaran fiatlar 
daha di:şLJktUr. Orta bUytik:ükte 
koyunlar 1l·13 lira ura~ında alı
nabilmeklec.ir. 

Bir Tavcı l(adm Oç Aya 
MahkO'TI Oldu 

Aaliye Üçüncü Ceza mahke
meaiode dün, Fatma adlı bir 
kadın, üç ay hapis ve elll lira 
para cezaaına mahkum oldu. Suçu 
Ahmet adlı biriaine idi bir 1&atJ 
altın diye ~ürmftş o!m:.sıdır. 

I Büyük Bir Lise 
J Harbiye Mektebi Bi~asında 

l Açılmaıı Düıünülüyor Ankarada hııa edilmekte olaa 
Harbiye mektebi binaıı bitmek 
lileredir. ÖnllmBıdekl derı yılı 
batından itibaren Harbiye melı• 
tebinin Ankarada tedrJaata bqla· 
ması çok mllmküa görnlmektedlr. 

• Öğrendiğimize glSre, ııhrimb• 
deki eaki Harbiye mekteblr bina• 
sinda, KWtnr Bakanlıtı, tedrlaaba 
HH mihverini Almaaca teıllil 
etmek llzere bUyllk bir Uee •t••
ğı düıllnmeldodirt Bu huıuata tet• 
kikat yapılmaktadar. Biaada bam 
tamirat T• deği9ikUk •tlcude getiri-

lecektir. Bu Us de, Galataı rayda 
olduiu Kibi, denleria mtihim bir 
kıımı Alman profeaörlerl tarafıa
dan, Almanca olarak okutulacak· 
br. TUrkco tedriaatı yalnız li1aa 
ve milli kültlr dersleri t .. kll 
edecektir. 

iki Kumarcı 
Ali ve Salihattla lı•lade Hd 

kumarbas KllçUklAagada boıtaa 
lçi11de kumar oymarlarken cilrml
me,hut balinc!e yakalanmıılarciır. 

Fuhşa Teşvik 
EtmıŞ 

Manaik ve AiaYDl adla llıd 
kadın genç kızları fuhf& teşvik 
ettiğJ idd~asile dUa Aıliye ÜçUncD 

Ceza mahkemesinde muhakeme 

edildiler. Mödd~lnmuml dosyayı 

tetkike istec'iği lçia muhakeme 
baıka gOne bırakıldı. 

fi.ektapJır Perfembı GUnU 
Tatil Edilecek 

Kurbaa bayr•mı mlnaaebetUe 
blltlhı mektepler p•rıembe ıhtl 
öğ-ledea aonra haılayarak ıah 
•~babına kadar tatil edilecektir. 

-~ Giniln T arilıi 

Türk - Sovyct 
Dostluğu Her Za· 
man Kuvvetlidir 
Moııova, 11 (A. A.) - Jurpal dl 

lleaku ıuetHI, lıaet laaae, kabipe'" 
ılaia oa 71h mlnaaebetfle aef ettitl 
bir makalede, lımet lnönl ile Tevfi~ 
Rtltll Arasıa Sovyetler birliğini 'fttır 
lıl7e Cumhuriyeti ile o!aa ııkı do•lt 
lutua takYiye n lnklte.fındakt ınltır' 
ta1 roll•rinı kaydettikten aonra, btl 
oa aeae sarfı11dalcl Ttırk • Sov1•• 
mlaaaebahnın safhalarını teferrruatil• 
caalandırıyor Ye diyor ki: 

• ia iyi çocuklarını• kanı bah• 
ııaa kazanılmıı olP.n Tlrk utu-' 
latikllllnl on aenedcnberl mildaf .. 
ıdea la111et inanı hGldlmcti, ınn.ı.. 
H• l"Qnlerde, lki memleket ıi1' 
elde olarak hak, mevcudiyet ve i~ 
llllerJal mldafaa edcrlerkea Törkiy&' 
7e kartı hakiki dostluk va:dyetitJ 
ı3ıtermit olan Sovyetler blrlitdt 
..... , rabıtalar tealı ve takviy;~ 
4ai•a ı~h Oalade tutmuıtur. l,ıt' 
kamı içindir ki, lımoet İnönü kabiıll'.' 
ıiaill onuacu yıldönümU Sovyet efklİ' 
rnı•temlycıal tarafından bu kadar da" 
taH karıılaa11111tır. Sovyet ıfkit~ 
u•u•lyeai bu dulct adamlıırı""1 
seael barlflll Y• Tilrk maıalemetpd' 
nr, lkenomlk n kültilrel t.ktıafı_., 
takYlyHinl tahakkuk ettirmek ,ı• 
JG.kHlı nıtlfeleriade daha b&yük ııat' 
nff akiyetler temenni etmektedir.,, 

ihtikara Kartı 
Jle11diye, •aha'le aralarıada peri" 

keade tekilde KokldhnirQ aatıtı I~ 
biır ilet liatHl teapit etmektedir. .. 
flat 11.tHI 1akıoda allkatlarlara teblif 
edileeek, lhtik'n• GnOae ıeçil.W 
elacaktar. 

Yabancı Diller Mektebi 
O•lnraltede Yabaacı Diller dl•~ 

.. W.cle talebenia denm ~uiJ•"."'J 
1eaWea tetkik edll•lttir. Burada 61'! 
k11ıaı talebenin deva etmedlİ 
•lrll•titttlr. Bu talebelere te~ 
,.pıl•ııtır. 6ıte iki 11iıbetfade de 
•t••J•R talebeler, yıl aoouacla inıtih .. 
abam7acaJdır. 

18 Mart lhtlfaH 
1' Martın Kurban pyra ..... 

tHa41f et•Hf dolayıaiJe, l.t .. bıa~~ 
ltıalil 11ldönlml l~in bu 111 i~ 
111eraal•l 7apıl•17acatı ıayleamlt 
ôtrea.llj"i•iae a8re, bayrama tea•' 
et•ealae ratman mera.tm yaptll' 
caletır. 

Yol Yergl•I 
Yol nr.[aini, bundan .....,a ,,,.,,, 

iyi takip ve tahtft ~tmek lpa, ~ 
calr il yHI memurun ne ı 

aeflleeeti kararlaıtırılmııtıı. 
kalaa eni Belediye me•uıluı 
edlfeeek, hariçten 7enl alınacak _ .... 
1a11rlu araı ııtlan da mOaabalıı:a ..,.. 
laaaı açılacalrhr. 

Tramvayların 

Yeni Kapıları . 
Ot•••tik .. kilde kapılan J 

lr•paaır hale l'•tirilea tra•ny ~ 
larıa4-. IHri Y edikule le ~ 
araaaa4a lfletll•q• bqla•.....-.
Yapılaa lnı u:a:11• ut tkrlbelc.~ 
aeu .. nr•!ftir. Y alıııada ltu f~ 
W, •alta dalaa uma batiara • 
ttka.rıl•caktır. 

l_s_o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_sı_·m_.l_i_Hı_ik_a_Ay_e_s_i_: _________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_. _ __:.. __ 

/ 
/, . '\ 

Ôkllı 6ld0. 
1 

Ortakhk ayrıldı. 

1 
c. .. at ne kaclar çok 1 laam Jİ•• 

olana olaua. 1 olaw •• 
•Hdipi ı Beıaim 

ok•r 1 
Dönu 

okur L .. 
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Hergün 

Vaaı Çolc Oltlalıı lolıa ••in Konamtıtlı 
............................................................... 

Kamutayda 
Görüşmeler 

Sinop S:ıy: avı Hakkında 
Bir Tezkere Okundu 
Ankara, 11 - Bugün Kamu

ta, saat 14 te Hasan Saka (Trab
•on) un başkanlığında toplandı. 
Enver Adakan (Balıkesir) , lımail 
Sabuncu, (Giresun), Ömer Danıt 
(l<Utahya), SUr~yya Tevfik Genç· 
•ia (Tokat) ın tahllflerl yapılmış
tır. Bundan sonra hükumetten 
itlen fu tezkere okunmuıtur: 

"Sinob aaylavı Receb ZOhtl-
lln ld dı on yı anberl beraber yafa• 
'fctiı Fatma Medeniye adındaki 

dını henllz katiyetle anlaşılmı· 
Jın ıebeblerdea dolayı 10-2-935 
:'ctai ÇengelköyUnde bat ve ba
d •ldilrıııdan kurşunla Yurtluğun• 
c~n dolayı hakkmda Üsküdar 
~ rnhuriyet MUddelumumiliiince 

0~1r!ık tahkikatına baılanmıı 
.. ugu ve F ranıız Paıtör haata
.. ,s· d 
t' l lll e tedavi altına alınan ya· ,;hun 12- 2· 935 aah gUnU aaat 
ı:- ,30 da öldüğUnlln T eşkilitı 
«:.aa • d sıye Kanununun 17 nci mad-
l ••ine tevfikan Adliye Bakan• 
•tından bildirildiğini arzederlm.,, 
~ T eıkere okunduktan ıonra 
'tkan dedi ki : 

- Bu tezkere Divanda da 
~Uıakere olundu. T etkilltı Esaaiye 

anununun 17 nci maddeıine 
l~re hükumet yüksek Kurultaya 
()ıldiriyor. Hazırlık tahkikabaın 
::tlceslne kadar şimdilik yapıla-

Yu s uİ Aku;;,ragı 
'f(agbettik 
~ürk tarihi ·Tetkik Cemiyeti 
)' ndan Iıtanbul aaylavı Bay 
itt uauf Akçrua dun akıam Hay• 
ı-~aıadaki emrazı entaniye haa· 
~' 10••indo vefat etmiştir. Haber 
W: tarafta bllylik tee11llrle kar• 

~llıııtır. 
"' Uauf Ak~urayı temiz, dlrllıt, 
~ ~~•tkır ve mütevazı bir lnkılAp 
,.Ilı ıimya11 olarak her keı 
-ıt .. ; 1876 da doj'an ve Pariı 
t,la.i~ ılyasiye Akademisinde 
ç0~ ili ikmal eden merhumun bir 
"tıerlerl vardır. 

d,r tthumun cenazesi yarın Hay• 
ta~•şa hastahanesinden kaldı· 
'-k •k, nıotörle Sirkeciye getirf!e
~~.1cenaze namazı Sultanahmet 
la\4-1 11~• kılınacak Ye Edirneka
'-t,k ~uheda mezarhğına gömü· 

lir. 

-

Resimii Makale il Ailede Geçim il 

= =r 

• .-ı: 

Hakiki nadet n g8nll refaha aaeak nli:lkte bulu
aar. Fakat kan •• koHnın iyice anl•ı•aları •o kafadenıl 
olmalan tartile. Bu ankıma olmadıtı takdirde fel&ket lki 

taraf için do muhakkaktır. 
MH'•t olmak latlyorHn ız, anlatlbi'ecetiniz 

yeya erkekle yuva kurunuL 
bir kadın 

SON· TELGRAF HABERLERİ 

En .Snn Haber· er 
~~~~~~~---~~~~~~~ 

Bay Ven!zelos Kaçmıya Hazırlanmış 
( Baıtarafı 1 inci yGzde ) 

Şarki Makedonya aıilerl hu
ıuıt bir trenle firar etmiıler, 
fakat bunlar Alekaandropollıte 

tevkif edilmiıtir. 
Alınan diğer haberlere g6re, 

firarilerin bir tahtelbahlre bindi· 
rlldlklerl anlaıılıyor. Dbnkll bldl
ıahn neticeıl 11 öll, 28 mecruh· 
tur. General Kondillı bugün 16 da 

o 

Atioaya muvasalat edecektir. 
Bay Çaldarisin evinin önünde 

halk taraf,ndan Hvinç tezahurab 
yapılmaktadır. 

Yunan hUkümetl firarilerin 
tecridini ve bükiimete alt parala· 
rın ladeıinl Bulgar bUkftmetinden 
talep etmittir. 

Haber verildiği•• 

Venlzeloı bir Ticaret 
göre, Bay 
tayyareıile 

Giridden kaçmıya hazırlanıyor. 
Sofya, 12 ( A. A. ) - Bulga· 

rlstana iltica etmtı olan Yunan 
zabitleri, cenahlarının Hnlmıı 
olduğundan, toplan ve tayyareleri 
de bulunmadığından, aynı zamanda 
cephane ile erzak yokluğundan 
mağlup olduklannı s6ylcmiılerdlr. 
Y~nan Harbiye Bakanına göre, 
eıır Yunan zabitleri bir kampa 
sevkedilmektedir. 

isyancı ar ası epe endi? 
Sofya, tl(A.A. - Havas) - A· hllkumet kıtaatı saat 8,40 de I bunda ve Makada boğazında, 

ılltrln ümitsiz bir Taziyette bu- Serezi iıgal etmlılerdir. baılarında bir ıenual olduğu 
luadukları hi11ediliyor. Terdeşden Atina, 11 (A.A. Havaı) halde yirmi zabit Bulgar memur-
bildirildiğlne göre, bir General, Trakyadakl hnknmet kuvvetleri larına teslim olmutlardır. Bu 
iki blnbaıı Ye 16 asi zabit Bul· kumandan1 General Yaliıtiraı ıeneralin bizzat aıl dGrdOncQ 
ıar hududunu geçmlılerdlr. Hat on beıte Trakyadaki vazı• kolordu kumandanı Kamenoı 

Nenekop haYaliıinde llç iıl yete biklm olduğunu bildlrmiıtlr. olduGğu an11aıKılmııtır. Yunan zabiti ile bir kumandan enera amenoala beraber 
Bulıar hudut kumandanlığına il- Atina, 11 (Atına Ajanıı) - iltica edenler tlç miralay, iç kay-
tlca etmlılerdir. Kavala •• Dramanın öğleden makam, dört blnbaıı, dört yllı· 

Atina, ıı ( A.A .• HaTaa) - ıonra teslimini mllteakıp bu ha· baıı, dört mlUizim ile Trak 
General Kondiliıin hatladığı valideki harekita bltmiı naıarile valisi ye bir sivil mernu d ya 

mumt taarruz terakki ve inkitaf bakılmaktadır. Zabitlerin lfadeılne göre r h~ 
etmektedir. Bu sabah Sereze gi· Atina, 11 (Röyter) - Hnkü- kümele sadık kalan g' lJ 

k D d ... k . •m er 
ren hllkümet ku•vetlerl mlltea ı• mel, isyan ordusunu• lnhiıamı e •araca H er ıhracın 
ben Demirhisarı ltgal ve aıiler Uzerine Makedonya ve Trakyanın Yaff ak olduğundan aıi 8 ~u-
Drama •• Kavalayı tabliye et- blltllo şehirlerinde idareyi ele ~~nıtı~ukavemctine imkan k:Im: 
miılerdlr. 

Aal ku•vetler kumandanı Ge- almıştır. Bulgar hudut memur) 
neral Kamenoa'un Glride veyahut Atlna, 11 (Röytor) - General teciler~ hUsnlikebuJ göat arı mlll-
ecnebl bir memlekete kaçmak Kamenoı'un Harekatı harbiye reiıl hukukudüvel kaideleri ern:ıt~ ve 
baıırlığında bulunduğu blldirll· intihar etmiıtir. kendileri sl:ahhn tecri:UU~ı.bmce 
mektedir. Aıi ku•vetlerden Uç Sofya, 11 (Röyter) - General muhafafa altına ahnmı 1 edılerek 

Ell• G f ar ar. 
bln eair alıamııtır. Asi zabitler Kamenoı, erkanı harbiyesine men· I em · · . 
kıt'alannı tcrkedcrek ıima)e doğru sup 17 zabitle birlikte Meıtanlı lSln ln 
kaçmaktadırlar. Makedonya'nın cıvarmda hududu geçm!ı Ye Bul· Geçİrd• """• 111 

gar .r ... ·sine iltica etmiıtir. ıgz l.V~ jQCera 
aıllerden temizlenmesi anıeliyeıl .. .. 

Yarin (bu(\'tın) bitecektir. Sofya 11 (Bulgar ajansı) - Bu At'na, 11 (A.A. H ) 

S • k b d 8 I Kau~ı da bul avaı -on Dakika At·ına, 1 J (Atina Aı"anıı\ - aabab Nevre op cenu un a u. . 1 Unmakta olan 

V 
:J ı na bir binbaı• bir ası < onanmadan Eıı· k 

h . d gar memur arı ., mürettebatı i ı ruvazörl 
6 

• Makedonya cep eıın e aaat k ~nız J V K d S h ı· . yllzbaşı ve b'.r puaııort memuru şehre çıkar~kgeGrn umarıdanının ..,_ e OS 8 3• 7,30 a ercz a a.ııı namı· teslim olmuılardır. ·ı .. n eneral Kamenoı 
'•it G na bir heyıtl murahhaıa umcml Bi:lbatı, Dcmirhisar ve Serez 1 e gor şmeıhden bil" tlf d • •t Ad . h b 1 d bitlerini ba;;.' 1 ıs a e za• lfl aSID• kur.rgtha stelmıı ve Ad!cr:o mıntaka larındaki mu are e er e zörlln hllkfı 6m. atrnış ar ve kruva· 

d d ~ ld ., bı.ld"rrniştir Aı· zabı't ası· dördUncU kolordunuıı lam bir e emrin d 
an Kaçtılar l •iı ı~ını • ı - w d w i olduğu •·u tel2rafla At'e amabl'e 

v ler drcz"nlere binerek Şark lıtl- m;:ığ)ubiyete ugra ıgmı ve umum d' . , d' ınaya .-
katnetiade kaçrnıılard .r. Baıla• ricate bapadığ1111 ıöylemişlir. ırmışıer ır. 

isyan Bitti rında ı·ıv~rilcr olduğu halde Saat 13,30 da Mestanlı c~nu- __ Atina, l!J_A. A.) _ HükQ-

~ ~==:=======~===~~-~~ ---=-
li"'~!'l a, l 2( Saat l l ,S S)-"" [STER iNAN /STER I NANMA/-- -
ta., 1 •lınan bir habere 
~,11e Bay Venizclos ve 
titı kı \'e Girtteki as!· e
'-tad Utnandan G:rit ada
'llte~n ~açmışlart! r. Cu 
l.i'- . • ııyan taınanıe .ı 
'IQ1ıt1r. 

DBnyuın bir köıe•inde •il&bla bir kuga bat ras
terin r e mahut ı:'ih bez.trgi:u Zaharofun adı da ortaya 

ç-k r. Dir y rde l:ir iıyan harekitı oluaca fngiJ"z cU\Hll 

Mir .. ay I.av:en• n adı iıyan gftrü"tillerinin aruına 

kar ·ııyer·r. Son Y,ına'l i~y , n nın da ihtiyın z h f 
k 1 t ı 'k · a aro un 

titrek parın• r • a ırı c . i l diği ı -ı yiaları 1 1 yo a m f 
bulunuyo~. ~ ·~a 'l çları.,, ıni et erin !:an'\ l otulın:ılar nda 
arayan l;u gıbı •el ıml r o r t ed ın kallunadıkça dDnyan a 
allzene girebileceğ' ne ; 

JSTER iNAN /STER 

L-----------------------------------------------

Sözün Kısası 

Giritli Neden 

/sgan Etti? 
.. .. 

Bazıları bu iıyana parti k .. Ygasıdır, 
diyorlar. Parti kavıaaı h~r yerde 
ol11bilir, fakat hiçbir yerde bu kadar 
P"' tırdılııı olmaz. Bunda parti .hti!&
fından batka l:ıirıey olalıi"ecetini 
dG~Unere-k, bizim berberia fikrini 
ıormıya gittim. 

Berber 11çık 1öz1a olurıı-, herkuin 
çenuini traı ederkea •tz•ad•n lif 
almanın yo'uou bulacatı içia kulak
ları delik olur. Bizim berber de öyle 
ıözÔ aç ık H kulatı delik berberler· 
dend ir. Ben parti ka•aaaında• bahH· 
derken: 

- Yok canım, dedi. Venizeloa 
lntik11m ahyor. Kendiıini Cildllrmek 
isteyenlere kartı tlmdlki Yunan hll
kömetl onun istediti k•dar aert 
davranmadıtından öfkelenmiıti. Şim
di öfkesini meydana YUruyor ... 

Bu da bir fikir amma, beni kan· 
dıram •d ı. Şahıi intikam almak için 
memlelcetini bu kadar karıtbrmaaı 
doğ-ru olamaL Giritlinin iıyanında 
baıka bir sebep olmak 'azım gelir. 

Bu Hbebi uzakta aramıya hftcet 
yoktur. Giritlinin iayaa etmeai ancak 
Giritli olmaaındandır. BaJ Venizeloa 
da Giritli o ımayıp tr., baıka bir yer• 
den o!a :ıydı, parti kavgasını baıka 
nıkelerde olduğu g ıbi merqle ketl a lt 
iiat etmeden yapardı, kimıeden al•
nacak intikamı varaa on• da iıyaa 
çıkarmadan alırdı. 

Bilmem Telemaque kitabını 
okudunuz mu? 

Bu kitapta Girit için dj 1Dahıuı 

bir fasıl vardır. Öteki memleketlerd 
ait olan fHıllar hep ıullı Ye aiıkun 

içinde •eçtitf, J "hut ancak inaanlarla 
Tanrılar araıında hayali aa•aılardan 
bahsedilditi halde Girit faalı bir lıyaa 
tanirile baılar. Telemaque denizdeki 
fırtınadan kurtulup da Girit adaaına 
çıkınca bir iıyan ile kartılaıır. 

Girldin dört bin yıldanbtrl tarihini 
pek iyi bllemi} orum amma, bizim 

tarihlmise •lrmeaiqia bUe aekadar bık· 
kıah• verecek kadar pabrddı oldutu· 
nu. Glridla alındığını haber •erebil
mek için paditalma 3nlae tirit konul• 
mut olmasından anlıyoruz. Bizim ta• 
rlhimizden çıkmasının ne kadar patır
dılı oldutunu iae hepimiz bllirl:z. Bi
zim tarihimizde kaldıtı mlddetçe de 
acab~ _k~ç yıh layanıız pçebllmittir? 

Gırıtlınln iayan etmHinin aaıl ... 
bebl, kendlainip ayrı bir medeniyeti 
bulunması, oaıka bir ml~enlyetin 
tarihine batlanmak lltememealdir. 
Bunu Giritli açıkça •371emes, belki 
bilmez de, fakat oaa iayan etmeti 
kendiıinia kana, kendisini• eıkl me
deniyeii Öj'retir. 

Amma, Girit kendi keadiae kalar, 
baıka bir medeniyetin tarllalne bat
lanmaktan kurtuluraa bir daha lay n 
etmiyecek midiri 

Telemaque'ıa anlattıtı deYirde 
Girit kendi baıına buyunk oJdutu 
halde yine lıyan ettitine g8re, Giritli 
hlçLir vakit rahat durmaaını l>iımemlt 
demek olur. 

·······································---·-········· .. 
mete teslim olan Helli kruvaz&
rliniın mürettebatı btikiimetten 
talimat İltemiştir. Htlkümet kru
vazöre Keıendire burnuna gitme
sini bildirmiştir. 

Atina, 11 (A.A.) - Atina 
Ajanıı bildiriyor : 

Eıll kruYaz6rll il• Bahriye Na
zırı arasında fU telgraflar çe
kllmi~tır: 

Saat 4,20: aabahın ıaat üçGo
de blltUn zabitler gemiyi tcrket· 
tiler. Kendimizi hükiimet filoıu 
emri altına koyarak ıtim halinde 
bekliyo~uı.. 

Bahriye Nazın ıaat 5, 15 de 
aşağıdaki telgrafla cevab ver
miıt .r : 

Kavaladan Selinlk k6rfeıi 
istikametinde ayrılınız. Kesen• 
drede müstakbel rotanızı vere• 
ceğiz. 

Kruwaıör Helll .. telgrafla · 
cevab vermiftir: 

Kaval.rtdan ••t altada kare-
ket ettik. 
[ .sy, a ait ilk haberler 

11 inci •ayf adadır ) 



4 Sayfa 

. ı M-1eht Ma.aruıı· 
Karadeniz 
Köylerinde 
Son Posta 

Pazar, ( Huıuıt) - Tordlval 
köyU deniz kenarındadır. Kaza 
merkezine birbuçuk ıaat mesafe
dedir. 80 ev:idir. Iskeleıinln ilmi 
kaleclkfr. Bu isim, orada bulunan 
ka!elerden kalmıthr. Bu kalelerin 
bir tanesl hald mevcuttur. Kalecik 
fskcle!ıiade Uç kahvehane, bir roa· 
nifaturacı, bakal ve bir de terzi 
vardır. Birçok zahir• ve kereste 
ardiye:eri mevcuttur. Dahil k8yler 
ihtiyaçlarını bu köyden tedarik 
ederler ve ihraç mallarmı da bu· 
radaki yerler• yığarnk Kalecik 
iskelesinden sevkederlor. 

Tordivatın baılıca lıtilasal 
emtiası kereıted:r. Burada elma, 
portakal ve limoa da y~titir. Az 
miktarda da fındık vardır. Ozlim 
çok yetiılr. Fakat harice aatıı 
edilmez. Tordivatın ortasmdan 
geçen ( HQçapid ) deresi, etrafta 
bulunan düı araziyi ıular köye 
bUyOk bir fayda temiıa eder. Köy
de ziraat ea z.lyade kadınlar tara· 
fından yapılır. 

Samsun ve Çarıambadan da· 
hile salış yapmak için getfrtllen 
mısır ve buğdaylar buradan -ge· 
çer. Hariç k6ylere giden yollar 
bozuktur. K6ylln haTaıı glbeld,r. 
Evler birbirinden uzakta kıımen 
k•gir, kısmen ahıap Ye iki katlı• 
dır. Kayde mektep yoktur, fakat 
cıvar köyleri., birlikte iık~lede bir 
mektep yapılma11 dlıUnlllmokt .. 
dir. Halkın okumaya laeYHI gUn· 

den gllne artm ktadır. 

Köytin ıoyo bol ye iyidir. 
Halkın içtiği ıu ÇUlloilu ye kale
cik pınarlarıdır. Köyde arıcılık 
lptidat bir ıekildedir. Fakat balık· 
cılık çok ileri ıitmiıtlr. Turfan• 
da ı.amaalarda biJe bir gaz tene
ke1l doluıu hamal bet kuruıtur. 
Hamal çok olduğu zamanlarda 
tarlalara gDbre yerine dökillllr ve 
bundan dolayı çok mahsul alınır. 

Erbaa da 
Genç~er Aralarında Kuv

vetli Bir Teşekkül Yaphlar 
Erbaa, (Huıusi) - Kuaba· 

mızda bir gençlik teıkilih Ttlcu• 
da getlrilmiıtir. TeıkllAtın 8ye 
ıayı11 ilk adımda ylb:ll geçmiıtir. 
Tet?dlit beı aylık bir çalııma 
programı yapmııtır. Bu programa 
g6re köylere ylirUytiılu tertip 
edilecektir. Bu ylrilyUılerin 
amacı abcıhk, binicilik, futbol, 
gfirq, voleybol aUaabakakalan 
yapmak, buaları köylere Hyret• 
tlrmck, konf eranılar ve müsame
reler tertip ederek klSylillerlmlzl 
irt•t •t•ektir. Program aitandı• 
ltiharen tatbfk edilecektir. Muhite 
çok faydaıı dokunacak olan bu 
teıkillt kaıabanın merkez yerinde 
bir de •por uha11 teminine 
çahımaktac:lır. 

Elbllstan Çocuk Eıirgamı 
Kurumunda 

ElhUıtau, (Huı•ı1) - <;oe•I& 
Hirı•m• kurumu H•ellk topla .. 
tısını Gaıipaıa llkmektebiade 
yapmıı, yeni idare heyeti baıkan· 
lığına maarif memuru Eut Ayıoy, 
Katipliğe muallim Yılmaz Ceyhan 
vezoedarlıj'a icra memuru lamail 
Ydmaı., azalıklara da Hulusi Fmd 
ve doldor Mıdt 11çllmftlerdJr. 

SON POSTA 

I 

EMLE ET· HABERL JRI 

Ermenakta Su Kuvvetile lşliyecek 
Bir Elektrik Fabrikası Kuruluyor 

Ermeaak (Huıuı1) - Her k&- ~~· br1a pamuk istihsali artacak, bu 
ıeai bir cennet parçası olaa T&• yolda lıtihıal edilecek pamuğun 
tanıınıun tabiat gtixelliklerlle do· kolayca sevkini temin edecektir. 
lu bir yeri de Emıenaktir. Çok Üzlim istihsali de birinci plAn· 
Terimli arazisi, bol ıuları, seyri· da gelmekte, fakat bu da kasaba 
11e doyum olnuyam ıllllelerl ve ve mülhakatı dahilinde iıtihlAk 
eaf havaılle Ermenak cana ean edilmektedir. Bu hava1ide açılacak 
katan bir 1anatoryom Taziyetinde· bir Soma fabrikaıı da bağlanmı· 
dir. Ne yaz.ık ki bllyllk fabrikalar :ıın inkişafına hizmet edecektir. 
döndlirmiye muktedir ıelllelerden 
Ye ıudan istifade edilmemekte, 
yalnız kereste nakliyatında ıu it• 
yaramaktadır. 

Şimdiye kadar ıaaayle kıy• 
met verilmemeal, belediyecllij'in 
lnkitaf etmemeıl yllzllndeD 
mllhmel kalmıt olan Ermenıkda 
timdi bllytik bir yHillk hareketi 
baılamıı bulunmaktadır. ŞelAle· 
lerden lıtif ade edilerek au kuv• 
Tetile lıleyecek olan bllylk bir 
elektrık fabrikaıı yapılmaktadır. 
Yakında bu medeıılyet ıfığı Er
menağı da aydınlattığı ıaman ıu
dan çıkarilan elektriiln hizmet 
ve taydalarıw Ermanaklılar da 
f>ğre:ıecektir. 

Ermenak ayıu zamanda pa• 
muk yetiıtiren memleketlerlml&· 
dendir. Fakat laUhaall azdır. 

Samsun 
Ticaret Odası 
Yıllık Koagreıini Bitirdi, 

Mühim Kararlar Verdi 
Samıun (Huıual) - Ticaret 

ve sanayi odHı 10 jti ıDr D yıl• 
lık kongreaiul bitirmlıtlr. Kongre· 
de Samsun limanındaki lıkelelerln 
tamir edllmeılne, tahmil Ye tah· 
liye itlerinin lntlzamuu temine, 
lakele rüsumunun azaltılma1ına, 
bir Ticaret kulübll tesiıbae, Tu· 
riz.m kullibU ıubeai •fllmaaıaa ka• 
rar verilmiıtir. 

Bundan baıka limaadaa lh· 
raç edilen blUln mallann mtlra· 
kabeye tabi tutul••••, ligorta Ye 
nakliyat tarifeleriain fenzili, Bor· 
aada analiz uıull\atln tatbiki•• de 
karar verilmiıtlr. 

T&rk ofiıin laenlz Samıuada 
bir şube açmamıı olmaıına ret· 
men Oda ofis neırlyahaı glnD 
sıllnüne tllccarlara teblii etmek· 
tedlr. 

Muş Hilaliahmer 
Cemiyeti 

Muş, ( Huauıt ) - Vlllyetlmlz 
Hilaliahmer cemiyeti geçenlerde 
1enelik kongresiai yaptı. Baıkaa
lığa doktor Zühtü Bilgin, lkiacl 
baıkanhğa baytar mUdürll Hulfıal 
TUser, kitipliie ııhhiye kAtibl 
Naci Ôzkan, muhaaipli2e eYkaf 
müdllrl\ Gallp Çaitay, \teznedar
Lğa sıhhat memuru Reıul Çelikol 
ıoçildiler. 

Bay ZUhtU Eilıinio gayreti aa• 
yeılnde Çapakçurdaki zelz.oledf'n 
mllteeuir olan yurtdaılara laae 
ıuretlle ilk hamlede (326) lira 
kadar bir yardım yapılmıştır. Mu· 
maileyhle beraber bu fşde Naci 
Özkan, RHul Çelikel, belediye 
Oyelerinden Abdullah Bingöl ve 
H&ııaü Çağlıyan da çok çaLı· 
mıılardır. 

Taşovadı Kitap Evi 
Erbaa, (Huıusi) - T afo'Ya 

1P°': birliii blr kitap evi teıiı 
etm.ıı ve bu evi umumua iıtifa· 
deaıae açmııbr, Evde ilmi fenni 
tarihi, edebi, lçtiınal ;nderc; 

"" Yardır. 

Ermeııakta .tektftk faltrikaıını tıı.te-
oek okn telahlerden biri 

ÇUnkU iaUlılik ancak kaıaba da• 
hiliıae lnltiıar etmektedir. Eğer 
Karaman • Ermenak ıoıesi yapı· 

Somada 
Hilillahmer Eşya Piyan

goıu Çekildi 
Soma ( Hususi ) - Burada 

Hlliliahmer menfaatine bir eşya 
piyangoıu tertip edilmiıtlr. Pi
yangonun en büyftk ikramlyeıl 
olan koltuk takımı Beyco köylln· 
dea Bay Kerime çıkmııtır. lltas· 
yon memuru Salihaddln SUtnner 
de elbiıellk kumaı, T arhala kö· 
yllnden Bay Emin pulluk, Cuma 
mahallesinden Bayan Eda bir 
kilim kazanmıılardır. 

ElbUslanda MUsamere 
Elb&ıtan (Huıuıt) - Geaçler• 

e'fl fakir çocuklara elbiae ver• 
mek ve bazı ibtlyaçlanm karııla· 
mak here bir mtıaamere vere
cektir. 

Divri.gide Su Ve Mektep işleri 

Diuigi belediye binaıı 

Dinli! (Huaı111) - Çok ııenİf tır. Bu meyaada ıebrln ıu itile 
bir ıaha llzerhıe kurulmuş olan meıgul oluama1ına, bir ortamek· 
kanbamuda 24 mahallede 1500 tep ln1a1ına karar Yerilmlı bulun-
ev vardır. Bu çokluğa ve bllyUk· maktadır.a Bu ftler için 60 bin 
iliğe rakmen Belediye geliri an• liraya yakın bir para ıarfedile-
cak 8 bin liradır. Bunun için cektlr. Y ••İ Belediye Baıkanı 
Divrigide ııöze çarpar beledi f aa- Bay Ziya da Belediye gelirlerinin 
liyetler yapı:amamaktadır. Yeni arttınlmaıı ve Belediye teıkillb• 
kaymakam ıehrin ihtiyaçlarını nan tehir için daha faydalı bir 
tetkik etmit ve bunların kartı· bale getirilmeal etrafında tetkl· 
lanmuı için bazı tedbirler almıı· kata başlamıı bulunmaktadır. 

Diyarıbekirde 
iki Cinayet Davası 

Neticelendi 
Dlyarıbek'r, (Husuıi) - Bir 

alacak meıelesinden dolayı dllk· 
kAn ortağı Kemali öldürmekten 
ıuçlu olan tamirci Sabrinio duruı· 
ma11 bitmlıtir. Sabrlnin suçu işle· 
diği aabit olmuı, fakat suçta pek 
çok hafifletici ıebep görUlmüı, 
af kanunundan da iıtifado etmek 
ıuretile Sabri 9 ay hapse mah· 
kum olmuı, bu cez.ayı da bitirdiği 
için serbest bırakılmıştır. 

Jıtanbul gazinostmda kasa? 
Hamo taraf.odan öldürülen Liceli 
A~inin kat.i hiidıtesinde katiie mu
avenet etmek len suçlu Mebme ~ 
Ali oilu Eaadm dun1tm•11 da bi-

Tekirdağda 
Çiftçilere Yaz Ekimi için 

Yardım Yapıldı 
Tekirdai, (Husuıt) - ilk yaz 

ekim itlerine yardım olmak llzere 
Tekirdağ köyleri yardım ıandı
ğından 16 köye 8 bin lira para 
dağıtılmıı, muhtaç olan yerli çift· 
çilere de buğday nrilmiıtir. 

Tekirdağ Vilayet Matbaası 
MUdOrlUgU 

Tekirdağ, (Huıuıt) - Viliyet 
matbaası mUdürlUğl\ne Şarköyltl 
Bay Osman tayin edilmİf, vazife
&ine başlamıştır. .............................................................• 
t.r.Irr.iştir. Esadın cinayette yar
dımı olduğuna dair huv\ e~l delil 
görülememiı, beraetioe karar 
wcrilmiıtir. 
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Ev Doktoru 

"Coxalgie,, 
Kagnak Kemiği 
Ağrısı 

Bu hastalık doğrudan doğruyı 
kalçayı mütecasir eder. Buna. 
kalça veremi demek de doğrudut• 
Tehlikeli olduğuna da ıllphe yok" 
tur. Çünkü kemikli mıntakalırlll 
iltihaplanması cerahat keael.., 
rinln peyda olmasını lnt•9 
eder ve nihayet bu U

1111 

kaybolur, kullanılmaz hale geloblt• 
Bundan başka veremi yapan 1' 
ba1ı1Ui daimi intişar meylinde ~ 
duğu için türlü ihtilatlara 1 
açar. 

Tehlikeli olan bu bastabl" 
lyileıme kabiliyeti zamanında t_~ 
hlı edilmesi ve isabetli bir ıoP"" 
te tedavi olunabilmeıile kabil~ 

Maamafih itiraf etmelidir_WI 
hastalığı baılangıcıoda ltf""" 

etmek de öyle kolay birtcY d' 
A'fldir. MeselA bir çocuk görurl 
nllz ki zayıflıyor, çabuk yoruluY~ 
Ayaklarının birini çekemiyor. T 

sık kucağa binmek istiyor. 
Bir diğeri kalçasının ağrıct' 

veya baldırıodan şikliyetcldir. 11 
mania akaama bailar. Çocuk ~ 
zer, aktam Uzeri yorulur. Rabr 
ıızlanmlya baılamıı olan bac•I 
Ozerine baaamaz, topallar. ~~ 
bir ıiyatik veya romatlzme P" 

!angıcı addetmekde acele g1I 
terllmemelldir. Dikkatli bir o>~ 
yene, bazı noktaların ıarib ~ 
surette acıdığım meydana çıka;.. 

' bilir. Ka1ık bezelerinin tıkaD .,,ı 
olup olmadığı anlatılır. cı _ .. ti 
adalelerde faaliyet ka~ill;;; 
elulllr. Bel kemiği ve lia' 
deallen iki ka .. k araaındaki b"' 
YUI kısmmda tagayyurat olabU: 
Bu badiıeler görUnUr iörl\no> 
derhal rontkene baş vurmalıd~t_:. 

Alınacak kıliıe YAJ.İyetl vP"' 
bir ıekllde göıt~rir. Eğer Jdiş~ 
blrfey görllnmiyor, fakat a 
mtııahede ediliyorsa altı hafta •~ 
ra tekrar ikinci bir rontlı 
muayeneıi yaphralmalıdır. 

EYYelce de ~öylediğim ~ 
bu aeT'i kemik veremleri ~ 
olablllr: Yeter ki biraz s•~ 
olunsun ve bunun icabı o~ I 
hareketıiı:liğe katlanılsın, aks•;, 

Oclirde bu haıtahğın tedavisi t 

edlleaıe:ı. '61'. 
Hasta bir ciğer naııl pP~ 

torakıi ile istlrahata ıevked ,ti._ 
haıta bir kalça da alçılı bir lı~ 
lçlae konur. Şekil kaybolan J<t İ 
haıtaya kloroform verilerek cJOI .J 
tillr, lcab edene ayak de"' t' 
bir uzatma ameliyesine tabi ./'_ 
tulur. Ayni zamanda hasta gUO~ 
havadar, bilhassa deniz h• ,'il. 
alaa bir yere götürülür. ~u ti~ 
her dört ayda bir değiıtiriJır, Jt 
atn Ye ıızılar kalmaz, ayak 6" 
reketten sakıt kalmıya başlat· 
iyiliğe gidiı yoludur. ~ 

Bu ıekll tedavi, bacaJıP; ~ 
lanaıeainden evvel tatbiki ç 1,r" 
netice verir. Apıeler b4..,~' 
bunlardan çıkan irinlctl : ;t:,P 
birtakım ıırıngalar yapnı•11 ..,ot 
eder ve tedaviyi bir baY J.ııt j" 
knlleılirir. Böyle hallerd• 11,,,,ı,-
metilik, Allerjln dö Yuııe 11 b&JOJ' 
pyanı tavsiyedir. BUtllllcert,...
fayda vermeue o xamaJI 
bıçağı ite karıpr. .~ 

. . l bir lı•Y 
Maamafih ıyıleıın ı oksedl' 

kemiği veremi dainı• P b6b,.elt 
bilir. Onun için ciğerler, 1 .... 1 d; 

'k · kJsılll - _1119! ler, vUcuduu kemı .ı oııııahoP• 
mi bir u;na) a JD&ıhar • 
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( s· cet Alemi) 

Japonyanın 
Kara Ve Deniz 
Kuvvetleri 

it :Popolo Ditalya, bugün Uzak 
farkta mühim bir Amil o:an Japon• 
1 nıa kuvvetler.i .. akkında mDhim bir 
tetkik y z 81 netretmektedir. 

Dilnya muv zeneıi liıerindc bü}•llk 
~•iri o an bu 1,uYVet!eri de göz öniio
de bulundurmak çok faydalıdır. Bu 
•ehepledir ki bu yazıyı bura1a alt
Joruz: 

Bir memleketin askeri ve bahri kuY• 
"eti, :-oağıdaki aınillerle teabit olu• 
na bilir: 

1 - Memleketin ruhi haleti; i -
De.,lctin 1ru~Yeti· 

3 - Ordu .. ~ bahriyenin teknik 
lrudrcti; 4 • MO.e'lih kuvYetlerin 
taabt hali; S • Yüksek kumandanlık 
~•kamı; ~ • Harp .aa:ı1iinia kudret;; 

• Mnaddı lpt:da"y• ihtiyatı~ 8 -
llillern mali kudreti; ' - Gıdai mu· 
lla••met kudreti; 10 - D&ımaa •İl· 
S.tıere niıbetle, 111emleketia atratejik 
--~•U; 11 - T Hbit edilmeyen un
ltırlar. 

j.poa ulusunun maoevlyih yllk· 
••ktir. Japonlar, ceaj'iver, diıipRnli 
"' ••tan ae•a-iı1Je yetff{irllmit bir 
~'11tur. Japon u!uıu harpte malfup 
•ııaıracatma inanmaktadır. 
.t Japon oriluı~ telıtnik bakımıadan 

•hl, acunun tıa yDkHk ordulanndaa 
9ayıiır. Japon orduau mOcelahez: •• 
lilael tallın n terbiye gl5rmlttilr. 

Japonyada piyade inamı 11 fırka
~ lll nıGrekkeptlr. Topçu, alYarl n 
ltilı.ka. ftıllalan •untuam •• laer 

tlati•ale .kartı Jauırtlır. 
Japoa1a harp e•nuıada bet milyon 

"kır Hferber edebilir. Bu ad.din 
·~ mllyoqu en mtlkemmel laarp ıart
larına uıalikUr. 

Sulh zamanlarıada Japoa ordaıu 
tu •nıurlardaa mlreklı:ep6r: P.i1atle: 
70 al .. ve 6 tabur; aUvarh 25 alay 
<ı.. 25 eOvarl .alayt 70 Hkadrone 
...._._ 0 Ua\H'); 16 al.J' aalara t•HU•ue 
' alay dat tepçu; 1 alay dvarl top
çusu; 8 .ala1 •tar topçu.o; 17 alny 
lltihk m; 2 ala7 demiryolu kıtaatı; i 
.a.y telgraf ve tel foa; ıs ala1 leYa· 
••; 2 alay ta k: 8 tayyare topçu 
~yı. Bunlar 203 bin aıktr n 203 
"-'taryadaıa ibarettir. 

Japonyad~ aoferberllk ilin edllditl 
--.... 17 den 40 yaıına kadar herkes 
••ker olur. Nizami zabitler 17blnden iba
rttt' •r. Bunlar araaıada 220 ıeaeral 
"ltdı,. Japon Harbiye mekteplerinde 

Edebt 
Tefrikamız 

SON POSTA Sayfa S 

BİCİ TELGRAF ''( Gönül /#eri J 
Fransada Askerlik!Almanya Sivil Havacılıg"" 1 Okuyucularıma Müddeti Uzatılıyor 1 • • Cevaplarım .. 
Hükumet, Asker Sayısını 

Çoğal ta bilecektir 
Pariı, 11 ( A.A ) - Tempı gaze· 

tcıine n zaran, iki senelik askeri 
hiımeti tedricen tesiı etmek. lmkAnıaı 
hükümeto verecek olan v• yannkl 
kabine içtimaında milzaker• edile· 
eek bulunan kanun llyihaaında ıun
lar vardırı 

1936 ile 1940 -dahil- arasında Har• 
biye Bakanı, aaamt bir yıl kadar, 
vuati Hkere alınma yaııaı tedrJcen 
indirmeye ve en muvafık göreceli bir 
zamnnda acemi efradı kıamen silAh 
altına çatırmaya mez:uadur. 

H\lkiimet, altı •J mOddetle Niaıın 
1935 kur'a efradını •• bir ıeae mld· 
detle de Teırialenel 1915 ili 1939 
- dahil - efradını ailib altıada tutmaya 
meıundur. 

Ayni samanda ıauaUim aaker 
adediui de hnkOmet uttırabllecektir. 

Bir GUnde 15 Yarab 
Berlia, 11 (A. A.) - Din Berlinde 

otomobil ke.aalannda, ltuwı atır 

olarak 1S kiti y1raleam19tır. ...................................... _._ ................ . 
bin ıııııbit mu· ilim mevcuttwr. 

Bahri kunete gellnce; Jeponyaaın 
bahri uker n zabitleri rayet mlcelıhu 
ve kıymet'i iae de, gemilerinin intaat 
bakımıadan o kadar kıymetli olma• 
chkları ıöylenmektedir. Hakikat ıudur 
ki, Japonyanın bahri lnttab pHdir. 
Bleaeaaleyh bu lnıaatan hakikatmı 

kimae bilemez. 
Japonyanın 283 harp ıemlai •ardır. 

10 saffıharp gemiıl ( capitfll ıhlp ) 9 
bllylk kruvaz3r, 24 kruvaz8r, S tayyar• 
ır•miıi, 104 torplto, 68 deaizalta, 8 
Hhil harp i'emlıl, IS mayin dlSıem• 
gemiıl, lSl mayin toplama ıemi& 

Japon1aaıa saffıharp gemilerinin 
bacmilıUaUıi 29 bin ton ile 32 bla 
ton araa ndadır. 

Japonyanın askeri bGtçesi 491 mil
~·· -.e bahri blt~eml Sil Üyoa P•• 
d- IMrettır. ( Bir Japoa yeni 4 
liradır ) J poa umum Ultçeaiala yiz
d e kırk ikiıi han, kara ve deniz 
kuvvetlerine ıarfedilmektedir. 

Japonyanın 800 kara ve 800 deniz 
tayy reıi vardır. Tayyareciler 16700 
dir. Jı.ponyada tayyarffilik pek za71ftır. 
Japonlar tayyarecilite lurp fazla he
n• 161ter8'ekteı:llrler. 

Japonya 12 bahriye tezrihıaa ma· 
ilktir. Bıı tezj'lhlar her ihtimale kartı 
kuvvetli tHisatla mücehhezdirler. 

Y•z••ı 
•-hmut Yeurt 

No. -• 

Askerıeştırıyor Mu ? Bee!k~aeıa ~ayan c H > y~ı 
• Elınıze guzcl bir vodvıl OJn•· .............................................. 

Berlinin Sıyasa Merkezlerinde Böyle 
Bir Şayianın Dola~tığı Bildiriliyor 
Berlin, 11 ( A.A • HaYH ) - ( 1 ) 

Nlaandan itibaren Han Sporları Bir· 
lifi erkinının aakerJ üuvanlar alacak· 
larıaa Ye ordudald mukabil rOtbeleri•. 
nia allmet'eriai t ııyacaklarına dair, 
diplomı:.tik mahafi'de do!atan ıayia
lar bıkkında Yukubulaa blr auale 
cevaben Havacılık Bakanı B. GlSringr 

" - Hava kuyvetlerl•iz, hiçbir 
zaman, baıka milletlerin ıulh ve 
huzurunu ihlAl maksadında kullanıl• 
mıyaeakbr. " demiıtir. 

ltalganın 
Asker Sevkigatı 
Devam Ediyor 

Napoll, 11 (A. A.) - Şarki Alrl• 
ka1a HYkedl'ecek ola• Firenze fırkHı 
bupn haıııırlıldarıaı tamamlıyor. Bu 
fırkaya kumanda eden General Ma-
rnia-'ia, halkın alkıılan ara11ada 
Fireazedea r•lmittir. .. 

Cenova, 11 ( A. ~) - Han Ba
kanlıtı mftltetarı General Vnlle, Ro• 
maclan tayynre ile i'elmiftir. Şarki 
Afrika7a gidecek bin tayyareciyi 
Muaolini namına ıelimladıktan sonra 
leftit etmiıtlr. 

* Mol'adiçiyo, 11 ( A. A. ) - Şarki 
Afrlkeya a-lSnderilea kıtaatın kuman• 
daaı General Graıııiani buraya pJ• 
mittir. lJeneral Göring yeni ıulh teminata Yerdi 

Bir Günde Bin Kişi Mevkuf ! ................................ 
a a anlı a vgalar 
·Tekrar Başladı 

•• u 

Hnana, 11 ( A. A. ) - Cumarteıi 
ekıımı çıkan n (4) kitinin ö!GmOne 
birçoj"unun da yaralanmaıına baaiı 
olan kar ııklıklar Gzerine, örff idare 
llln olunmutur. .. 

Hanna, 11 ( A. A. ) - HllkQmet 

mi idi? 

1 

KGba'aın ber tarafında hali hubta 
mevcut oldutuau beyan etmlftir. 

• 
• Hnaaa, 11 (A.A.) - Gece yarıaı 

ihtllil hareketini andıun umumi bi 
ırrev illa edilmlttir. Batna adad: 
mfinakalit felce utramıştır. TraınYay 

canı ıikılmıf... Gezecek itte •.. 
- Öldtl mft?-
Jandarma lsmall omu 1 ' :ı anm 

mak için müstesna bir fır1abn 
geçmlt olduğunu görllyorum. Bu 
genç madem ld Uç kıı.la aynı 

zamanda seviımek arzusundadır. 
ve madem ki Dç kızın da bu me
ıeleden haberleri vardır, ohalde 
liçUnUn birden hazır bulunduğu 
bir meclise bu fazla lıgüzar de
liknnlıyı davet edebilirler. Doğru· 
ıu manzarayı ben bile a~rmek ve 
delikanlının ı&yllyeceldcrini iıit
mek lıterhn. .. 

Aakarada Ba1 ( Ş. E. , 1•• 
U..nla ilk ııaıflarmda bulu

nan bir genclıa hayata atılabllmeal 
için daha ftç yıl llıe, 4 yıl llnlvenlte 
tah.W iıter, bundan ıonra para 
kazan•& ıurua gelir ki o da 
hiç dejilae 2 yıllık bir ıtaj itidir. 
Demek ki kllç9k bir heaapla ıizia 
«eliaJzfn ekmek tutabilmesi» için 
lnlnOzde en .. ajı (9) yd Yardır. 
Bu kadar usun zaman Ye b6Jle 
Taziyette bir adamla nlfADla kal
maya muyafakat etmul için l>lr 
genç kızın deH olmaaı lbımchr, 
aidn he bir deli ile evlenm .. 
nlze ihtimal Yermiyorum. 

• 
Bay (Köy lıl. O)e 
Araya bir para meaeleal de 

lranııaca benim muhakem•m du· 
rur. Yanınızda değilim, huausl va• 
:zlyetleriaizJ bilemiyorum, ,ikiılnl 

de ayrı ayrı ı~rmedim, alze yeni 
bir fikir "eremlyeceiim. 

TEYZE 
---·------···-···-· -····----
.-e otobl.ıerdea bazıluıaı polialerl• 
Hkerler aevk ve ldare etmektedirler • 
Sanıllr dolayııile, hnaclı. toplamak 
ıDçleımlttir· 

Gre•• ittirak edea komlnlıtler, 
Ta&iyetia vehametini arttırıyerlar • 
Bindea lada tnkifat JRpılmıtbr. 
V az.iyet1 endiıe nricidir. Grncllır, 
sebat ~tmet• kar.r ••rmltlerdir. 

Şehirde bombalar pat1amıt. bir 
doktorla birçok talebe almltlerdlr. 

1 
muı, oradan atma Dellçaya 
ıUrmOf •. 

Çam Tırtılları 
- Nardönn de Çiçek Zey

nebl kapatb ya ha.. Aktat•• ara 
sıra, anasını yoklamaya seffyor ..• 
k6ye ıelmif, eve uğramıı; marikıl 
omuılayınca dıtan fırlamıı. SOğt(O 
meıcit önUnde, Mehmet Ber• 
rutl&mlf··· Aralarında tpty Wr 
afıı dalatı olmuş... Bekir l!fe: 

kısh, kaılannı kaldırdı: 

- Bilmemi.. Ben, orada iken 
nefH alıyordu ... pek can 1isttınd 

Demir ağa, hem h•yret, hem 
takdirle hapmaktan kendini 
alamamıth: 

- Atmı, Deliçaya alirmlf 
ha!.. Jan.luma lamaUta, ıtn•ıten 

)'-llııı aert ~ yUdl bunıftu: 
'1a - lSizim Alrtaıta Bekir Efe, 

illet Beyi martinle vurdu 1 
"ıt Demir A;a, ~ilerini didedne 
....::.ıs: toparlanıp •rat• kalk-

- HanıJ Bekir Efe? 
'J.ndarma lsmaU, abn boynu· 
-.~" e&ı.aıa terleri, ellle aııazlıya 
,tzııya alHyordu: 

"- "'":' Kaç tane azılı Bekir Efe 
-ti lcı? •. Ralametli Hllaeyin Ajamn ..... \i.a:-- Ağa, lubletquıın di· 
laııa ~ bir aıçrayııta, jandarma• 

Y•nına alladı: 

litı, - Emtl mollannı kardeıl 
•yiıı Atanın oğlu mu? 
1uıclarma, başını aallıyordu: 
- o '"' ~ , A9te •.• 

b,k lllir Aia, tatkın taıkın 
ın Yordu: 

- H:ıngi Mebmed Bey? 
rui~".darma lsmail, çok acımıı 

ıçıni -çekti: 

it - Eski mut .. sarrıf Sadık pa· 
~ torunu Mehmad Bey ... 

l't •rnır Ağa, iki elJe yanalda· 
"- vurdu: 

1 

l 
- Vah, yandım!.. 
Kendi kendine •5ylealr gibi 

tekrar ediyordu: 
- O, aılan gibi delikanlıya 

kıydı ha? 
Jandarma lımail, atını, yalağa 

yaldqhnyordu: 
- Sol bötrOndea yur•uf.. 
- Peki, neye? 
- a.kir Ffenin lataabuldan 

ıelecek ttir akrabUt YarDHf. Emti 
Mollanm kızı lmit; Hacer diyorlar. 

Demir Aiamn, yUreğiH lnzgın 
ltir tiı sokulmuıtu; demek, kız 
daha kaaabaya gelmeden, köye 
ayak bumadan, itler a1evlenmlttl. 

Jandarma lımall, anlabyorduı 
- Eınti Mollanın, bir kayıp 

kızı olduğunu hep duyuyorduk. 
Kaybolalı, yirmi yıla geçiyormu1-
Şimdi, nereden çıkıyor. Herk .. , 
bir tllrlli ~ylOyor, doğrusunu 
bilen yok yat.. Güya, bu Hacer 
kır.. fahite laılf... Mehmet Bey, 
(ıt.anbulda onu görmüf, tannDıf, •. 
Bu Bekir Efenin kulağına gitmiş ... 
Bu sabah, köye gelince yetiıtir-

mifler. 
Demir Ağa, ıordu: 
- Bekir Efe, Aldaıta değil 

Mehmet Bey, Mehmet Be, ... Pap 
zadeliğine gövenmel 

Hacer, namu11uz oldu fae, kah-
be lstanbulun ıftnahıl Hacer ne 
olıa, benim soyum sayılır. Ef e!i~ 
aamuıuma and içerim, sör.lerıııı 
aeri al, yokaa, karJfmaml demi, ..• 
Meltmed Bey yine ileri ıerl söy· 

liyece'k olmuı. .. Bekir Efe: artık 
kaamı bana helll ettin, demiş, 
dotrultmuı martini, çeki•ermiş 
tetljl... Mebmed Bey, yaııdımf,, 
Demit. yaa yıkılmıt··· 

Demir ata, soracağını ıaıır-

llllfb: 
- Peki amma, anlamıyorum, 

Mehmed Beyin, orada ne iti 

yardı? 
jandarma lmıail, gözlerini 

açtı: 
- Orada d!diğin neresi.. Sö-

4ndlllmeacit 6nllnde geçii mi '1 
Oeınir ağa, elini sallı} ordu: 

Yok be... Aktaıta, n• işi 

var? 
Dellçay• köprü kuran mü

hendislerle gelmtştL.. Ka11bada 

değildi. Kurtunu ıol b~rün~ 
yemif... Kan, içeri akmazsa, h.l· 
ki . kurtulur... Doktor 'Vaktinde 
yetışıe .•. 

Birden i · k 
• • §t a hna gelmiıtl; 

beygırın suya kanmad v ld 
ıgına a ır-

madı, yalaktan çekti, -gemleri 
topladı, atına atladı. 

• - Allah vere de, doktor, bafka 
bır yere gitmiş olm 

D 
asa .. 

emir ağa, olduğu yerde 
duruyordu: 

- Bekir efe, tutu1du mu? 
Kan~rmalan dlize1ten jan• 

darma D mail, homurdandı : 
b. 

7
- ~~ur mu, o? Tutulur mu, 

ıç T-etigı çektikten aonra, yere 
yıkıl~n Mehmet bir bakm•t·• 
martini omunına vurunca evine 
doğru koınıu1-. MUezzla' Kadir 
Efendi ile bodur imam Mecit 
hoca, mescitten görmn~ler .. Kadir 
Efendi ile Mecit hoca, Bekir 
Efeye karıı ne yapabilirler? O, 
1avaşunca bağırmaya baılamıılar. 
Biz de si ah tıeaiul duyduk, koı
tuk. Meseıeyi anlatınca Bekir 
Efenin evine seğirttik.. Bekir 
Efe, avluda eyerli duran atma 
atlamıı, Kalıabedere yolunu tut• 

Bir an eYvel Jitmeye hazır-
lanan jandarma lsmaU baıını 
ıalladı: 

- Deliçayı da geçmlı .. Orada 
çahıan mUhndiı1er, ıCSrmtııler •• 
DU.çayından pçiace •mar salan 
yolan• tutmuı •• 

Ümltıiz Umitaiz dudak bOkD
yorduı 

- Umuraalandan Geçitver
meze ulaıta mı, arbk ldai bula-
mazsın •• 

Onun arkasından, Hamit on• 
başı, beygirini eyerledi, yola 
diftll amma, Jetiıemez aanmml •• 

Demir Ağa •lizlerini kıımııta: 
- Bekir Efenin demir kır 

kıırağına 1Uç yetifillr; k111 gibi 
uçar. 

- Hamit onbaıınıD beyazı, 
Deli çayı geçemez.. . 

Jandarma Iımall, befsı~nl 
mabmuı.lamıJ, tınsa kaldırmııtı: 

- Sakı takiple ele geçer, 
gerer amma rok uğraıtırır. 

,. ' .,. eli l ana 
Demir ağa, tecriib 0180 

kanaatile, oaun ark&lllndan 

bağırdı . da 
- Siz onu, enıade .onun ' 

Nor dokend• Çiçek Zeynebm 
koynunda yakalaramız. 

CArkaa nr> 



Dünga Hddiseleri 

Bir Aktris 
Rahibe 
Oldu! 

Franaamn tanınmıt aktlrlale· 

Nlanastır r ;nden Matmazel 
Marya W ondlig 

gü~el kızlar sahne hayatından 
yatağı çeki!orek rahibe 

ufatile bir manastıra kapanmiya 
karar vermiıtlr. 

Komedi Fral.liı z san'atkarla· 
rmdan Matmazel Ivon Hoten ve 
Suzan D elorm ile b :r i;!<to, hayat• 
tan çek:lereh merrnsl ı ra kopan n 
F ra .. sıı aktr' si erin aeyMı bununla 
üçü b ulmakt dır. Tabi1 her liçü
nün karu md do amil olun ıcy, 
t atmin edilomemiı bir aşktır. 

Fr OSIZ aoıı.etcleri buna ba· 

karak: 

- Mana tır gUıel kızlar yatalı 
oluyor, diyorlar. 

* 
ıngllterenln kara kuYvetl~rlne 

tabıi. ett~i harp bütçe1l 

lnıitflrenin «J35 yılı için eı· 
ki zamanlara na· 

harp r.aran (3) milyon 
hıitçesi arttı f azlaıı ile -43 mil· 

yon 559,UOO 1 giliz liraaını bul· 
muştur. Hu para, bizim paramızla 

(260.o:ı0.006) lira eder. 

lngilterenin ıilih altında bu· 
lunan kuvvetino geli.ı co (152,000) 

ki ~dir. 

Franıı:r.lar "GUuıJHk Kırall· 
çcsi,, &e\meyl artık modaaı 

FranıadlJ geı;:r.:ııı bir eğlen-
C(, t~lAkkl etmeye 

bir Vtmiı. bişl mıı olacak· 
seçilcfi 1 r ki, bu yıl -----fazJa olar~k bir de " Vontıa ,. 

ıeçmitlerdir. 

Vvcutlcıır\nln te~kllatını V euOı 
heykeli kııdar it\ul bı•I il geaç 
kır:lu bu 1eçimdo jilri heyetinin 
ve 1eyircll rfa huzuruna )'arımdan 

da küçük bir mayo ile adeta 
çıplak o!arak çıkroıılardar. Tabii 

lçlerl:ıde bir tane bile aile kızı 
bulunmamııbr. .. 

Geçen hafta Dublen ıehrla· 
de btıUln amele sııre.· 

l

_Yi_tt_n-,-. -,,-,-,.- yaphiı için nakil 
. vasıtalarından hiç 

na kıl uasıtaıı biri ltleıncdi, Fa· 
kat ber ket verıin o hnfta çok ao
~uktu, sokaklar don tu tmuıtu. in• 
giliz ıazeteier~nin nl thklarıoa ba· 
kôraa b&lk bu vaziyetten istifad 
ederek ayaklarına paten geçirmiş 
ve bu ıuretle itlerine yorulmadan 
gitmlşler~ir. 

······························································ 

BUT UN UL·KE.Y 1 
HERG.UN 

t:s· 

DOLASA AZSJNIZ 
FAK~TI 

~ o 
O.ô.Kİ e,iR. İLAN 

f>üTÜN ULKEYİ HER <;UN DOLA$1R 

SON POSTA 

' a-sababe 

a li Ş irdi 
---

Dörd .. ncü Murat, Onun Prens Adlı 
Eserini ilkin Tercüme 
•tt ·r Adamdır 

Machlavel, dört ytiz yıldanberl 
yer yüzünde dolatan kötl bir 
addır. Bu adın aahibl (1530}da 
ö)dD. LAkln ıöbreti hilA yaşıyGr 

Ye daha asırlarca da yafayacakbr. 
ÇUnkO bu iame bağlı olan bir 
ıiy11ct yolu, Makyavelidm deni· 
len bir mes' ek vardır. "'Doğru 

özlUlllğtt, doj'ru ıözlüillğ'U, h k 

ve ada) t mefbumJannı lnkAr 
etm k,, eıaı!n dayanan bu mea· 
lek, zaman uman kıymet bul
maktadır ve kendine beğlanacak 

insanlar görmektedir. 
Makyav~J, beıer ruhuau çir

kinleıtiren akide?crinl Prenı adlı 

bir kitapta teırlh eder. Mü
tareke devrinde Dahllr• Nazır:ıtı 
yapan biri bu eteri hOkUrndar 
adile tllrkçeye çevirdi. Geçer.aler· 
de de Bay Haydar Rlfat aya\ 
ı•yi yaptı, Prenıl yeniden tercU· 
me edip bastırdı. Halbuki kitap, 
u~ y6ı yıl evvel dll miı.e çevril· 
sılşti ve ıon tercUmclcrinl Mak
yıvelle Makyavelizmi istek eden· 
ler• tanıtmak için değil onun 
kötü 6ğtitlerinden iıtlf ado edil
mek fikrlle bu it yapılmııtı. 

Makyavelin Prenıini tı ylz 
ıe!Je vvel dördllncU Suitan Murat 
t relim• etlirmlıti. Bir çayırda 
k ör ebe oyunu oynayan lkl dn
:ıilne kadını • rlılüt guıu,. ko

ııışmalarmdan &i nirle nerek • sudn 
boğduraıı, saray du'far 'arı dibin· 
den geçen bir veı ·r oğlun\I, 
kendi eU:e öldüren, yine U !'ay 
duvarlarına yaklaştıiı için kadı:ı 
dolu bir kayığı batırthrrn, dllt· 
man llAn edllmlt bir komşu mlf· 
lct d .lile ıarkı okuduğduğundan 
dolayı mü•zzln baımm baı•nı 
k~son bu adam, Makyavell dik· 
katle okudu, idare v ılyaactte 

ona IAyık b :r ıakirt olmaya 
çalıştı. 

DördilncU Murad bu emeline 
erdi mi dersiniı? .• Bol bol ve dile· 
diğinden fazla. ÇUnkU Makyaveli; 
istipdadı yaıatmak Ye milli hak· 
ları çiğnemek için ancak yollar 
gösteriyordu, öğtitler veriyordu 
ıöylemekle yapmak araıınd~ 
uzun mesafeler vardır. DördllncU 
Murad bu mesafeleri kandan bir 
bulut olarak afta, Makyavelisnıe 

Sokakta gürültü yap*ıiında \ 
ve kollukçu neferler• ktt.ııı koy

mak iıteJiğınden dolayı elçi oflu 
hıpaedilmlıti 

vlkud YHebilmek için bir rlva· ı bağlı bir kurban demekti. Ne 
yette elli bir , bir rlvayotte yilz din, ne mU;yet farkı Makyavel· 
bin adam llldürdO. Bu yUz bin d en kuvetlf ilhamlar almış olan 
kurban içinde yUz ıayılı ıima katil ruhlu hünkarın kan dökmek 
vardır •• ıuniardm Iıtlyakını a6Jgellyemezdl. O ye-

Üç prenM; bet 1adrazam; altı mekte çeınl arar gibi kan dök· 
malıye nazırı; bet yeniçeri ağası; mekte yenilik sıöıetirdl. Araııra 
blr a:pabl ağ&&ı; bir ieyhtıllslAm; fırsatlar yaratarak frenklerden de 
bir f Pir [Nef'i); on a ltı vezir; yedi kurban aeçerdi. 

1ancak beyi; on kadı; dört Yeni· Dördüncü Muradın öldörttül'O 
ç~ri kAhyası [Harbiye naıırı mliı· yabanc~ar arasında iki Franaıı 
teıarı demektir]; yirmi meşhur tercümanı, bir Venedlk taciri var• 
aergerde; iki yen ;çeri kltibi; Uç dı. Tercümanlardan biri ıokakta 
büyUk mtıl memuru; bir Hekim· .gürültü yaptıtından n kullukcu 
başı; Uç ünlU ıeyb; b ir dtırzli be· neferler• kartı koymak iıtedlğla-
yi; bir dürzü prens;; iki Nogay den dolayı hapsedilmlt olaD · 
beyi; bit patrik; bir Kmmhanı; Elçi oiiunun aerbeat bırakılmaa ,nı 
bir gürcU prenıi; bir Moldavya lılerkon biraz sert dil kullanmıftı. 
prenıi; iki Frar.ıız torcUnuını; bir Murat, Babıilide cereyan eden 
ulah yoyvnda11; bir Venaikli münakaıayı duyunca ıon derece 
taciri.. ıinirlendl, tercümanın kazığa 

Makyavelln bu yaman ıakirdi vurulmaıını emretti. Şimdi Fransız 
yalnıı kendi yurtdaşlarmın kanını Elçiıl Möıyö Mar~ovil, oğlunun 
içmekle iktifa edecek yarıtdılııta lınp:ıhaneden bırakılmaamdan 
deği:di. Kesilebilecek bir bq ta- vazgeçer~k tercUmanı kurtarmıya 
ııyar her in&llııın cınun için eli ı aavaııyordu, konağından Babılliye 

~ .......... ·· · · ·· · · ·····~ ve oradan Saraya koıuyordu. . 
-\ ' . ·" . ~ . . . - . - .. .;.:' .. 

Sn Posta 

Gaıetemlıde ~ıkaG pu 
H reılmldrlo bUtllo lıülan 
mehluı. v. ıaı9'emiıe aiUir. 

ABONE FIATLARI 

AbOM bedeli e_e1lodir. Adret 
ilttirmelı U IM6ı&uı. 

• • 
Gelert ew-.lc ,,,,, .,.,.11,,.• 

AA11lerdtnı M •'ullfol •h11rna• 
CeYap ~lıı mektuplara 10 kuru~luk 

pul ildveıı Jı\zımdır. 

f:
.ıa kutusu ı 141 lttaııbuf 
Jgraf ı S~opotta 

elifetflı20203 

Murat, Elçinin yalYarıılarına karıı 
fU emri verdi : 

- Ka:uklanan mel'uau ıö· 
zlimlt: g6rmek isterim 1 

Ve ÜıkUdar bahçesine gider 
iken bu nnusuna da erdi, Mak· 
yaveli henüz okum~dıfı anlatılan, 
bu cehlinln de ceıaaını çeken 
tercümanı kaıık llstUnde bir 
lihza ıeyretti, Elçi MarfOYil, bu 
muamele ~zerine biraz aertleımek, 
homurdanmak lıtedl. Bunun Uz: .. 
rine Murat, Sef arethanedekl 
lklacJ tercUma~ın da aaı:masını 
ialodl. Herif, bu emrin verilme
sinden iki sa&t ıonra bir daraja
cında ıa!lamyordu. 

Makye.vcHn aman bilmez ıa· 
1'.irdi, cehennemi bir iıtihza ka· 
biliyeti de ta ırdı. ilkin aemeri 
döver aibi görUnürdU, IAkin o 
aemeri sırtında taııyan mahlflkun 
canını acıtmak maksadmı ,Uder 
idi. Möıyö Marıovilln oğlu hapiı 
olunmuı ve iki terctlmanı aıılmış 
olmasına rağmen, h~li baımı dik 
tutmıya çnlııtığım aörUnce hare· 
ketini değiıtirdi, doğrudan doğ· 
ruya Elçiye hUcum etti ve eli 

,;!İit İİİ@iiiİİİİİİİİİİ;;;iiiii;;;ii;a ayaA'ı yore dejdirilmeden onuq 
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Kari Mektubları 

Bir 
Pazarlı11ın 
Dilekleri 

-

Pazar kaıaaı Karadeniıln su• 
ları bol hava11 gUıel yetil bit 
kaza1ıdır. Fakat arazinin yanıaçb 
ve dağlık olmaıı itibarile ııucak 
hayvancılığa müaalttir, bunun için 
eaklden buralarda binlerce bayva~ 
bakılırdı ve bu köyltl için goıe 
bir gelir teşkil ederdi o %anıaıı• 
larda bir inek otuz liradan f aıt 
laya ıatılabilirdl, koyun ve keçile~ 
altı liradan aşağı satılmazdı ııınd 
bir inek beş ve keçi, koyunlar 

birer liraya satılabilmektedir. d 
Ziraatin mühimini mısır teşk 

eder. F ıı&l<at yetiıtirilen mısır ihti
yaca kifl gelmediğinden diğ~f 
vilayetlerden tedarik edilmektedit• 
Arazisi müsait olmadığı için :zira11t 
yapmıyan köylU fiatlar dlltlik ol• 
duğu içhı bayYancılık ta yapaın•" 
maktadır. 

Köy erkekleri ılmdl ekmek 
paraaı kazanmak için gurbet• 
çıkmakta, fakat tahsili az olın•k 
itibarile itıiz ıUçıOz kalarak bıl 
emelinde de muvaffak olamama"" 
tadır. 

Dertlerimizden biri de çocull' 

larımııın tahsilde gtiçlUk çeknı~ 
ılndedir. Aralarında üç Hatlık 
mesafe bulunan iki köyde anc• 
bir mektep bulunmakta Ye bd 
uzun meınfede kııın karla kapsO* 

dıfı için çocuklarımız gldememe,1'~ 
tedlr. Zirai aahada gelirlerııı 
kaybeden Pazar köylüler biç 01' 
mana tahıll aahaaında varhkh 

• bd 
olurlarsa dııarıda it bulmaya 
ıuretle hayatlarını ka:ıanmıyo oı&J' 
Yaffat olacaklardır. 
Rizonin Pazar kaı:aıından; Helik Sır~ 

Tst;';b'~idan koYul~-;s;~;-·-e~~ 
verdi. Yapılan itleri protesto içıd 
aaraya gelmlt olan Mösyö Ma~ 
ıovil, evla• dönemedi, çoluğull 
çocuğunu göremedi, llstUne ~r. 
manto alamadı, rHmi kostUJJ11 

hemen bir gemiye atıldı, me11'1f' 
ketlne ıttrnldU! •• 

DördUncU Muradın gazabıtı! 
uğrayan Vonedikli tacir, Mak)'11 

velin kitabına latanbula getir~ 
aaraya ıunmuı olan adam o 1 
gerek. Bu alıı verit eri, satıl~ 
görebilen bir evde oturuyotf 1 
Bir gtın evin yük11ek bir yer "ır 
çıktı, uzaklan yaknalaıbran ~it 
gödDkle ıarayı aeyre giriıti. ~ 
Frenk tarihçisi: "Evinin balkolld~ 
dan ıaraya bir göılfik te''t1t 
etmlı olduğu için Sultan Mı.ı f 
tarafından haremin dilber Jıad• ıı
larını küstahça gözden geçir1:,~ 
le ittlham olundu,, diyor. Bir ,..;1' 
mlivverrih te bu badiıe için ' e'f' 
nedikll tacir • belki merak. 9 et' 
kile • ıaraym içini görmek lıı,ı-i 
dnrbiale bakıyordu,, ibate ,eli' 
lrnllıımyor. Halbuki Sağred0 dJf 
tarihçinin dediği gibi Mut~.,J 
.. kendlılne hiçbir ıey pı• ')ı,I 
kalmamak jçin her yerde, ,~ 
köıode caıuıları vardı,, . Bu ) ,.f 
beple Venediklinia dUrbinlr ş'' 
tığı temaşadan Makya' el bıJ ııl 
kirdi hemen haber aldı ve 8 JıJJ 
yaptığı günlln güneşi . bal~~oıı• 
kendisi gecelik gömleğıle bn 0ıı\t 
asıldı. Murat, serayınd~P 

5
, dlll 

görmeyi atı.:u ettiğinden 0~:~ı.Jf' 
UstUne kırmızı bir bez ko tr!lelı 

b. 1 seyre ıJ' 
tu ve ıimdl dür ın e butuo 
ıırnsı Dördüncü Muratta 

d ıı.dl• 
yor u. p ent 

işte Makyavelin r p6t' 
. . Ume ettfre0• 8et 

escrıni ilkın tere "tU sı)'e , 
dfincU Murat, o . ko akirl olclıJİ 
ö .. Ut Usllne }Ayık bar f t ett, 
.. g ç b gibi işlerle lspa bÖ"l• 
gunu u da ı 
Öyle bir uıtaya yakıpn 
bir çıraktal.. T 1'•" 

M. • 
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Sahdan S•llra 

lbnirrefik Ahmet Nuri 
- Bl:ıim davul patlayınca 

~Para kumpanyası da ifJb etti: - . . . . . 
- V allab il ı zlm 

t•tlik ederim. 

. . . . 
Nebile ıenl 

. . . . . . . . . . . 
- H P pusulalarmı ıetire· 

~rn Paaam .. 

ş,fkŞa~l~in, Rıza Fazılın, Nurettin 
lU atmın Muvabhidh hayalleri gö
l rntın «Snllne geldi. Kendimi ıene
;rc, evve[k; Darülbedııyide Hn· 

•nı. 

cı,li~ Evlcaf ı htinıa)'un nezareti 
aı •li, ketebel kadtmealoden 

ctıı bcndeaiz .. 
. . . . 

Ö - Bendeaiz 
rfı •• 

. . . . . 
Ali Irf an Arif 

'•krdlntn yarathtı tlplerla ~I"" 
N •rlnl veren lbnirrefik Ahmet 

1
:-·iyl ben ilk defa sahnede 

1111rınuıtllm. ieklainclnln ilk tem
•o idi. Son perde kapalMLktan 

1 
llf, ıüreldl alkışların ardı arka-

1 kesilmiyordu. Perde yeniden 
•çıla.ııtı. Nur yör:IU bir luan 
'•b i I nen n ortaanula durdu. AHcq· 
ara bUrmetkAr bir ıaa9 aelAmlle 
t•vap verdi; yanımdakiae ıortlum: 

Bu ınu? 
Evet lbnll'l'efik Ahmet 

Nuri. 

) Sahnenin etki hir em .• darıydı 
'td .. , 

oh ıgı vodvaler çok ku"etli idi· 
••U~ ' 

IQ vodvillerinl aeyrecllp de .. nı-
'Yt d a" 

dı N' erdinl uautmayan olmaz· 
bıİirdi~kte yapmayı, ıtfldUrmeyl 

Hasan 8. - Suı haydi, gQrl' ltn patırtı edip hepimizin rahatını 

1 :ı Flkralar 
1 

Tavsiye 
H11all B. in bir doıtu Haaan 

B. eblr terzi tavııye 6tmif li. 
Ha11n B. i tekrar aördtığll ıa· 
man ıordu: 

- TaYalye ettitlm tersiye 
gf ttln mi Heaan B. 1 

- Gittim. 
- Benim tarafımdan geldiği· 

kaçır mal 

- Bana bir sigara verir mi· al ıöyledln mi? _ Bay AH nekadar unutkan· 
ıin Haaan B... - Sö> ledim. b 1 t d ı _ N.. dedi? ıın en anıyama ın 

.t Fıkralar 

1 
Komşuların Arzusu 

H&1an B. komşularından blrJ• 
nln kapııını çaldı: 

- Size farkı deral Termiye 
ııeldim Bayan! 

- Ben farkı hocuı iıte-
medim ki ... 

- Siz belki istemediniz, am• 
ma bütün komıularınız iıtediler. 

Tükür 
Hasan Bey bir kimya talebe

ıine sordu: 
- Söyle bakayım aı (2) O (3) 

nedir? 
- D ilimin ucunda şimdi ıöy

liyeyim .. 
- Söylemeden eYvel aman 

tükUr, arseniktir, botazma kaçana 
ölüraUnl 

Şart 
Konuıuyorlardı: 
- Inıan, dediler, söyllyecejl 

llfı tartmalı; ondan ıonra aiSyle
melidir. 

Haaan B. ıöıe karııtu 
- Amma tartılan terazi, 

teraziye konulan ·dirhem doğru 
olmak ıartUe 1 

Evvela 
Gripli Hasan B. ye sorduı 
- Bir yandan vUcudUm ağmr, 

blryandan başım ağırır, bir yandan 
burnum akar.. Ne yapmalıyım 
bilmem ki? 

HaNn B. ce•ab Yerdi ı 
- Baı ağrıaıaa, •Ucud atrı· 

ıına karıı ne yapman IAzımgel· 
dlAlnl ben de bilmem anıma, en 
e•vel bir mendil al da burnunu 
ıil 1.. - T crkettiaa. " B tk d Twll" 1 - Öule ise parayı peıln ver- - en unu an eg ım 

- Siguayı au? ' - Öyle l1e? Tebrik 
melisiniz, dedi. B Ali d d "·ı· B - Hayır ikramı! istemedi - ay e egı ım ay Haaan B. bir tanıdıtına raıl· 

..................................... - ••••••••.•. -...-..... Haıaaıml ıeldi ı 

'fu Buldum Karı•ı ıordu: -·- · ··-·-· 
0

-·-- - --· · ·--ht~ tk aahneainden yıllarca, ti- - Haaan B. bayramlık elbl· Son Defa - Tebrik ederim, dedi, ni· 
•o ıı 1 Haaan B. sordular: ıa l d' d d •J.. ey rcilerlne kahkaha d .. A-ıttr, ıemi belweadio mi? ld b k D anmııımız ıye uy um. 

"lb v .._ - Neye bir elinde eldıven K• 1 ld 1 Futbo a acağı mlana Ha- N'ı 1 ndıktı . 
ald ermedi, herkeain elemini - aça ma o u aan B. ıordu: - ı an a amma nııa-

erdf N 
1 

yar da ötekinde yok; öteki teklol - Bana mı hire·, amma ıana nımız bozuldu. 
• e mut u onal l ilk d f f tb l il kayıp mı ettin? kaça mal olacak onu bilmem, - e 8 mı u 0 oynu· - Naııl oldu? 

~-~ ir gazete bava~iıl, öılmlntl Hayır, bu teki boldum. terzi daha paraaını istemedi. yordun? - Evfendik 1 
tr •erdi. Yoktur Tamam - Hayır Haaan B., ıon defa! K 1 
...... o da •1d11.. Hangıs·ı 0 ay 

u lıtaelrnldan KadıköyUne Söyllyorlardı: Haaan B. aiıarayı bırakmıttı. 
~~~dinı, amma ne yazık ki; ıon vapur kaçtad1r Haeaa Bey? - Ne hoı 9ocuk, burun ba· Haaan B. karısına darıldı: - Naııl bıraktın? 
~,11 1 tayiaaı, Sekizinciıl, Cıtza - lıtanbuldan Kadıköylioe basanın burnu, aau annesinin ağzı. - Hep itim olduğu zamanlar · Diye sordular: 
tıdtt~llu o ö!meden daha evvel sen Yapur yoktur. Haaan B. tamamladı: da ielir benden para lıterain.. - Gayet kolay, dedi, taba· 
d11tnı"·· Belki de ölmediler, 61· - Neden? - Sırtındaki gömlek anaeal.. Do:.~uıunu •öyle, Hnden kamın lstüne kaynanamın reımini 

dUler. .. - Kıı tarlfHiade ıoa Yapuru nln eakl blflzu, bacağındaki pan· para lıte ıgim zamanlarda hep yapı9tırdım. Tek onu 16rmeyho 
'-... . :.?. P11zarol11 kaldırdılar. talon bab11ının Hki ceketil itin olur. diye tabakaya el ıUrİafiyorum 1 
...... -....... .... ,,,,,,,,,,,,,,, ••• , •• , •• eııeeııeıııeııııeııııeeeıeıııııe•••••••••eeeeeıeeeeeeıeee••••••••••••••••••••••••eııeeıeeııııııııeııııııeııııeıı••••~ 

var, 

r 
Bayram Masrafları 

ne para ne pul kaldı ne elde, ne de cepte 
Masraflarım çoğaldı bu gtınlerde laep hep te 

Bayram geHr bir gelir amma ki pek pir gelir. 
Bu )ltbden de herkese adeta sinir aellr. 

Bayramlık meraklan artar artar çoiahr; 
KflçUk büyUk kiın v&raa kendine bir pay alır. 
Karı ister kız iıter lıter ister lıterler; 
Manto, lc~ıtDm, iskarpin 11yılmaz birer birer. 

Cepte para bitince pat diye gelir bayram. 
O za111no da muhakkak itimlı olur tamam .• 

Bahıit fa1lı açılır, sıılene verilecek. 
Diyemezabı, ayıptır, arabanı haydi 9«1kl 

Bayram biter çabucak fakat derdi hiç bitmez, 

l 

• 

P. O. H. e. - Bizim doktor hem çok zengın, hem e ço 
1 

Alacaklı kapıdan eksik olmaz, hiç iltmez. 1 d k 

ııU:ıel bir kadına Aşık olmuş. 

L,---------------------------..J - Evlenıln. • - EYlenmHine lmkin yok, kadın mtiıterıaldlı,ı 
eyi bir mllfteriyl kaylMbnif olai:ald 
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a d m 
Amer gelecek, \'ermut gelecek; 

1 rap gdecek, şampanaya ıele
cck.. Yarım s tc"ği içinde ıi
ıclor boşalacn , yenileri koıturu• 

lncak. 
Ayıp mı, bl;keyfsin; biraz da 

gıygıy ve heyhey dinl m•k erzu 
ettin değil m~ cşağı yan •akak· 
lardaki knhvel re 11alıp kemaıala 
ut, yahut kıren te ile çlftenara 
g tirtmeye yağma yok. 

Evvela iki mecidiye fırlatıla• 
cak; eraba parası... Pan1iyonda
kilerin tente yanı teyze dedikleri 
kınaçh madama, mecidiyeler avu
cunda bir bnyli dfioUndüktcn, 
hataizliğinden ve ayağıııaa aası

rmdan b bıettikten ıaonra llu.ır
lanmıyn gir· ecek. 

Sanki suvar ye gldlyer... 10 
dnkika IOO numarada. 10 dakika 
ayna karaısında podr , allık, ıllr
me, 1 O dakika gardrobun 6nttnd• 
giyeceği apkayı, antoyu, iık•r-
plnleri munyene ..• 

Ar ba kapıya yannıacalr. içine 
kurulup gliya ta Şiılinla nihaye· 
tind n piyanist madam Marlyi, 
Kristini v ya Anjcli bulup g•U· 
recek. 

P~yanist c napl rı d azametli 
mi azametli, nazh mı nrıı:lı; kar-
toloı mu kart~loz, mendebur mu 
mendebur... Adeta mukayyl. 

GUya Avrupamn hnnı-1 kon• 
servatu anndan diplomdı lmlı. 

Souvenir a mon, Dcdie l mon 
blen nime mi y •. ) diye kaç 
tane morsolan varmı,. 

Iılt te inanma. Notama zerw 
r.esini çakrnadığ'ı gibi ç. !dıklan da 
hep pr tik ·o y fan ynn!ış... Bir 
polka g rlct:r gfirletmez. amer 
tiıeslne sanlmnda; bir Talı vurur 
vurmaz ş rabı dikip vampanyaya 
göz dikmede; pastaları, pötifur· 
ları çifter çifter yutmada.:. 

Bu cartcurtço beyler, (Konkor-
dlya) tlyatreıuna (Kristal) kafe· 
ıantanına dair de bitip tüken
mez maceralar aayıp clökerler, 
hergtln bir kıtır atarlarCh. 

Bu menudan da bir anmune: 
Apukurya zamanı Ko•kordiya• 

da maa!' U b~lo var. Tiyatronun 
içi mahşer.. yaveri huıu•i Fehim 
Pata, Kenan Pqa, HOnkirın 
kaynı, saray erkanından fılanca, 

musahibandan filanca, filanın 
ojlu, falanın damadı, fesUkidn 
eğeni, kaynı hep loealarmda 

mlhmanlar ..• 
Daha aktrlıler numara yapı· 

yor. Şantödwin ve dana15zlenn 
ardı keıilec•ii eaalarcla perde 
kalkıyor... O rG lude letanltula 
yeni gelmift Beyoalunu kaaıp 
kavurmuı1 herkesi deli divane 
etmiı ını papa aktris çıkıyor. 

Şanteslai yaparken ıazu hep 
llç.nncll locada. Bu hlklyeyl anla
tan mahtum bey de... ne baygın 
bakışlar, dudak ısırmalar; kalbini 
haabnp kendinden geçer gibi 
olmalari ardıadan çapkıa çapkın 
kahkahalar .•. 

Şanoya adaaa boyunda buket· 
ler yıgılmıt- G6ndereııler yarı 
bellerine kadn •arkıp kUçUk bir 
mersiye csn atarlarkea haab . a 
dün} 811 görml) or; liçUnca locaya 

dalmış gitmiş. 
Feb:m pata öfkeıinden al 

çuha; K ena 1 paşa bürtmüf, nere
de}se kan boğacak; Mabe; incl 
bey, Mu ahip bey, bUtün diğer 
beyler kıskançlıktan ıolup sarar

mışlar .. 
Perde alkıılar içinde kapanı· 

SON POSTA 

47 emmm•-. Yau•: Sermed Muhtar Alus Bu Pertembe akşamından itibaren 

Mart 12~ 

~~--· 
·nema ı da ... 

Samanhk Seyran Olur 1 
Afrlkanın çöller·nde çevrilmiş, aşk ve ihtires sahne:erile dolu 

ey aloları açırmazdı .. 
harika filmi baılıyor. Yeril figüranlar .. cazip entrikalar 

Oynıyanlar : IBRAHIM OLLA - BEN BRICi • YŞf 
MEHMET YUSUF • Si SAiD 

HARRY BAU 
RODIE 

ın (qjz filmındo 

r.aABELLA • P. RICHARD 
DOR çıgan orke trası 

WIL"' 

oynamaktadırlar. 
--~~~~~~--~~~~~~~~~~~~-~~~~--~ 

afıa Ba dan: 

O &ıı.manld Şlılinin nilucyetl 

Çerkeı kazeıının Ağaçdağı veya Dlimenlik ormanlarındall 
kesilmek ve Sumucak iJe Eskipazar arasında her hangi bir iıtar 
yo:ıda vagon içinde teslim edilmek fllrtile muhammen bedeli 
6750 lira olan 1500 aded çıralı çam telgraf direği kapalı z,rl 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 24/Mart/935 taribİJl' 
rastlayan PaEar günll aaat (16) da Ankarada Bakanlık Mabeı111 

Müdürlnğlinde yapdacaklır. ktek ılerin tekUflerinl Ticaret Od.,. 
veaikası ve 506,25 liralık muvakkat temi.ıatJnnnın MalıandığıP• 
yabrımdığma dair olan makbuz veya numunesine uygun bank' 
kefalet mektubu ile birlikde 2413/935 Pazar gUnU ııaat 16 • 
kadar Ma.zeme MildUrlilğfine teYdi etmeleri 16zımdır. Bu hu•.., 
daki ıarhıameler paraaız olarak Ankarada Bakanhk Malzeıll' 

yor. Yaygaralar, tepinmeler, ıılık- ı 
lar ara nda tekrar açılıyar. San 
p&pa, nç,ttncl locamn ini e ee!ip, 
laem b~ elil& de detfl lkiaile, 
llst nıte ç buae glındermiyor mu? 

Beı dakika ııeçiyor, 2açmiyor. 
Tık tık kapı.. F bim p a olsa, 
1 ı cimi yoktur, t kmeyi basar. 
Kenaa p şa ia• evıvell kifürden 
girifir.. lllllar d jil değil. 

Delikanlı bir de baksın ki 
gelen gan»oa. 

- Zatinizl matmazel Zor:ıet 
ietemis. Fuayede bekUyormu§! 
de ez mi? 

Ardmden kulagına fıslamaz mı? 
- Bcyimu, soyleme ki se, 

ıimdl onue kabinada gidlyoru:ı!. 
O gm~lin sıtız l~ cilYelinin cil

vellıi Jorjetin sahnenin yanındaki 
ldiçöciik odasında, o ae.ce n• 
yaşa s, ne y 

Ben diktin, Şıırtöz J;kljrf erf mi 
sorarsı,, Bordo, Burgonya ıarap• 
ları mı? En p halısından ve alA
•ından, barut aibl keıkin şam
panyalar mı? 

Kız, yalnız meleklerden dilb.r 
değil, hovardanın hovard sı da ..• 
Hep emrediyor, içkl ıetirllyor. 

- Parasını sevgilimden itte
meyin; ona masraf ettirmem, ben 
vereceğimi deyip avuç avuç lira 
hrlabyor. 

Balo çoktan paydoa olmuş; 
plak aökmfiı, bunlar hilA kartı 
karııya; ( hen seni &e\iyorumJ. 
Be• sana ölUyoruml, ) diye itık
daılıkta. 

itte bu kUçftk beyJn mavalleri 
de baştan aıaiı yalan. Haspanın 
onu oduana ~ağırmaıı, şanoda 
P1186 göndermesi, hatta locaya 
bakması bile atma. 

Bu cins pqazadelerln nı~aire 

r , 
Kurban Bayramı 

s. 
Zenli 41 
Eual 1 

D. 
'9 
J4 

Diyanet lııerl Relsllllnden; 
14 Mart 193S Perşembe günü Zilhiç
çeoin dokun olmakla Arife, Cuma 
günü de Kurban Bayramı olduğu 

menkıbeleri, ıeyirlerdcld haYatine 
karıı elde ettikleri mu\·aff aldyet 
haYadislerl de ekseriyetle dipsiz 
kile, bot ambar rivayet!erdL 

Bu çeşitten de bir örnek iı· 
terseniz dinley'n: 

Günlerden Hıdrellez haYa da 
ne l'üı:el, ne berrak. 

Müdürlilğtlnden alınabilir. (1217) 
--~~~~~~~~--~~~----~~~--~-----------__.-/ 

Limonata g:bi hafif ve aerin 
bir rlizg ... r da var. Yani ortalığı 
hamam lıalvetine döndürecek dur· 
gun bir hava olmadığı gibi toz ,:..illiltl-mlllBI• BAY R A M DA cz::ı:r-=ıım:ıı1_....., 
toprak deryasına revirecek mel· 

temlerdcn biride yok. H. "" iah r ·Gazetesi 
Böyle bir gün kaçırılır mı hiç?. 

Mahtum beyimiz de hazırlanmış. 
Saçını alabros kestirmiş; perdah 
üslilııe perdah vurdurmuş; bol 
pudralara, Lel ntalara bulanmış •.• 

(Arkası var) 

1stnnbul BORSASI 
11. 3. 1935 

ÇEKLER 
1. T. L.içın 1. T. L. için 

N .. • 7erk 
Parlı 

Ilı l ıo 

BrUkul 
Atlaa 

ll,ıi<l3:; 

·~.05 
t,;>~.W 

~.407!i 

M,0&2J 
Cenure ~ ,U O 
Sef1• 64,015 
AmıterılAm •J,173) 
Pras 19,0U 

VJya"la 4,2733 
Madrlt tı,d2.ZO 
ISerliu 1,9759 
Va fOH 4,23}7 
Petto 4,46 ı2 
BUkret 78,7SS 
Bclll: at 35, 1240 
Lend a Kr. 5~1,00 
ldoa .. oYa ., J09lı00 

ESHAM v• TAHVILl\ T 
Lira 

it •••'k.CNamano,::. 
" ıHAmll•) ıo, ı S 
., (MUc11 •) 95,-

0ıına lı &>anlı. 23,:lO ... , ... ' .. ~.
,, keti tla7ıl1• J6,-
ff.llf 0,17 
#\aaHlıı'66CV. ':16, 

• " e P. :15110 
A•u~o·ıı .. ıoov. 45,li?; 
Şark D. Y. 001-

la. TrAm'UJ so,n 
OıkUtlar u 8,-
Te koı 

"·~··· .. ı.ı.ı •• 

it, 
:17,-
14,10 

Lira 
Bomonll l~,3i) 

193 .. la:Jkraıı D9,-
lıtl mıaı D_ıhlU 94,25 
DD1onu Mu. ~- , 
B~ at terl p 1 47~70 

" • u 47,7iJ 
Reji 2,27 
Tnmv ,, 00,-
Rrbttm IOt-
OıkUdar H ıoı,-
T•r ,oı C0,00 
llıbaıtKr.f•.1816 ISS,-

• " • 19JJ 95,0J 
• hlH 11',00 

• • 
&toktrliC -.-

Birinci glln akşam, ikinci, UçUncU ve dUrdUncD gUıd.,t 
sa ah olmak Dzore '4 nDsha çıkacaktır. 

Bayram gllnlerinde blitlin T rkçe gazeteler yerine yalnıı HU~ 
ahmer gazetesi çı acağından, Hilıı liabaıer -gazetealne ilin verecP 
ticnretbane ve müesseseler, m:aıni istifade görecekler ve . atol 
zamanda HiUUlabmer Cemiyetine yardımda bulunmuı olacaklarc:lıt· 

hin Dereli: Son sahifelerde santimi 30 k ru ur. 

Müracaat geri: f11tanbul'd Yenipostane k ~şısmda, HiJIIJahnıeJ' 
ıatış bürosuna. Tele.fon : 22653 veyahut Ankara cnddesiod' 

ltahraman znde Hanında IlAncılık Şirketi. Telefon: 20094-~ 

:J 
Belediye mütekait ve ökaUzlerinin Mart 935 Uç aylıktan aı•i1dl 

yaz.ılı aünlerde, aylık cüzdanlarına ayrıca fıaret edilen aıra nuuı•'~ 
larile lıtanbul Ziraat Bankası MUdllrlUi'ünden Yerllecektir. AfY 
sahiplerinin g~ıterilen &'Ünlerde müracaatları. 0 129" 

1 

12 Mart 935 Salı 1 - 220 
13 Mart 935 Çarıambe 221 - 440 
14 Mart 935 Perıembe 441 - 660 / 

~~~~~~~~~~~~~~~~~---....../ 

Taşköprü Belediyesinden: 
Evvelce ekalltmeye konulduju ilan edilen Taıköprl K•...,~ 

aında yapılacak elektrik teaİ.labna istekli çıkmamasından yine ~"" 
Ye eksiltme ıartnamelerl mucibince itin bir ay içinde pazarlJY 

lntacına karar verilmiştir. 

Talip olanların 1 Nisan 935 Pazarteai 2Unll saat on b..- ; 

dar Taık~prU Belediye Encümenine mliracaat eylemeleri _., 
olunur. ~ 

ısr AN•uı uumnsı Fetih icrasından: Bir ~P 
ŞEHiR TiYATROSU dolayı tahtı hacze alınuı ~~ 

I~=~~~ e J akfam '-'O ., mualuk tafı 9 adet mear t9fl .,JJ 
dnb 6 adet dirHk 2 adet 1'~ 

l
llllDllil tat• bir adet kuya taıı iki ~~~ 

Kuruş \ Juru, .,U OPEA~T taşi 28 Mart 931S Camart ... ~ 
l'lıll alt&ıu ~, cHam"tl 4ıt- ~ "'-• 10 da Unkapanı Zeyıek b~ 
t.1• • 1050 1 (R•l•t) 5050 n::::-.::.. TIJ~= .. d• J 95 No. lu ta991 dtikklnınC::rto -~ 

MESKUKAT l*] DRAM 
"-

lr. • 141 (Vala t) 1'5il UJll yede aatalaca,ğından talip ~ 
Ku • lli3~ IHe ~.,ıblr'lk • "tan ZEHiRLi mer.lcftrda memun~·nı müra_. (tfl) 
Wecldlye 45,00 (Cümhurlyet) CHJ O olunur. 
lıia:ık .qoa.B.J :ı:40 tHaat) anaala :ıo• KUCAK yun ~· -
~ala beılblrl·" •·lu {R ı•t> • .520J UT.. I' 

.. ______________ _J ı------~-5-... ~ \.:.:V.:•11.:.:..ı...:.t>-~·-=--=-s_!O_"_ı Biletler Halkn- Yoktur Dr. A. K 1 ·• 
\ (.;ll•h ... rı1••J .. •"I ı- lerindeıa Yerilir. >' 

4 Milyar Leva (A•ıs) 4650 ... , Ber.. harld Paruızdır. Karaköy Topçular cadd••i f110-

ilan olaour. 

Çalan Tahsildar ~---=----------~ .. _ .... ...;. ____ :-. 
Yarın akşamdan itibaren S U M E R Stneın 

Sofya, 12 (Telefon) - Bulga· 
rlatan mali} oinde dört milyar 
levalık bir hıra .zlık olduğunu 
bildirmiştim. Bu hırsızlığı yapan 
adam Balokof adında bir tah-
11ildardır F.ilibede y11.kalanmışhr. 
Fakat para bulunanıamıttır. Tah· 
kikata devam ediliyor. 

~ bUyUk hup fil~ •• Ck.mmelPHi~:S·i ~·a 
01

İ:> ı:; 

Kanlı hücumlar 
bUyUk, emaalslz ve hayecanbahf muazzam t•h•••r batlıy9r. 
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İTTİBAD TERAKKi 
Tufan Yağmurları 

ve 
Ntuıl Doldu 7 _ 

• inci kısım No. 224 
treı• hakkı mahfuzdur. Nıuıl Yaıadı ? .. 

~~~~~~~ 1. f ı.· ==li=·=3 =93=.>==========="'=a=s=ıl=Ô=l~d=i=I ====' "'111 .,. l&ır• 

Bah Anadolu On Gün
denbcri Sular Altındadır 

ittihat Ve Terakki, Kendisini içinden 
Yiyen Kurtlar Yüzünden Ölüyordu .. 

Fakat koridorlarda, ittihat· de keadileri -vurarak (ittihat ye 1 
tılar araıında meyuı Ye mlite· Terakki Cemiyeti)ni uçurumu• ıon 
ea.tr tavırlarla ıöyleaın ıu alSz· kt k d 1 1er yllluelmltt~: no asına a ar ıı.ıvar amıya 

çalıııyor!ardı... Cemi) etin tahlif 
- Kabahati klmHye htıl•ı· masuı öntinde, millet kOrsllsliae 

1•lı•.. Arkadaı ıseçeme•lılz. verilen yeminler, derhal uautulu· 

1 
-;:- Acaba.. Bu cinayetler ya· vermiıtJ.. Yeminlerinde hinis olan 

pı ır•ın b f b idil ' u e endller Derede u adanılar, kendilerini muaaffl 
er?. Ye mUzekki göıtermek için 

a., - Korkulanadao llldit ettik· yalan ıöylemekten de çekin· 
lal aöyliyorlar Y•·· IDİyorlardı. (ıuilsUmil Ye cina• 

3 - Ethaıa • imtiyaz Yermek
ten kaçınınız. 

4-Cemiyetin kudret ye nOfuzu
nu ortaya çıkarmayınas. Onu, 
aal:ak meırutiyet telalikeye ıirditf 
ı:aman irticaı ezecek lllllt bir 
kudret olarak saklayınız. 

5 - Cemiyetin yllzDnden men
faat temin etmek latiyealerl der 
hal ihanetle ittilıam ederek, o 
anda kafalarını kopannıs. 

(Arkası yar) 

( Battarafı t iacl yü:ade ) 
ettikten ıonra yolum d d" uza e•am 
e ıyorduk. Gece Yaktı mtııkl-
litla Aydına \·arabil . t"k T 
1 

mıı ı .. ren 
ıtasyonda durunca ıef da tren 
vaıonları aezerek hab d" • er Yer ı: 

- Hattın ileriıl tamamen bo-
ıulmu1ı iki köprü yık , t .. 8 ı.mıt ı.. u 
şart albnda yola devam etmek 
lmkinı kalmamııtır 8 1 
A d 

· u gecey 
y mda ıeçirmek mecb i ti -

d 1 
ur ye n 

ey z. 
Ileride neler oldujunun f 

kında değildik.. Herkes oteli:. 
Ye tanadıklaruaıa evine giderek 
geceyi geçirecektL. Her dakika 
ıehre kötD haberler ulaııyordu: 

- Otomobil laatb da bozul-ı., - PekaJA, a•••·· Mebuı ohu· yat) ın mtıJeyyes çamurlan, buglla 
etti kea, f\I •illet klrallaliade cemiyet• aleyhtar keailealerill 
, ~eri yemini.. Millete karıı 1Uratlarına kadar mçramamı111a 

r~-----------"'\ muıtur. Yarın da benin hareketi 
filphelldfr. 

Nöbetçi - hmir po•tam Germenclte trdıklerl •öı:D uautuyorlar. bile, herhalde eteklerini bula.-

"-a - Doatu•uu, dltmanuru11 tırmııtı. Harp kazançları ve ihtl· 
laia..'amaauıız. Yazıklar olıua, kir ylzllnden adliyece birçok 

kadar ıelebUmiıtlr. 

Eczaneler - Kaıkten Aydına ıelmekte 
olan AyYabk pazannın kamyonu 

ldm•eler hakkıada uzun 111adıya 

....; Hayır.. Ya~ıklir 
• Oh olıaa, bıze ••• 

olaua, tahkikatlara airlıilır.iıtl. Hatti, 
Buıeoe nöbetoi eosaaıler ıtullardırı 
İltanbu.l tarafıı Şehsadebaıında 

(Hamdi), Cerrahpatada (Şeref Celll), 
Fatibte (~ Kemal), Topkapıda (Na
ıuu), Samatyada (l'eofiloıı), Cibalide 
(Necati Ahmet), Defterdarda (Arif), 
Gıdikpaıada (.Aaadoryan), Qember
litaıta (Sırn Raıım), Eyüpte (Hik
met), Bahçekapıda (Beıir Kemal), 
Bakırköyünde (İa'8fan Tırziyan). Be
yollu tarafu Tabimde (Kanıuk), 
P~galbda (Güneı). Taksimde (Ka
rakan Ktlrkçüyan), Galatada (Hida-
1et), .Kcırlulu.fta (Neodet Ekrem), ır .. 
•ımpaıada (Yeni turan), Hahoıoflwıda 
(Yeoitürkiye). Kadıköy tarafı: Muvak
kıthane oıddeıinde (Leon Çubukla
yan), Kuıclilinde (Hulilai Oıman), 
BüyUkadada (Şinaıl Rıza) eczaneleri. 

ITet.. Artık, ( ittihat Te Te
~ cemiyeti ), 61Hyorclu. Ylae 
~•ela bulunaa we bir zamanlar 

Ilı ••zarlık Ye laem de mecllı 
:Ilğı meYkiinl itr•I et.it ola• 

&aba da dedlii aibl; bu koca 
~- •llHHH, kendi kendini r_::•• yiyen Ye kı•lren •haıl 
il lann Jlzladen &ll1ordu. Ba 
•lrPerut ut, bu ·~• waziyett 

.. ıuretle tepih ediyor: 

- Bbl bu hale getiren amll· 
~ •• muhaliflerimiz, ne garaı· 
mıı ~ ve ne de da,manları• 
tfl.ıc.tmt • uat alnemlzde 1~ 

K' ı •e be.ıeclilfmlz kar yılan· 
lardır.Birtakım l•a•ı zayıf .• Sl5zUne 
lerefine, namusuna itlmad edilmez' 
tda•Ian içimize aldık. Onlara 

11 ••dık. Ll\tuflara, i1a11nlara, im· 
.:.ılllara ıark ettik. V adettlklerl 
'• •kirhklara kanı•erdlk. Onlar! 

ıu kirli çamaıırların ortaya dG
killUıtt ıu anda bile, üç meb'u• · 
ile bir .. bık nazır ıeker ilatillaı 
Ye ıuilati111alinden dolayı mah
keme huzurunda latlc'Hp edil· 
mekte ldf. Fakat, bu aOnlln ha• 
tipleri • bugüne kadar • ne 
meclla kllrılaünde, •• fırka içti
malarında ve ae de heyeti mer
ke.ılye toplanblanada ajularını 
açıp ta bunlar ale1hinde bir tek 
•Öz •öylemitler •• Bu tahkikatların 
ne netice Yerdij'ini sorup sual 
eylemiıti. (ittihat ve terakki ce
miyeti) nln te§ekkUl ettiil gün• 
deaıberl cemly..UO (phalyeU 
••nW,..t ) ae •• •illl ..... 
lara mOıtenlt olaa ylkaek ga• TAKVİM 

SAU Glln 

Jl 12 MART eaa 
Arabi 

Kaıım 

125 

Ru•I 

re1inı sadık kalan.. Cemiyetin 
ruhundan ve manevi camiaaından 

ayrılmıyan birtakım zevat vardı ki 
bunlar, daha ıenelerce eYYel bu 
ı&nkl tehlikeyi hiıHtmltl•n 

7 Zlllalcce iSSi rı Şubat ll50 

1 - Askerleri, llyuetten 
uaklaıtırıaız. 

2 - Ne ldügi bellrala blrta· 
lam etJıuı aramıza ıoluaayıaı .. 

Ya•ıt .... 
Öll• 
ldetll 

a ... ı' v •••• 
12 15 ' 17 
• il 12 14 
• il il 41 

Yaktt Euat v ... t -Akt"• 11- il 12 
'Yaw •• 19 45 
laaall 10. '38 

lllliltim me•lü Ye makamlara 
~k. DeYletln en ehemmiyetli 
1-1::•tlerial elleri11e teallm eyledik. 
ttld lalyetle ı•yemlzi takip ede

"- trlat.. ÔldDtllmlb: Jerde bi
' ~ &leceklerl, kaldıj11111z 7erde 
' ilimle kalaeaklanal zannet• 
.. ·~•kat, itin altucu pot ıellp te 
' • dlter dltmez bizi terket• 
a_ • llmdi de aleyhfmlı:e daadl-

Hililiahmerin Fakirlere Yardımı 

~Biz. bu ko,ka1dara, bu d6nek• 
Da kurbaa af diyoruz. 
,,rordu. 
~ • •• Aca Jaaldkat te, baau ,a .. 
~ordu. Artı~, lhttı:ar haHae 
._ L ( lttllaat M T eraldd Cemi-
~ fUMJdka muallflerial• 
~ aebeplerı. lalk6mette~ 
s:.:aıa unawdlana, nnnlana 
~ •rla, Araplana.. Ve 
ti...._-. cemlyetla e11 -•• 
~ olaa Padiph Vudettl-
' • bvy.t •• Jallcumlarile 
~ blaı:at •ealade r•tlttirip 
' lı, ikbal Ye aenet .. lılka
' flkardajı bJr zlmrealn lha· 

Bapam y•ld•fhtı için Hlllllalımer c.mlyetlıaln ı.taabul Merkezi 
din birçok fakir çocuk Ye kadınlan, elblae, çorap •••alr• Yermek 
IUl'etile ıeviadirmlıtir. Reıimde 1ardım prenlerdu bir lmmını 
ıarilyorauauz. ~ban olup sidiyordu. 

......_:--_- dla, alferlerlaahı w 
-.r'llıia •ar kunetlle: 1•••••ııııı.. ..... y Operet artı.tleriDia en ,ezel ıe•lial .. 

'9. .,.... ittihat •• T.. G 1 T T A A L P A R ın 
1.... ~)• baA.-ulu Bu menim taaıdıtımız ıeYimll 
---- ..... ldapkapa- HANS JARAYve 

._ ~ aeçea •uhaJiflereı 
' H••lyetln lawhaaaa raa meılaur Arjantin orkeıtruı .. Aatu11u,, refakatli• Ylcucla ptlrditf, 

D aial •atu... bu Hne a&rllen operetlerin en neftli 

w...::,. ~~""P aoı.ı- TAN G O L i T A ( Savor Olallndı Balo) 
~11 fel~kett:n uaa~·~~~~~= Yann alqam pla mlıamereıl olarak 

.._ :erı kaçıyorlar.. Bu tebHk.. M E L E K Sinemasında 
Urtulmak içlll, bir tekme ...._"11111._ __ • Y erleriaizi evvelden temin ediniz. T eL d8l8 41 __ ,, 

Koçak çayında kalmıt Ye ıulana 
albada kaybolmuıtur. Yolcular 
•ra11nda bulunan Aydınla Bay 
Haaanın anuı, ıuya dllıen boh
ça11aı almak isterken kendialnl 
aellere kapbrmıtbr. Çay ihtiyar 
kadım yllz metre anrnkledikten 
aonra yetiıilerek kurtanlmıfbr. 

Gece yaktJ, cıYardaa ıelea 

kötl •• da,nadlrlcl laaberlwia 
ardı ke.almiyordu. Gard&t•• 
w~ te •op ıtdea haberler ..... 
auyordu. G6rd6ılba y•mndaa ge
çen Kumçanın taıtıtı •• bGytlk 
bir ırmak halini aluak cıYar 
araılyl sular albnda bırakbta 
haber Yeriliyordu. Demlrddea 
Oll J.. .....ak ..,.. po.ta 
allrlcl•ID .. laaJYUI, H.a. cle
l'ftiDID cawanncla DÇIU'UI& cllte
rek kaybolmuıtur, d.Wyorda. 
CaY&rd.a yetifea ballı ıec• vakti 
fenerle o••ya flkarak aular Ye 
çamurlar araanda •••el& poata 
çaıatHma bulmuflar; aonra bitap 

Enel•• Beyotluada lniklll caddt
ıiade J. V. A. Peyker Li•ltet Şirke
tlade midir lkea Loadraya sldlp 
meska, ••haldeki lka•etıllaı billae-

•eyea Artllr Vardeaplker'e 
lmnbul ikinci 1-. MeMur

l•l••d••• lllblrda Ade Abdullala 
Vefaaaa ıeıı ohıp tarafaaıadaa adla 
aldıtı oa dokuz bla alb 1 
lln bed•l mukablllade Jls 
ld 1 d d f 

...... .. 
l H ereee • potaldi b .. I 1 

ld H 
• uaaa ıtaa· 

bu a oeapa .. ••laal!eıiala D 
.. ddHlatle 18 acla 18 ••lrkapı 

P&nel •• uld 
l, 1 11lkerrer 1••l T ka alı 

f 
pı .... ., 

•• ••• •••ura Kırkçe 
lanl aaa •ltt••lllt ıar'~• M•UJWHI 

Ka 11 
.,.. .,, •• 

rlt ıte l •• Frederit Da 
aamıaa •bıı bin lir Aadrlya 
Ll ı. l d • •ukablllnde 
11 r • ere .. de lpoteldl 1 •entw ipotek L_ 

0 ••na• •• 
.uedellala temr• 

kılıamamHı heıabUe 
•eai için 934/1066 Da paraya çenll-
H talepte b 1 Numuulle takip u unulm 
•ayrimeakulUn t Uf •• mesk6r 

. •sn••ına oa bıı bla 
•iz kırk lıra kırsnet takd . 
•• •lttelaaı k lr edlldltl •ru •ueib" 
ç•Yrll•eal ltla açık ttı ıaee para1a 

larak 1S-S-j86 •r rmaya koaa-
16 J• kadu çda~!••ba flnl eaatt•d•a 

A&r•snlad k 
•••• 1apılaeatı Ye • aça arttır. 
takdir oluaan k arttırma bedeli 

1Y••tln 11 d t l beti•l buld ..._ • • ye • 1 "•.. takdirde 1 1 ti d bsrakılaeatı •kıl • 1
•

1
• ı D • 

b halde •rtbr•• -
•ı ,Un •lddetli tesndit •e 28-J-935 

perıe•b• sini aa t 
kadu JI•• dairemi d lt dea 16 1a 
a,.ıL artbrm d z • Japılaeak olaa 

• & aaıa • dalıt 
laJm•tl la arttırma beclell 

... •m•l•eala - d . beıial b ı d "·• • yetmıı 
N 11 ma •tı •urette Ntaf nao 

o.la kaaua uklmıaa teftlku ,.n 
bıralnlaoatı •alimuaua olmak •i 
lkameqlbuaıaıa ••çhaB7etl ltlbarlle 
bu b .. aetaki takdiri m1••t •• ••tıı 
Ulnıaaa tarafuaı .. tebllflal ,..ı.e 
ıet1rmek here ke,ıt7et lllaea teWlf 
oluaur. (82't} 

bir hale gelen posta ıtırücDal 
Bay lbrahlmi kurtarDlJflardır. 

Biraz l:ı:mir taraf ma gelince 
•aziyet bü•bütün fena ve korkulu 
bir ı.ekll alıyordu. Meoderea ikiad 
defa taıarak yatağ,nı değiıtirmlı 
ve cıYarda yeni mecralar açmışhr. 
Mendresin yatağını değiıtirmeal 
tehlikeli g<Srtildilğil için tertibat 
alınmııtır. Gedizin eski ldSprüıOnl 
hasara uğramıflır. Menemen ova• 
ben8z. ıulardan kurtulmamıştı. Son 
yağmurlar lzmirin bazı mmtaka
lanm Hl haline ~etlrmlı ; bilhaaıa 
,UmrDk önU yOı.lerce amelenin 
çahımaaına rağmen •aatlerce ıa
lar altında kalmıı; gelip geçme 
lnlataa uğrallllflır. 

bmlr vilayetini teıkil ed• 
mınlakada lzmir Talilinin Ye cavar 
kaza keymakamlannaa aldıklan 
inleme tedbirleri ıayelİDde çok 
blylk zararlana &nnne ıeçllmir 
tir. bmirde Değirmen dağım .. 
laalleabade bir evin l•t katı yaj
murdan çökmUıtür. Evin kalaa 
kıımı tehlikeli görllldUj'U içla 
derhal yıktırılmııtır. 

>f 
Garbi Anadolu iktıaad mınta• 

kaaınm son f ey ezanı andıran seller
den uğradıj'ı maddi zarar bO
ytıktllr. Zarara uarayan mnatah· 
ılle kooperatifler Ya11taıile kredi 
temin •dilerek mlltkilllden kurta
nlmaıı için teıebbO•ata ıiritll
miılir. -A. Bllg•/ 

-------------=~-----------
13 Mart Çarşamba 

Saat 15 de 
Taklİm'd• Cumhuriyet Meydanındt, 

B.....,k .. rketl •ergiıinde, Elektrik 
fırınının tatbikatı göaterıleoek ve bu 

meyanda, gelenler arasında, kur'a 
çekilerek, bir 

ELEKTRiK ALETi 
Hediye Edilecektir. 

( Herkee pebilir.) 

B.,.riyete beli ola• fareleri 
imha ediniz. 

FAR BASAN 
Fare Zehirl Macunu 

Bir parça ekmek ••ya pa.
braa ••ya J•ilı ıadalara ıtı
rerek farelerin bulundukları 
yere bıralmm. 2S kuruıtur • 

Fare Zehirl Butdayları 
Farelerin bulunduklan yerlere 
Hrpinb:. ~5 kuruttur. 

MACUN va BDiDAY 
ikisi bir arada 

Bazı fareler buiday zehlriD
den hoşlanır ve bazdan 
macun yemek iater. BaLun 
içindir ki her ikisini i9ti111al 
eylemek çok muyafaldl& Ye 
bu IQl'etle fareleria au. baba 
ve ıilaileai malaakkak n katı 
IUl'ette 611h'I• Ye kokmula•. 
ikiu bir uada 40 kuruftur .. 

Ha ... d•eo•: 
A ... ,,,. ............... lu 
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BİBiYE~ ESMER OÜL 
Muharriri: A. R. Tefrıka Ko.: 54 

•• lltandı Bergin 
Vahit Yıurı./ofla 

HaSH' Üstünde Alemi.. ÇÖPÇÜ 
Batf arında Sırma Kenırlı Beyaz Oıküfleri Sarkan 

Yeniçeriler Ağır Yüklerle Geliyordu .. 

----......--...... .-............ ·-....... 

••• 1 ---···· ... -........ -
Kapı çalınıyordu. Açıl ncıya 

k•dar, sil bir daha çalındı. Bahçe 
ile iç kapı arasında, uzanan ipi 

Yanıbaıında bir horoz, tid
detle kanatlarını çarptı. Uzua 
uzun öttUkten aonra, etrafıaa 
toplanan tavukları önllne kattı. 
Azametli bir yllrüyliı ile, çıkmaz 
sokajın içine daldı. 

Deli Veli kendini tutamadı : 
- Hay, lıoro~. Deli Veli, 

senin kadar da olamadı... Sea, 
sevdiklerini önHne katmıı; it•r 
eer:enln.. Deli Veli le• aç kal· 
mıı it gibi bir ıöntU peıind• do
laıır, durur. 

Diye mırıldandı. Ellerini ar• 
kasına bağladı. Bafl, aankl içi 
boıalmıı bir torba gibi, göğıline 
doğru sarkb. ÖnUne baka baka, 
)'okuştım aıağıya iamiye baıladı. 

BugUnkU Mahmut paşa cad· 
desi, o zaman daracık bir yo
kuştan ibaretti. Buradan doğruca 
Y emit iskelesine inilirdi. Deli 
Veli de, hissetmedeıa kapıldıiJ 
cereyana tabi olnrak yavaı va· 
ve-,ş yokuştan inmiş.. Yemiş iıke
Jcsine gelmiftl. VUzllne çarpan 
terin deniz havesı, onu biraz de
ğiştirmişti. 

Yemiş iskelesi, bUyllk bir fna· 
liyet içinde idi. iskeleye yanaıan 
kayıklardan harıl harıl mal çıka
rıyorlar.. Kayıkçılar, hamallar, 
mal 11ahf plerİ biribirlerine bağırıp 
çağınyorlardı. 

Başlarından sırma kenarlı be
)'az üaküfleri sarkan )'•nlçerllcr 
ağır yükler altında iki bUklllm 
olarak gidip geliyorlar.. ara 
s :a: 

- Varda, imanım .•• 
- Değmesin, lıaaaa ... 
Di; o bağıra~nk önlerllle g•~ 

leııler i Urkutüyorlardı. Iılerl ol· 
.u1yan·ar, sahildeki çardakların 

e tına çekilmiılerdi. Yere sarilmlı 

1 

dan hasırların üzerinde, öbek lbek 
ı0~uruyorlar.. Çubuklarfoı, nargi· 

,le e . i lİ çekiıtirlyorlar.. Ara ııra 
da, kahveciye seısleolyorlardı : 

- Ulaann! .. Taze Yemenden 
bir sade daha. 

- Şu çubuğa bir ateı. 
- Bana da bir bal şerbeti. 
- Bize tiç çay. Sıcak olıuL 
Dclı Veli, yine elleri arkasın

da. . \ .oe bavı göğsün Un llstüne 
du "71 ~ .. Kalbinde gittikçe artan 
l" r hü.:nü melil içinde etrafına 
L ÖZ gezdirdi. Bu mHsterih, bu 
'kaytt11lı; insanlara karıı kalbinden 
ndeta bir haset yUkHldi. Bunla· 
ı m arasına karııırıa, demir bir 
pençe içinde sıkılıyormuş gibi 
Jiııl•yan kalbinin acısını, unutaca
ğını tahmin etti. Çardaklardan 
birine doğru ilerledi. 

Fakat . birdenbire duraladı. 
Çardakta, ş6ylece yangelip otura· 
bilmek için paraya ihtiyaç vardı ... 
Arandı, tarandı. CepleriAde bir 
hakır mangır bile bulamadı: Kal
Wndeki ız.trap, bir kat daha arttı. 
Acı acı gülerek: 

- Hay gidi, Deli Veli... Ce· 
h1nde bir kalp akçan bile yok. 
Gidip, padişah sarayından Eanıer 
Gülll çekip almak .• Onu bir dama 
k apatml!k dilersin. DUıUnmez mi
ain ki, ona ne yeC:irip, ne için
cekain? •• Alı, deli gönUI, ah ... 

Diye mırıldandı. 
Artık, çekip gidecekti. Fakat 

aklı;ıa birdenbire, Limon iJke!esile 
Yemiı iskelesi a ras:nd.! ki (Kı~ınızı 
gözlıl Hayım) ın me: hanesi ge.J i. 

Meyhaneci Hayim ile senelerde•· yel de 1allayınca zilin ıesi kesilmi:J• 
beri ahbaptı. Bir gece, ~u Muse- ti. Öfkeli ellerile kapıya yapııan 
Yiyl blytık bir tehlikeden kur- kadın hırçınlaştı: 
tudığı içla Hayim 011dan para - Ben de birislDf sandım. 
almazdı. Çardağı da, gayet ferahlı (seslenerek ) gelmeyin, gelmeyin 
ve laavadarcL. çöpçU, çöpQ.i).. Sonra kapıya dön-

DeU Veli nıeynaae kapııında dn. 
görUaliJ' ıtirllnmez, Hayim onu - Bugün çöp yok, başka gün 
gUler yllzle karııladı. Kolu11a al· ıel. Hem de adam gibi çal anla· 
rerek lıt kattaki çardaia çıkardı. dm mı 1 dedi. 
Altına temiz bir hasır yaydı. Kalın tekerleklerin, taşa çarp-
Sonra •t•Jı l•erek bir kara ıiıe tıkça duran, ıonra dönen hantal 
rakı ile ocakta kurumuı Çerkea ıesi, çizmelerin 11opa gibi vuruı· 
pastırması, kavrulmuı nohut, bir Spritizmecl, yeni klraladıta larına karı~arak, kaba, kaba 
tas kabak turşusu yolladı. odaya •fyalarmı naklediyorJ. uzaklaıh. 

lf. Ertesi gUn ince ve kor-
Kara tiıe yanya indiği zaman r•---!mlllBlmmltbim ___ ..,, kak bir zil çalındı ve ıeı okadar 

Deli Veli, acılarını biraz unutmuı D e n i z y o 1 1 ar 1 çabuk ve yavaı geçti ki, 
gibiydi. Şimdi btitlln his ve haya· 1 ş LE T M E S 1 bn§ını uzatan kadın, ipi har~ 
line ıadeca Esmer Göl hAkimdi. Ace11teleri , Karalıöy Köprilbaıı ketıiz görünce yanıldığını 11andı. 
Onu ıörmiyeli, kaç gUn ıeçmlıti? Tel. 42362 - Sirkeci MOhOrdan:ade içeri gireceği sırada, yine o kor-

Han Tel. 22740 k k 11 1 il ld d Bunu lıesap ettikçe, onun hasr~ Plmllll!!m> ·~--&ıll a sa anıt a z g ip gel 1. 
tine naaıl dayan bildljfoe hayret Trab on Yolu Kadın öfkeli, öfkeli s6ylenerek 
etmekte idi... Vakıa, evvelce de KARADENİZ kapıyı açtı: 

vapuru 12 C ı. ı 
onunla beraber yaşamıyordu. Mart SALI • gtinU saat 20 de - anım, ?sen Şttapı ça ma11nl 
Fakat onu uzaktan olıun görmek ,,

1259
,, bilmez miı!n öyle canlıca, Rlze'yo kedar. 

onun Haini ititmek bile kalbinde canlıca ipi çeksene .. 
sonsuz bir haz yaradıyordu. Yolu Sonra arkası dan: 
Fakat t imdi? •• işte böyle acı bir ANAFARTA vapuru 14 Mart - Kafa, kafa değil ki •• ÇöpçU 
mahru lyet içinde kın2aıyordu. PERŞEMBE günü saat 11 de lıte, adam olsa çöpçü olmazdı ! 

011u bövle in11afsızca kıvran· Payas'a kadar. 11 1297,, Diye söylendi. 
daran kuvvet ne idi?.. Sarayın Araba köşeyi geçmemişti. Atın 
ağaları, baltacıları mı? .. Yokaa, Ayvallk Yolu ayaklanna takılan yulnn kurtar-
o aşılmaz duvarlar mı?. BANDIRMA vapuru 13 mıya savaıan ç8pç8 eğilmlı, ba• 

Sanki derinden gelea bir Hı, Mart ÇARŞAMBA gllnU aaat caklarının araıından, daha yay• 
onun kalbinde uzun aki•l•r 19 da Ay•alıfra kadar. "1298,. •an •e biçimalz; sı5rUnen bu kaba 

dudakları koparmak ve onu saç• yapb: 

Hey oğulf.. B baylğftliğJa 
şanı, aHç işe atılmaktır. 

Deli Veli, Halindeki kara ılşeye 
bir daha davraadı. Silme doldur
duğu bakır kupa71 bir haml•de 
ağzına bo.ıalttı. Göılerl uzakl1tra 
doğru kaydı. Bir noktada takıldı, 
kaldı. O aokta da ( Ferahlbat) 
sarayı, btltQn lıavmet ve azametJle 
sahil• yayılmıt gibi duruyor; 
zeval JUneıinin denizden akaeden 
ıçıklarlle camları parlıyordu. Sara
yın ark&nndan zümrüt ıibf yeıil 
bir koru, tatlı bir meyille yükse
liyor.. Ortaköy ınrtlanna doğru 
uzayıp gidiyordu. 

Deli Veli, bu ıahadan bir türlli 
gözlerini ayıramıyordu. Sanki 
mukavemet olmıyan bir mlknatlsi 
kuvveti; onun kalbini, hislerini, 
bütün varlıtını oraya doğru çeki· 
yer.. nereden geldiği belli olmıyan 
meçhul bir aes: 

- lştf!.. Esmer Güllln orada ... 
O yeşil ağaçlar arasında.. melfıl, 

mahzun aeni bekliyor, Sen .• Daha 
bila ae duruyorsun burnda ?. 

Diyordu. 
Deli Veli, lSnUndekl kara ~iıe

ye son bir L•mle daha yapmıı .. 
Şişede kalan ıon damlaya kadar 
içtikden sonra, Gözleri tamamile 
bula.'1mııtı. 

Biraz evvel duyar gibi olduğu 
seıleri, timdi daha bariz bir rn• 
rette ititiyor .. Sanki yüzünü göre
mediii biriıi : 

- Ne duruyorsun? .. 
D]ye mütemadiyen omuzbfttın· 

dan fıaıldıyordu. 
iskeledeki kayıkçılar da, ardı 

•ruı kesilmeden: 
- Dolmuıa, gel.. Haydi 

karşıya.. Haydi karşıya ... 
... ~ · •• , - · .. . .. • < ArJ.caıı Yar ) 
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l\e4r.yac Mödü: ü: Tahir 

lnglllır Kenzuk Laboratuvarlarıodaıı; 

KRE BALSAMi ~ 
KANZUK 

ile 

EKSiR BALSAMiN 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, blltlla dünyanın 
en mükemmel ıUzellik 

müst~hzarlandır. 
Ôtedenberi memle/c•timi6 
lcihar il/eminin takdirin• 
mazhar olmuştur. 

Brem Balsamın Banzuk 
Kadın gUzelliğinin ıihrini terki· 
binde aakhyan en ciddi ve ıayanı 
itimad markadır. Genç ve ihtiyar 
bUtun kadınlar için zaruri bir 
ihtiyaçtır. Cildin letafet ye tera· 
vetini artırır. 

Ekslr Balsamın aanzak 
Cildin daimt yumuşaklığını temin 
eder. Yüzdeki çil •• lekeleri alır. 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Traıdan aonra cilde lilif bir 
Hrinlik verir. 

Umumi d•pos•: İngiliz KANZUK 
eczaneıi. BeyoOlu Maruf Par· 
fümörilerce bulunur. 

)arından ıllrUkliyerek, çöpleri 
f lrlatmak istedi. 

Çöpler taşıyordu. ÇUrlik tene 
ı~r, aoğan ve yumurta kabuklan 
kül ile karıımıt ııkılmıı limon· 
larla doluydu. Tenekeler bahçe 
kapı11nda aıralaamıı, yamru çe
nelerinden sular akarak çlSpçftyU 
bakllyorlardı. Beş gUn ıonra yU-
ıU, ıöın aarılmıı çöpçü kapıyı 
çalıyordu. Arada11 bukadar gUa 
i•çtiğine bakılırsa çöpçü değiımf.t 
olacaldL Bu yeniıinl 11&rgılar için• 
de gören kadın acu ılbi görUndllı 

- Vah, vah ne oldu sana 
böyle. 

Arkaıından da 6ğUt vererekı 
- Sen de öteki gibi becerik

elE olma 1akın .. O kapı çalm&1ını 
bilmez aceminin blrisiydJ dedi. 

Sargıların arasında korkunç 
bir göz parladı. O kocaman eller 
kıvrılarak kadının üzerine yUrlldU. 
Kadın bir solukda bağırarak içe
risini boylamıştı. 

Değ19tiğinl sandığı o çopçll· 
aUn dönen sesi kulaklarında çın· 
la yordu: 

- Çöpleriniz de kendiniz ıibi 
pis.. Ben ıu çUrlik çöp tenekele
rial bile seninle değiımem. Ben 
sana yapacağımı bilirdim amma ... 

T •nekeleri parmaklarının bOtUn 
gllcile yakalayıp, bir bal kutusu 
boşaltıyormut gibi, gülen yUzU 
b gün buruımuş ve ilk olarak bu 
evin çöpünden tiksinm!ıtl. Tene· 
L:e:erl arabanın tahtasına öyle 
vurmuıtu ki bepıi birlbirinin içine 
ıeçmlılerdi. Kapının 6nUne bir 
tekme ile fırlattığı tenekelerin 
arasından kalın çizmelerin burnu 
kapıya çarpmıt ve ıUrgilyU kıra• 
rak kapıyı ardına dayamııtı. 

* 
iki gün aonra; çöpçü Beledi· 

yede ayaküstü sorguya çekilmiıtL 
O, yana yakıla nasıl çahıtığını 
anlatıyordu : 

- Y apmayıa, bu kadının dedi• 

kodusuna bakmaym. Siz de olsa• 
nız çöplerinden onların ne 
olduğunu anlardım; herglln, tabak, 
fincan kırıkları, kaskatı olınuf 
yeni bezlerden paçanalar, yağll• 
bırakılmıo çatal, ka.ıık.. ıoyulına· 
dan atılmış patatea!er.. Böyl• 
kadınlar adamı kül eder, ne di· 
yorsun sen.. Evine yaramıyaD 

bizim gibi adama iyi göıle ba• 
kar mı ? 

Çeviren: 
- Seni buradan atacağıın, 

ayhğmdan on günlUk de keıiy<Y 
rum demiıti. 

On yıldır çöpçUIOk ediyordu. 
Onu ilk olarak bu kadın yUzUnd•• 
azarlıyorlardı, hem de yerini dr' 
ii§tirerek, bojazmdan keaerek. 

Söylllyordu: 
- " Beni yerimden oynatma" 

yın. Bet yıl olalı buradayım, her 
ev; beni öğrendi. Kapıya çıkan, 
erkek, kadın, çocuğu tanırını· 
Çöp tenekelerini nereye koyarlar 
bilirim. Kapı açılınca doğrulur, 
çöp tenekesini yerinden alırıın. 
Kimse benden çekinmez. ÇöpçU, 
çöpçü dedimml kapı ardına da .. 
yanır. Ne yapıyorsun diyen ol· 
maz. Eğer yerimi değiştirirsen, 
evleri, oturanları tanıyıncaya kadar 
bir yıl geçer. Kimi açmaı, s•• 
vermez, kimi bekletir.. bilmezsl· 
niz, ben bu e•lerin iç yUzllnU çöp 
bmelcelerinden pek güzel anla• 
rım; öyle evler var kls tutumlu, 
tam çöplllk verirler. Tenekenio 
içinde, ne kırık bir tabak parçası, 
ne de yırtık bir b .. , ne de yarını 
soyulmuş bir sebze bulamazsın .• 
evlerl ter temiz, çocukları aes&iı. 
kendileri uyaaldır. Bayramda ba• 
na mintan da yapıverirler. Ney• 
ıaıtanız öyle •• on yıllık çHpcUyUnı• 
bugüne buglln beyliğin bir adanıl
mıyım. Elime bir araba, bir at 
vermlıler, yllz, iki ytız e'flO 
temizliği bh:den sorulur,, 

Belediye çevireni önündeki lıe d• 
lıp gltaeydi,birkaç y"praklık konff" 
ranı daha dinleyecekti. 

- Peki, p•ki yerin senin ol
sun.. on gllnlttğ'Un kesilecek b•f 
ka tUrlll olamaz. DedL 

Çöpçlb 

- Üzerimde beyliğin rubaflı 
kasketi varken, bu kadın b:l 11 

satawtı. Beyliğin Iı üzerindeki bit 
adamına 1ataımak daha bUyo1' 
bir suç değil mi? 

- Haydi sen git ona d• 
ı6yleriı dediler. 

* Birkaç gUn ıonra; uj'radıl1 ~ 
evden bir çocuk başı uzandı. VıJ 
dedi tenekeyi ıetireyim. 

- Sen yerini göater oğl&J~ 
ben alınm.. aiz yeni mi gcJdid,. 
buraya.. Burada bir kadın v•r 
O yok m\I? lıl 

- Ya, yeni ıeldlk. Bur•d• ,-

kadln çok ıinirJiymif.. onu ":,.. 
kutmuılar.. biri 1eni öldOrD;_, 
demiş.. belediye IAkırdııı bu dı1P• 
bu belediye kimdir anbyanı• 

0
,

komıular anneme b8yle ıöylUY 
Jl'llfo' 

lar. Kadın baıka yere taflll 111 
ÇöpçUnUn ağzı kulakl•'t~r 

d ıa 
•armııh. Beylik • amın• bayi• 
mak kolay mı idi? Iıte 00~uıu11c• 
evinden çıkartırlardı. Bu d•.-

d Karı1•111 

ile kabına sığama 1
• ttU• 

kinin bir çocuk olduğunu unu bit 
Kamketini dDzelttl. Surata~a dell 
diklik verdi ve cocuğ'u ko unrıık: 
tutup aarstı ve göğaün• v~r~edi• 

- Belediye iıte benim 
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Atina Muhabirimiz Anlatıyor 
Halk, Memleketin Başına Venize
losun Böyle Bir Yara Açacağını Hiç 

Bir Zaman Aklına Getirme!Tl-işti 
Atin:ı 9 ( Husuıl muhabirimiz- J ··~i1?.:'IRS~~E 

den ) - Beklendiği gibi fsy&o :c. 
lllesel sinin hukuki ve adli safha· 
•·Dın taı;fiyesi başlamış, divanı· 
harpler faaliyete geçmişlerdir. 
Ş.ındiye kadar herhangi bir mah· 
kumiyet kararı aadir olmuı değil· 
••de, bugUo, yarın idam karar-

larının çıkmaıı beklenebilir. Tah
kikat heyetleıi, elde ailah lıyana 
lftirıık edenlerden ziyade politl· 
kacıların vaziyetlerini sıkı sıkıya 
tetkik etmektedirler. 

it ~ilhassa Venizeioıun bu iayana 
tirak sureti, huıuı' bir tetkik 

llat\zuu o:maktadır. Rivayetlere 

:re Venizeloıua bu huauıtaki 
lalYUrları çok eskidir. Yalnız 

ltıiyet1 ıimdi müsait bularak 

ltıa\'vurunu tatbik me•kiine koy• 
~uıtur. Marbn birinci gUnlinDn 

klenen lıyan günü olarak 1eçil· 
lllell, hOkümetin yapılan hazırlık
ltrı haber alarak bazı lpuçlanna 
d.ır gazetelerde haberler intifar 

~tllleatnden ileri gelmiftir. Sonra 
llkünıetin muhalifleri Niaaada 

)•pılacak Ayan aeçimlnden evYel 

'ıidar mevklinl ele geçirmek 
Jatenıftlerdi. 
ÇtınkU yirmi iki Yiliyetln 

lttirak edeceii bu ıeçimde V eal· 
teloa taraftarlarının kazanma11 

bnlılnıız görülllyordu. Hükumet, 
A •eclialnde bYfttll I& 

yanda da •lcaeriyet kazanacak 
alursa muhalefetin mevkll hiçe 

inecekti. lşto bu ıebepledir ki 
'-1 Venizelo11 martın birinci gll· 
'e iıyan bayrağının çekileceji 

ltha olarak tayin ettlrmittfr. 

Jc.r Uerllyen tahkikat, bu iayan 
ı... "'11aa, diğer muhalefet fırka
.._~daıa bazılarının liderlerinin de 
I>, olduğunu glSıterdiğl için 

~laaataıyu ve Kafadaria ıibi 
~ 'yetJer de t.avldf olunmuılar
~l~çok ciddi fikir adam larımn 
'-t tine ıöre Bay Veniı:eloı bu 

~ •aziyeti baıka tekilde 16 .. 
"ltJ. lı kendilerini bu yola ıl-

llaittlr. 
-._Ayak politlkacılan müstesna, 
~t vklr Vonizeloaun aleyhl
ttt1 • Ve htıkümetia muvaffaki
''lt ~alaakkuk ettiif takdirde 
--. Grrıyetpener,, iımini alan Ve

da....~· f rkaaa kendi kendine 
,t:."1-cakbr. Uz.ak bu ihtimal ... le • ttlc ıayan bareklta galebe ede-

' olUraa, Bay Venizeloı keodi
'-laı~;"~ldmesai edecek ıahaiyet 
-..)' kinıaeyi beraberinde bula-

~Caktır. 
lc.ıa. tniıeloıa taraftar ıazeteler 
llte bldaldara için elyevm çıkan 
t~ \eler ya müstakil olanlar, 
1-t. 1-1 t. h&k6met taraftarlarıdır
~.. llkuınet taraftarlarına bir 
~ • bırakıyorum: Fakat mrı.-
' l•zetelerin ve bu arada 
L opoliı Eti 
~d ' s ya gibi ıazcteleria 
~ ·~~~nı 

1 
döklilmeslne aebep 

~d•ld :z• oeun hareketi bak· 
'iatd llkUaUeri c:dden acı Ye 

ar. 

ita ~D he1ecaıu ilk &Dnlvd .. 
'•recede deii •• de umumi 

'Yet de•am edi, or. V aktile 

T.,·Hıtetl• lldüriil•• "•"'% zaltltl 11 ••• ,, sı,01i11'I• ceıuı•• ,,.., •• , ... 

vatanına bu kadar hizmet etmlı ı fa açtıA'ı yarayı hiç kimsenin 
Venb:elos gibi bir adamın bu d.. ha•aala11 almıyor. - Jf. 

Bir lngiliz Gazetesine 
Göre Hedef Nedir? 

Tenkil edilen Yunan isyanına iki ·partiden blrialnla mevkie ııç-
aft dan gece yarııma kadar ıelen mealnl teyid edea mücadele ma• 
ilk haberleri buraya koyduk. hlyetini çoktan geçerek dahili bir 
Gece yarııından ıonra alınan ve harp halini almıttır diyor. Pravda, 
bu aabah dokuzdan itibaren harici siyaset meaeleainde de, Ve· 
gelen en son ve yeni haberler de nizelosun ltalya ve lnglltereye 

birinci ıayfadadır. =•::!~. 8~:.:tni J:ki~=~ 
l.oadra. 11 ( A.A. ) - ~ 6frinln az samanda muzaffer ol-

ter ajanaından: maıı ftlpheli bulunduğuna göre 
uoail express,, in Makedonya· beynelmilel karıııklıklara meydan 

ya gitmiı olan muhabiri Yunan vermemek için devletlerin mllda· 
hUkilmetinin diplomatlar da dahil bale ederek iki tarafa barıştırmaları 
olduiu halde iç itleri Bakanla- ihtimalinin uzak bulunmadığını 
ğandan müsaade olmadıkça, bO· 
tün ecnebilerin Yunanlatandan kaydediyor. 
çıkamıyacaklarına dair bir emir- Bir Yunan Vapuru Dehe 
name neıreltiğini bildirmektedir. • Ahkonuldu 

Muhabir bu emirnamenin va- Don Ruıyadan limanımıza 
ıiyetin vehametinl itiraf demek (faımekoı) adla bir Yunan •apu-
olduğunu ili•• t1tmekte ye Ati- ru gelmittir. 6 bin ton k6mtlr 
nadaki lngilis sefirinin bu emir· yllkltı bulunan bu ıilebla Akde-
aameyi ıiddetle proteıto ettijinl nize ıeçmeaine mUaaade edilme-
de yazmaktadır. mif, muvakkaten ahkoaularak 

Muhabir, Doyran gölil clva- Halice alınmıştır. 
nndaki mubarebe!ere dair •erdiil Bundan bıtka, K&teacedea 
malumatta, asi kuvvetlerin ağır gelen Asıimioa Bayika iamiade 
ıayiata uğradıklannı, çünkll hü- ikinci bir Yunan ıilebi limanımız-
cum oimadan e•vel mevziierini 
terkeltiklerini bi.dirmektedir. dan geçerek Çanakkaleye doiru 

ZannediJdiğine göre, h~kume- yoluna devam etmiftir. Hayfa li· 
tin harruzdım maksadı, aıi kuv- manma götürmek llzere Köaten· 
vetleri denize slirmekten ziyade ceden 4 350 tavuk, 250 aığır, 7 
asilerin hükümet kuvvetlerini yan- metre mik'abı kereate yüklü bu-
dan vurmalar,na mani olmaktır. lunan bu vapurun hareketınde bir 

Roma Asilerin Vaziyetini mahzur görülmemittir. 
Parlak GlSsteriyor d A Bugün Köatence en ntareı 

Sofya, 10 - G:raten Romaya 
gelen baberl ~re göre Venizelos bmlnde gaz ve ma~ot ynk·n bi.r 
ve arkada1ları11ın pek çok mik· Türk 'lebi gelecektir. Bay lsmaıl 
tarda para ve cephane ve hatta Hakkı 'e şerik"crine ait olan bu 
harp tayyarelerme sahip oldukları tilep, diğer ecnebi gemileri gibi 
glbi bujilu bütun adalar He ıarbi hiçbir kayde tabi olmadan Ak· 
Trakya ve şarki makedcnyanm da denize ç.·~~~~~~1~··-·-· • -· ·-~ - · 

btıyOk bir kıamı eller:ndedır. (-· · • · ' · • TeblP'ler ) 
Makedonya u:ler ne kumanda ~ 

etmekte bu.unan ge ı eral Kame· BI T thl 
nosun idarcılode 45 bi ı asker KofUCU Besimin r avz 
l.e (1000) tane de top vardır. Amiral 13 Kinunuenel 934 de Ankl\rada 
Demeatiho•un idare ettiji donan- t · , at rfına t...uUlbD kurulmutlur. Bir· 
ma Makedonya lfthiller,ne adalar- ço tahı y~ t eri içinde toplayan bu 
dan aıker çıkaracaktlr. ku üp l;eai de tertip ettikleri bir 

ŞI dl k d "k" f aokak koıuıuna en emki at' et olarak 
m ye • ar ı ı tara tan da.et etti. Nam m'l yolla dıkları bileti 

6lea ve yara ananların (2,000) i alarak Ankaraya LiiyDk bir hOınüni-
ıeçtiği muhakkaktır. yeti• rittim, yantı kaz. . ndım. F.ıkat 

Son Poata: ( 1000) top bi· kulubln bat nda bulunanlıır erteai 
kAyelİ elbette ki çok mUbaleğa· ıO• kulubl de, beni de ortada bın• 
1 d lr.arak "'ekildiler. Ankarada kurulan 
ı .r. w k 

Ruslar Y•zlyetl Naad GörUyorlar? bu atletizm kulubile hiçbir ali am 
-'· 11 (H ·) y olmadıtJnı, ortaya ç ıkan •••aaıı 

Mo11&ova, ususı - una· 1,1ialrı tekzip malr.udil• yazma~• 
niataa bldiaesine dair yeni baı- aıecbur kaldım. 
makale yazan Pra vda ıazetal, ı5GO, MO, _. ••tr•'n Tlrkly• 
Yun.ani• ama ltuıüaki bali, artık Rekffd__. O. B-1• 1..,.1., 

• Keşide 
S.Jfa 11 

Bugün Bitirildi 
Bu Sabahki Keıidede Kazanan Numaraları Aıağıdald 

Sütunlarda Bulacaksınız! 

6
,,,

1 
~ Hklzincl tertip Tayyare Plyangoıunu Beıincl keıideıl Ola 

• e ellal IOnra baıladı, bu ıabah devam edilerek bitirildi. KazaDQ 
aumar ar aıaj1dadır. 

30000 Lira ı 50 Lira 
Kazanan 

2427 
10000 Lira 

Kazanan 

14651 
4000 Lira 
Kazanan 

16482 
2000 lira 
Kazananlar 

13802 

1000 lira 
Kazananlar 

19082 6056 13775 
16837 

24121 
17440 
24121 
7194 

24521 
22083 

500 lira 
Kazananlar 

gam 
8747 
9902 

15753 
13961 

788 

.... 
39 

4364 

16161 
ı 117 

150 Lira 
Kazananlar 

1901 
10003 
7405 
9380 

10757 
9192 

1"918 

3778 
20835 
17732 
13350 
19509 
7695 1 

•489 

2418 
18279 
22738 

74&1 
19516 
1758 

13900 

100 Lira 

98991 

8899 

2505 
~293 

6196 
23435 
24263 
a624 
2926 

13012 

Kazananlar 
~4884 8146 5650 24742 
15322 16151 22409 17288 
5010 1856~ 3675 7617 

ı 94e3 3036 5852 7526 
7888 2322 16783 15815 
810 11597 2152 18281 

13785 1.:388 

Amortiler 
Sonları (06) ( 4 ) • 4 numaralar 

ı:e biten biıttler 801 t• k or ı azan-
mııtır. 

Mükafat 
Bu keiidenin 20 bin liralık 

mükafatı en 100 çekilen ıu nu· 
maralar araıında ta kaim edil-
mit lir. 
7385 15994 4807 18408 

17128 1167 4505 11994 
0004 5767 24292 6504 

12378 6006 7152 24694 
6515 19679 20163 10146 

4790 21629 12621 2130 
24321 7161 4910 7868 
12464 22561 10215 3110 
5394 933 21049 2530 

19750 15217 3387 42So 

Kazananlar 
1618 14609 13072 16424 

16951 22341 16908 1249 
10476 3885 15136 18642 
15322 5187 13153 
19774 176 1783 203~4 
19806 5744 23030 18506 
16352 
23603 23954 22917 16735 
19552 0033 230M 17695 
16491 20619 13545 13155 
6733 4920 

11270 7491 20556 20850 
11620 18659 15873 
23040 8281 18556 18144 
6813 92lil 
1965 24474 13016 10171 

19807 7735 
1239 12549 16168 2980 

24927 2 12868 
22105 6642 21215 14780 
17338 14043 6762 16004 
24275 11611 
10869 14593 19072 6720 
1027 4811 7151 7300 

22996 ı 1250 14803 481 
15750 13075 21120 7714 
13568 14924 16153 10279 

30 Lira 
Kazananlar 

24679 7180 15812 10959 
1.c613 21178 15305 8237 
20653 19695 1834 1779Z 
18421 4816 23872 19441 
11122 2440 13189 11969 
21844 23943 18235 9782 
9400 21642 24381 13957 
2098 24207 24033 5988 
1649 7157 11129 2377S 
8375 20573 
6061 13419 16824 15521 

18874 21674 19780 11982 
22322 
15747 12307 7264 11921 
3479 10163 20495 

15417 11685 23507 22941 
13439 624 17084 3911 
15367 9441 
19019 9583 9258 8363 
11566 3128 24705 19151 
24941 11988 1612 
8290 7326 2784 5845 

22336 
1921 14310 16757 6622 
2081 18376 1978 2188 

10899 1760 6145 8454 
2117 9890 8950 8442 

12630 30544 4802 5963 
18147 .............................................................. 
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Huaıı zeytin yağından n Hann kreminden ve Hasan ıtrıyatından yapalmıı olup gliHrinll ve tuvale~ için ne~'ilerl vardar. Cildi yumuşatır. Ve9he güzellik ve taravet bahıeder. Bilhaa1& güzel ciltli 
kadaıilara tıoouldara ıayanı tanl1ıdir. Anupamn terkibi meçhul yağlarından yapıluuı ıabunlar oilde mazarrat iru eder. Huan .abunlan taıeleıtirir n gın9leştiriı. :F'iatı 10 n 15 kuruıtur. Toptancılar• 
t.ııstitt. Haıaıı deposu, Ankara, 1ıtanbul, Beyoğlu . ................. .... ................... ·-···········-······················ ..... ·······• ................. , .................................... ......___ _ ...... - ,.,,,,,,,, 

HAZIMSIZLIÖA 
1tOE YANMALARINA 

KABIZLınA kar" MEYVATUZU 

içlnb HAZIMSIZLICI, MiDE YANMALARINI ı-tderir. MiDE n BARSAKLARI 
botallmek ıuretile KABIZLIÖI, ACIZDAKI TATSIZLIÖI •e KOKUYU izal• 
eder. Hiçbir uzn zarar nrmez ve alııtırmaz. FAZLA YEMEKTEN •• İÇMEDEN 
ıonra mide n vGcudunuzda hi11eltitlniı atırlıtı derhal hafifletir. HAmlleleri• 

kuımalarıaa pek faidelidir. MAZON iımi n muka.ına çok dikkat edila1ılidir. 
DEPOSU Muon "• Botton ecza depoH. Bahçekapı, it Baakuı arlraaında No. ll ................................ ····· ····· .......... , _..._ - .,.. " .. -- .............................. -............ --... ····· ............................ ........ 

_ Bütün ağrı, aızı ve 
sancıları derhal ke•er 
Sofukalımhklarma, ıriJM, 
romatizmaya, baı ve diı 
ağralarma, nezleye, sleir, ada· 
le ve bel ağnLt:r.ite kırıkJaia 
kar bilbusa mlMtsirdir. 

Kelimesine dildl:at 1 
OftlPIN Bad,rotia dit macuna 
:falNıüc.uulıa ızılffel,ecwı «tasyqer· 
leri krafıadaa imal edilmektedir. 

H~r t1czanede bulunur. Fiatı 7 112 kuruştur. 

.·pAQA 
"BiRiKTiREN 
~T-l;D~Q 

lstanbul Mağazat apartıman kap1011arı v• odabaşı~ar1 
Esn fı Cemiytttnden: 

Cemiyetimizin 6-3-935 giinleıneoind• yapılan idare bı-yetl "tiadade 
ekseriyet hiııl ohnadığıudan 18-8-935 9arıaınba gttnü aad JO dall 16 ya 
kadar Diirdilncü Valı:ıf hanının ikinci katındaki ceıuiyel merkniıule nfl111• 
devaıa ıd Jecea{i alika~arlara yayılır. 

----
Dr. &Arız OEMAL 

Balılllge Miit•lıanı•ı 

Tılc1on 118, Dlvanyolu 
2~398 Onoıadan maada btr 
21044 güa Ötleden ıo~ra 

, __________________________________ ... 
REHBERi TiCARET 

Ankara - İstanbul • Galata 
uzun z:amandanberl muhterem mliıterilerimh:ce tanınmıı olan 

mağazalarımızda, mDtehusııı bulundu~umuı 

TUHAFiYE VE iÇ ÇAMASIR TAKIMLARI 
üzerinde en ıon moda ve müntahap çeıitlerHe kadıa •• erkek 
pijamaları. korselu ve bllcUmle lllks ena her yerden ucuı 

fiyatlarla . &atılmaktadır. 

REHBERi TiCARET 
nkara -: istanbul - Galata 

Herkese lazım olan ıaat 
DAHA DAKiK 

DAHA ucut 
Sabf yerl•rlt S. Miıirli, Beyoğlu latikli.l caddeei 

Saat91 Mayer, Galata Tüael ıokak No. 29 
umumi depoau: İstanbul. Bah9ekapı. Tat Han 19 

, ' 
VAKiTSiZ iHTiYARLIK 
Erkeklerde vakitsiz 

lhtlyarh§a kartı 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

uz,-iyeti tenbih eder, ıinirleri 
kuYVetlındirlr ve nkiteiı 
ihtiyarhfın önüne geçer. 

Iıtanbul'da fiatı 150 kurut 

Eczanelerde bulunur. 
Doktorlara; talep vukuunda ufııi· 
lit ve nümunı gönderilır. 

Adreaı --
O •lata Posta kutmm 1255 

81$i SAÇ EKSi.fll 
Komojen Kanzuk 

~ 
Saçların dökDlmuinc ye k•~,-
lenmealne mini olur. Kod'~~ 
ıaçların köklerini kuvvetl.0

1
,,.o 

ve besler. Komojen ,., bO,. 
gıdaaıdır. Tabii renklerini ,jıt• 
maz, lAtif bir rayiba91 •~,111 
Komojen Kanzuk Saç ,J.
maruf eczaneleri• ıtriyat 111 

zalannda bulunur. ~ 

Sipahi Ocağı~.~=~!, 
Ocağa Baıkan ıe~ilınek Jql tı y•Pr' 

cuma ıünü aaat 16 da topl•P ,ı,ııol 
buhı•lll 

laoııtdır. Sayıılı asamııın 

dileriz. 


