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Eleba ılar Kurşuna Dizilecek ! 
italya, Bay Venizelosu Vermiyotı::=r~;-- · ·-- -

Son Ddkikaya 
Kadar Aldığımız 
Yeni Haberler 

l G [ 250 B• D /ı • Ortada Yok/ sgancı enera ın ra mı Sofya, 13(Huıuıl muhabfrlmfz 

Kaçırabilmiş, Divanıharplerin Ka- ~~::ı.::!'! ;.!'n:::. ·:=: 
dam General Kamenoıun llzerl 

la Atlna, 13 ( Husuıt) - isyan 
i!teketi tamamen ve kat'ı surette 

rarları Heyecanla Beklen~qor ::.t:::•·r: .• !7!~~ ; 0r1.: 
drahmiden fazla para bulunmuttur. 

~nldl ediJmit olduğu için fevka• 
lde olarak kurulan divanıharpler 
f• 1tmalarına allrat vermiftir. lik 
~rgular bugün yarın bitirilmek 
Zeredir. 

. Bunu mUteakıp ilk olarak 
~Yanın elebaıılan ıorguya çeki· 
le celıler ve muhakemeleri çok 
ıaa •llrecektir. Divanıharplerin 

f\a ıUnlerde bir çok idam 
Cezalan hnkmelmHiae in ti• 
~r edillyor. Kanun mucibince, 
~anı cezaları asker suçlularının 

rıuna dizllm~lerl ve ıiril ıuçlu· 
'-rıa da aaılmalan ıuretile infaz 
•dllecektlr. 

- .,... .. r . ....,. ~ Bulgar memurlsn, Yunan h&-
hametinin talebi Dzerlne bu parayı 
-aıl Generaldao almak iıtem:ı, 
fakat General Kamenoı bu para
nın kendi tah81na ait olduiu 
lddiaıını ileri ıllrmllıtOr. 

Bulgar hnkumeti, asilerin ka· 
çırmıt olduğu ve Yunan hükam~ 
tinin hazinesine ait bulunan 60 
milyon drahmiyi meydana çıkar· 
mak için tahkikat yapmnkta<lır. 

Muvazene Vergisi 

Umumi efkir divanıharplerin 
•erecekleri kararları heyecan t:e 
b k 6omb•rdım11n• lıazırlaıurlcen 
'•~ Gliyor. Tevkif at devam ediyor. _ ...... ·--m···--... ··--"··· .. --.. -ı 

841• V••lı:.lo• Girit iıgılarında Aoero/•n ı•llılni 
••ıredlyor 

AnkaTa 12 - Hükiımıt mU
•azene VerJisi Kanununun Haz!· 
ran 935 tarihinden itibaren bir 
sene daha uzablmaaı iç:a Kamu
taya bir kanun JAylha11 verm:ıtir. 

eneralın Son Bir TeşebbUsD ======::::;::::ıı;ı-====-=========--===:::ıııı=-=ı::::ııı:=c::ııı-=-====-=-============::c:==-====-==-
Atina, 13 (Hl•susi) - Iıyanın Jngi/ferede 

a Makeclea~a w 
yancılannın kumanda•• General Kabille 
Kamenoı Girit ile aon bir 
telıiz muhaberesi yapmış ve B h 11 ? 
Averof ~ırhlısınm hemen Kava· U 7Qlll lrl l • 
~Ya gönderilme&hi iıtemiştir. "~ Ba Londra, 13 (A.A.) - Baı· 
~ t Y Venizeloı o ıırada bakan Bay Makdonald, odasını 
l ~Çlllıya karar vermiı olduğu terkedamiyecek derecede huta-
Ç&Ja •ıl Generalın arzusu yerine dır. Doktor!ar, halinde ıalih 
IQettrilememiştir. h J t 
•neraı Kondllis co,kunlukla 1örmekle bera er par Amen o ma· 

Karşılandı 

d Atına, 13 (Hususi) - Make
~0Y• isyanını 24 saat içinde tama· 
'tenkil eden hUkQmet kuvvctlc
dt.a kumandanı Genaral Kondiliı 
41 •kıam ıaat yedide bura~·• 
ft.. lldtı. On b:nlerce halk muzaf· 
~ l•ıaaralı btıyUk bir coıkunluk 

llllUt tezahurat ile karııladı. 
~•tieral Kondiliı kendisini 
~ layan bUy-Gk halk kütlesine 
la, t,.n bir nutuk söyleyerek 
~~ takbih ye tel'in etti. Halkın 
tlt Itri ifeceyarılarına kadar 

••111 etti. 
( Dnamı 3 O•cllr yüzde ) 

bafili endişe etmektedir. 

Bir gozeteye göre, Bay Mak· 
donaldın dostları keodiıioio ka· 
binenin baıından çekileceği ve 
daha hafif bir ı, alacağı zannın· 

dadırlar. Bay Baldvinio başbakan· 
olmaıı ihtimal dahilindedir. 

Piyango Talihlileri 
Dnnkü keıldede 30 bin liralık 

ikramiyenin onda birini Elmadai 
bekçisi Recep, dlier onda birini 
Langada Ukcar Karidis, OçüncU 
ondıt. birini de Bomontide bakkal 
Vangel kazanmıılardır. 

Halci 
italya, Yapılan • amları 
Şiddetle Reddediyor ! 

Ona Yunan 
iıyanına mUte
ferri meseleler 
hakkında Oç ta· 
ne mühim haber 
geldi. Bu haber
lerin birincisi 
Londrada çıkan 
bir ıosyalist ga-

zetesinindlr, Ital· 
yayı Yunan isya
yanıııda rol oy• 

namıı olmakla 
ittibam etmek· 
tedir. Haber
lerin ikiociıi ltal· 

yadandır. Bu fa• 
yıanm ası\sız ol· 

duğunu söyl ... 
mektedlr. 

Üçlincll ha• 

.~ :'lf:I· 

her iıe yine ltal· 
yadan ve Ha· 
beıistana yeni· 
den Uç tabur 
asker gönderildiğini 

aag Çaldariı Atinaıla hallca nutalc oeriyor 
anlatmakta· falarımızdadır. 

dır. 
Bu haberlerden ilk ikiıi hak• 

kında doğrudur ve yanlıştır, 

diyecek mevkJdo değiliz. Üçün• 
c.üıUne gelince; l:Jugiln ltalya· 
m 1 Habeşistanla ~htllifı k,al· 
mamııtır. Huna ragmen el a? 
aaker sevkine devam etm.esı, 
ibtiliflı zamanda verilmiş bir ka

rar~n tamamlanman neticeıi ol· 
mak lbımdır, sanıyoruz. 

Ha' erlerin tam metni l~ aay• 

Bir ltaıya Gazetesi 
Cevap Veriyor 

Roma, 12 (A. A.) - Londra• 
d~ çıkan Deyli Harald gazeteai· 
0 n ltalya ile Yunan asileri ara· 
sın.da nnlaıına mevcut oldutuna 
daır olan neşriyatı dolayisile 
Ciyornale Ditalya diyor ki: 

" Gazetelere beynelmilel ve 
millt meı'uliyelln n~arisini olıan 
muhafaza etmelerini ve liyaal 
fırka manevralannı ıay• edinerek 

( Oeyamı 3 inci Jiizde) 

-·············--····--·-· ......... ·--------
Fransa Hakikati G6rdU.. 

Türkiye Sulh 
Yolunda Herke•e 
Örnektir I 

Bu dakikada Bulgariatanla ara• 
mııda hiçbir py yoktut, reımen 
dostuz, binaenaleyh uluılarara11 
kurumuna verdiği, sonra geri al
dığı ı:fabi takrirdeo bahıetmiye
ceğiz. Y almz bu takririn verildiği 
ıtınün ferdasında Fransız gazete• 
lerinde oa11l karıılandığım gö1-
teren bazı yazılar elimıze ıeçti, 

ve ıulh ıe erliğimiıin çok iyi an
laııldığmı göıterdiği için hoşumuza 
aitti, onlardan kıımen bahsede
ceğiz. 

"Jurnal,, ın ıiyaai muharriri 
diyor ki: 

Yeni Tnrkiyenin harp taıavvur
( Dnamı 3 Oactl yüıde ) 

T.,.Mil .. .,....,, ,,lr fi•••lto Hrea 
a.9 v ... ı .. ı •• 



2 Sayfa 

( Ha('fcln Sesi) 

Türkün Barış 
Müdafaası 
Ve Halkımız 

Son Yunan isyanı münaııebctlle 
hanı ıahasında oynadığımız rol 
bütün dünyanın takdirini kaıan· 
mııtır. Bu teıir, halk arasında 
da mühim bir intiba bırakmııtır. 
Bakınız bu husuıta ne d\yorları 

Bay Salim (Talcaim Sıraselviler 81) 
- Bir haftadanberi bütün dtınya 
kulak ve ainir keaildL Yuaaniatc:nki 

lıyanı dinliyor ve bir harp ateıi y • 
kacağı en ~iıuile de ıinirleri i'eriliyor 
ve Y• n yordu. Yunaniatan bizim için

de bulunc!utumu:ı Balkan antantına 
dnhil bulundotu için de bizim alika• 
mı:ı daha fa:ıla idi. Buıün okuduğu· 

muza göre yunaniıhnda lıyan bitmek 
Ozerodir. lhtilAI roiıl V enlzelos da 
kaçmııtır. 

Zaten biz de b3yl• bir akıbeti 
tahmin ediyor n bekliyorduk. lıyanın 
•anaıı pek bGy&ıkUL Bir dünya 

harbine bile yol açabilirdi. Fakat 
Balkan ittifakına dahli dnletlerln 
ıotukkanhhk'arı, ılyui o'gunlukları 

n ittifak bzıtlarının sağlamlığı bu 
korkulu akıbetin tahakkukuna mini 
o!du. Ba!kıın ittifakı iibi TOrkiye 

COmhuriyeti de dGaya önOnde bir 
imtihandan reçtl ve ,nphesiz. ki en 
1ükıek notu aldı. 

Jf. 

Bay Ahmet (Sultanahınet park 
karşısında 35) - Yuaanlltandaki da
hilt harp do'ayuile bir lngiliz ıazetHi 
Balkan ittifakı iyi bir hnt:han atlattı 
diyor. Bu ırazete çok iyi ı6ylemiıtlr. 

Hakikaten Yuaaniıtanın erkadaıları 

olan dnlet'er hAdiıelerl bGyOk bir 

alika Ye dikkatle takip ettiler, Sinir
lerine bAkim oldular. Yunanlıtanın bu 

saafını iıliımar ettiler. Hepıi de 
yalaıa iyi ılln do•tu olmadıklan•• 

2öıterdiler. Balkan ittifakını ku•••t•I• 

ılSrmek veyahut gaıtermek fıtiyenler 
bu antlaımanın çok aaklam oldukunu 
rl:lrdOler. Bu ıuretle da Balkan lttif akı 
dlaya ıuUuıatln bir bekçlıi oldutunu 
dlloya7a lapat etti. 

Bu antlatmanın temel taıını atmak 
ıerfi de Türkiyenlndlr. Cümhuriyet 

TOrklyeai bu ıerefli varlıkla ebediyen 
lSvtlne bilir. 

* 
Bay Fahretthı (Beyazıt Dibeklioami 

ıokağı 7i ) - Ctlmhurlyet TOrkiyeal 

dOnya ıulhllnnn bir Ö zesıi oldu. Özek 

Anadoluda yaıayaa 81.lürkçe bir 

kelimedir. Araba tekorletinln Gzerin
de d8ndGğll demir milavere derler. 
lıte TDrklye bu roll oynıyor. Daha 
on boı aeno ev•el Tlrklye 8lllml 
beklenen bir basta idi. Cilmburiyet 
ekıirl bu hasta vnrlıtı diriltti. Dinç
leıtirdl, dilnya İf le rinde ıöa aabibl 

J•pt. E§'er TOrkiyenin lSnderlitiJe bu 
balkan ittifakı yapılmamıf o!uydı 
bugünkü Yunan isyanı dfioya ıu'hunu 

tutufturabilirdi. Bltün dünya ıulh 

•"mına Balkan ittifakını alkıt1amalı 
Y~ aaymnlıdır. 

SON POSTA 

1 L 

1 
Sahte Lise Diplomalı Bir 

Genç Tevkif Edildi 
Sultanfthmet ıulb birinci ceza hakimi dlln 1aat 

(17) de Tokatlı Ömer oğullarından Abdullah oğlu 
Mehmet adlı bir genci teykJf etti. Bu kararı icap 
ettiren hldise fudur: Ortaya atılan iddiaya g6re, 

Mehmet lıtanbuldaki dayısanın yanında pratik 
olarak diıçilik öirenmiş, Tokada dönmllı ve diı
çilik yapmaya başlamıı. Beı ıene eYvol çıkan 
bir kanunla diplomaıızlaran diıçlliğl y&1ak edilince 

Mebmet lstanbula imtihan vermeye gelmiş, fakat 
imtihana yetişemeyince hakkını kaybetmif. Bir 

glln Beyazıt kahvelerinde otururken yanına ŞUkrU 

adlı bir genç ;elmlı ve: 

Mehmet bu diploma ile dişçi mektebine glrmlf, 
lkl aene okumuş. Fakat bir glln bu sahtekarlığı 
ihbar e<lilmlı, hakkında takibat baılamıı. Bu 
ıırada Mehmet nasılıa aahte diplomaaınt mektep
ten alarak Tokada, oradan da En.uruma kaçmıı 
ve dişçilik yapmıwtır. Mehmet (28) yaşındadır. 
Askere çağırılınca bu sahte liae dlplomaamı göı· 
termit ve kısa hizmetliler arasına ayrılmış ve altı 

aydan beri de İhtiyat Zabit Mektebinde okumuı· 
tur. Birkaç gün evvel bu ıahtekArlığı mektep lda· 
reıine haber verilmiş. Mektep idaresi Kayseriden 
ıormuı ve menfi cevap alınca elbiıeainl aoyarak 
Mehmedi Mnddeiumumtliğe tealim etmiıtir. 

- Ne dtlıUnUyorsun arkada1-. sana bir dl pi oma 
bulunur, demf.t ve on beı glln sonra da kendiaine 
Kayaerl llıeaindın alanmıf bir diploma vermiştir. 

Mehmet hakimin sorduklarına karıı kısaca: 
" - Evrakta yazılan ıeylerl yapbm, diyerek 

ıuçunu itiraf etmittlr. ,. 

Şilepçilerin Hükfı· Zühre'vi Hastalığı 
metten Bir istekleri Olanlar 
Ecnebi Vapurlardan Daha 
Az Resim Alınıyormuş 

Bir kııım tilepçllerlmizin Türk 
vapurlarmdan elanmakta olan 
lbraklye reıml hakkında aJAka
darlara mnracaatta bulunduklarını 
yazmııtık. Şilepçiler, ecnebi lıma
nından gelen ve iki limanımıza 
uğnyarak diğer bir' yabaııcı lima
na giden bir Türk gemiıinden 
lhrakiye reıml alınmıyacağım, 
çünkü limanlarımız arasında emtia 
ve aaire taııma vaziyeti mevcut 
olmadığım Heri sllrüyorlar, 

Gümrük ve lnhlıarlar bakan· 
hğı, tllepçllere verdiği cevapta, 
gllmrlik tarife kanununun 
bu isteğe müsait olmadığını 
bildirmiştir. Halbuki, şilepçi.erin 
lıtediklerl mlısaadeden halA ecne• 
bl bandıralı gemiler lıffade et· 
mektedir:er. Müracaat ıahiblerl, 
bu lıtifadenin kendilerine de teş· 
mil edilmesi için icap eden tadi
lab 1 mutlaka yafıılmasını yeniden 
lıt•y~ceklerdir. brakiye rHminln 
kendilerine çok atır geldiğini 
söyleyen ıaepçiler akıl halde, 
tilepçiliği terketmek yazlyetlnde 
kalacaklarını da bildireceklerdir. 

24 Saatin 
Hô.iliseleri 

Kaaap latirati, A!eko •• Niko 
leminde Uç kafadar kendilerini 
bi:miyecek derecece aarhoı bir hal
de Y enitehirde sokaklarda ötekine 
berikine aarkıntı'ık ederlerken 
yakalanmıılar dır. 

lf- Ayvansıuay un fabrikaaanda 
çaiııan Ahmet iıminde birj kaza· 
en Uç parmağını makineye kap
tırmııtır. 

Jf. MtcldlyeköyDnde oturan 

Evlenemiyecekler 
Emrazı zühreviye diıpanaeri 

4imdiyekadar lıtanbuldakl zührevi 
hastalıklı kimseleri bizzat mua· 
yene, tedevt ve takip ederdi. Bu 
diıpanser yioe bu fıe deYam et
mekle beraber Sıhhat itleri mU· 
darlUğünlln bntun hUkfımet dok
torlarına gönderdiği bir tamime 
göre, hükumet doktorları da ken· 
di mıotakalarmdaki zührevi ha&
talıklıların bir liıteıini yapacak 
ve bunların tedavilerini takip ede
rek diapanMre bildirecektir. Em
razı zührevi m UrHığU, kendi, 

defterlerinde bulunan bütUn zUh· 
revt hastalıklı kadın ve erkeklerin 
alfabe sırasile birer cetvellerini 
çıkarttırarak hllkQmet doktorları· 
na göndermiıtir. Hllkiimet doktor
ları kendi mıntakalarmda evlene
cekleri muaıene ettikten aonra 
bir defa da bu cetveldeki isimleri 
t·tkik edecekler ve evleneceklerin 
isimleri bu llıtede bulunursa sıh
hat ilmühaberi nrmiyeceklerdir. 

···················-································-······· 
Mehmet iıminde bir çocuk, bir 
oyun yUzünden çıkan kavga neti
cesinde arkadaşı Muhittini fona 
halde dövmUıtür. 

lf- Tophanede oturan C~mal 
adla biri Adi bir ıaati Kaıım iı
minde b:risine altın diyerek 8 
liraya &atmak ıuretlle dolandır· 
dağından yakalanmıştır. "° Beyazıtta Çatalhanında 
kunduracı Kirkor bir dparif yü
zlinden çıkan kavga yUzünden 
Hüse; in iıminde bir kavafı yum-
rukla yüzünden yaralamıştır. 

Üniversiteliler Ve 
Bir Karar 

BunJara Muallimlik Veril• 
memeıi Bildirildi 

Yuksek Tedrlut Umum mil· 
dürlUğO, Kültür idaresine bir 
tamim göndererek, Ünivoralte 
Fakültelerine devam eden tale
belere, ecnebi ve akalliyet mek· 
t•plerinde hocalık verilmemesini 
bildirmi,tır. • 

Bu mckteplore, F akOlte tale
beleri Türkçe hocası olarak tayin 
edilmiyeccktir. Yilksek tedriıat 
Umum MUdUrlilğU, iÖnderdiği 
tamimde, F akUltelerde devam 
mecburiyeti olmaaı dolayıalle, 

talebelerin harJçte mevgul olduk· 
ları takdirde kendi derılerlni ihmal 
edebil'eceklerine lıaret etmektedir. 

Gizli Mektep Açmış 
Balatta Hızırçavuı mahalleain· 

de çorbacı çeımeıi ıokağında 
42 numaralı e\·de oturan Madam 
Cemille iıminde bir kadın evinde 
ilzli ve ruhsatsız mektep açarak 
çocukları okuturken yakalan• 
mı ıtır. 

Falcılık 

Yaparken .• 
Şişlide Muılubabçe sokağında 

26 numaralı evde oturan Kalyopi 
lsm!nde bir kadın falcılık eder
ken cürmümeşhut halinde yaka· 
)anarak Adliyeye teslim edilmittir. 

Sokakh Bir Çocuk 
Şehremininde terkedllmif bir 

aylık bir erkek çocuğu buluna• 
rak Darülicezeye gönderilmiıtir. 

l ,,t.on Posta'nın Resimli Hikiigesi: 
-------- Pazar Ola Hasan 

Giiniin Tarihi 

Vilayet Bütçesi 
Kabul Edildi 

Iıtanbul Umumi Mccliıi, dtlll 
lSğJeden sonra, ikinci reiı vekili 
Bay T evfiğln baıkanlığmda toP"' 
landı. Eski zabıt okundu, kabul 
edildi. Bundan ıonra, muhtelif 
dairelerden gelen mazbatalal 
müzakere edilerek ait olduklad 
encümenlere havale edildi. 

Müteakıben, 1935 YllAyet bDl
çeslnin maıraf kısmının mUıak~ 
reıine geçildi. Fasıllar madd• 
madde okunarak tetkik edilclf. 
Yeni bütçede vilayet kısmı varl
dab, adi bütçede (2347801) Ur'* 
fevkalade bütçede ise ( 7138011 
liradır. VilAyet masraf adi bUtç,.l 
(258599) lira noksan:le, fevkalA~ 
bütçe11i de ( 7 t 684 ) lira faıla.;lt 
teıbit ve kabul edilmiştir. Fevk" 
lide bUtçede kabul edilen b' 
fazlalık, mübrem ihtiyaçlara stl' 
folunacaktır. 

Mecliı bugün tekrar topW. 
nacaktır. 

Samsunun Ticareti 
Samsun, 12 - Şubat ayınd'1 

memleket dııından Samsuna 358! 
lira değerinde 243,699 kilo tür1' 
etya girmlı ve 36,612 lira de~ 
rinde 388,037 kilo efYa memlekt& 
d1tansına çıkarılmııbr. 

Yusuf Akçoranın el' 
naze Merasimi BugO' 

Fikir ve irfan hayatında deri' 
izler bırakarak ölen, say1'f 
Ye Üniversite Fdeblyat FakUlt~ 
Türkiyat Profesörlerinden Yu t 
Akçora'nın cenazesi bugün ıa• 
( 11 ) de Istaobol' 
ietlrilerek Sirkeci rıhtımına çık,
rılacaktır. Bugün ayni 1aatte ooi' 
•eralte fakülteleri tatll edil ece~! 
batan kendiainl aevenlerle bJtlf •-, 
cenaze merasimine iştirak edil" 
cektlr. 

Köhne Adlar 
Sinop, 12 - Vilayet dahiUııdl 

ıultan, ıah, ıeh, paşa, hac• ff 
derviı gibi taltanat devrind~ 
kalma mahalle Ye köy adi"'· 
umumi mecliı kararile kaldıt1I~ 
ve bunlara öz tllrkç'9 yeni lsilll"'" 
verllmittir. 

imtihana 
Giremiyecekler 

Hukuk FakUlteai yeni im~ 
talimatnameai mucibince, tale~ 

bir yıl içinde yapılan bet t~ 
yoklamanın biç olmaz11a l~ 
bulunmuş olmalan ıarthr. 7_ 
takdirde bu talebeler yıl ıo• İl 
imtihana girmek hakkını · kaY il 
mit olmaktadırlar. Şimdiye 1" fi' 
4 tahriri yoklama yapılmıflıt· ..... -
kat bir kııım talebeler b':'"..t 
ancak bir yoklamada bulu..,..... 
lardır. 

B. Digor~/ 



...., 13 Mart 

Yeni 

Bütçe 

Hergün 

~------- Kemal Onal -

Cumurluğun on ikinci bUtçesl 
l<ırnutaya verildi. Bu yeni bUtce· 
:lı de hUkümetçe, öncekiler gibi 
d eok olarak yapılmışf ır. Türkiye· 
• hUtce dtizgUnlllğli, ancak 

~uınur!ukta, çok çella uğraıma
•rla kurulabildi. «Modern bir 
de\ letln idaresinde intizamı ilk 
t•rb> 1 t 1 .. d aayan ame nonU; yıllar· 

•nberi devlet bUtceslnin denk 
Olmasını partinin sarsılmaz bir 
11l asası bileli. 

1 «Bütce muvazenesi demek 
Qlitcenin lht' ' k• ıyaca ve maksada 
ıfayeti demek d "·ıd· Bi " egı .r.,, r 

ı•ıı' d l ıarın a Başbakan bunu söy· 
~~kten ıonra, bUtceierimiıin 
l . Ytlk ve pek mühim olan dev· 
ttı111· • 
il ızın vaziyetine ve ihtiyaçları· 
il b Yeterliğinin de gerek olduğu· 

'1 •e tll yetmlyenlerln artır~lmasına 

8 .. '~drnak bir borç sayılacağını 
oy enıfşlerdir. 

h' l935 bfitçesi bu yandan da, 
ıze e i b' ili h Y ır sonu ela gelmiıtlr. Y o• 

" Utçe geçen yılkinden on mil· 
ıon ı· . 
litad ıra hır artışla 194 milyon 
dı 

1 
ır. Bu artıklık yurdun bayın· 

ltı~ ığı ve llerillğl yolunda önil· 
hl Zdeki yıl içlo, daha geniş bir 
di"ı~nıa olacağını gösterir. Öiren• 
3 ~~ize iÖre, on mılyoa artığın 
... ılyonunun sanayileşme progra· 
... ının b 1 . " aşarı masına, 2 mılyonu• 
d~ll ziraattoki teknik ilerilik 
t'ı Zenlerine, yarım mllyonu kada· 

1
11•n da 1935 sonbaharında yapı· 

dlcak nllfuı sayımına ayrılması 
Uınnulmektedir. 

1 
DUzgUn ve öncekilerden artık 

:e~~~ ey!l1iğinl taşıyan yeni bllt· 
U ,• H lf lr Yönünde .Ae S'8r111e• 

}iZ. emen •öyliyellm ki, bu art· 
~a için yeni Verstiler konmuyor. 

üyUk ulusal korunma İiİ için ge· 

~:~ >:ti ._vf'.rgiler üzerinde yı.: pı'an 
ı,t~flk.ıkler; bu yıl için san"'k· 
Bu UatUnde bir ıonuc vermiştir. 
hll l'ıllci ulusal kazancın verdiği 
)6ıı~t~ş, yeni bUtcemizin gelir 

ı) yükseltmektedir. 
t,

111 
°"letçc alınan ökonomik dtı· 

"1dı~rle UrUnlerimlz değeriyle sa· 
~itle l Stoklar kalmamış gibidir. 
~ti i niıı ve malnıo ke.rşılığını 
'rJyle alan bUtUn yurddaşlann 
~ltı rtçlarının arh§ı nrgilerini de 
•tr ~1trııştır. Bunkrın hemen hepsi 
"2ıe·· k u''-'I ~ını olayca vermişlerd:r. 
~ti ... etın gelir sanağındaki ar• 

it •gı • y ı~tc bu deneme yaratmıştır. 
'~o ttı gelmişken ılSylemeliyiz ki 
bı~ ~0rnik t~db:rlerin verimi yal· 
ttıaltı tl• çe gelirini arUırmakla ka!· 
~illa 1tt.r. Emeklerinin değerini 
t~lli: ~ürk yetiştiricisi işine daha 

y bır hızla sarılmıştır. 
'taıy Urdu biraz dolaşanlar; kırda, 
d'h• td~, ulueun yeni bir gücle 
t'tirı, top'u olarak çalıştığını ga-
tol>r:İc Tütnn, pamuk, üzlim gibi ''"ili lnn alman Urfinlerln ekim 
t·lli ~r .. ının bu yıl daha geniıledi· 
lt; t irenirler. BUtUn bunkr hl· 
t'k, ~tu~an yolun verimlerini ala· 
"ıı Hlker,. ~e iyi bir yaşayııa doğ· 

•e.d.ğ:mizi göıterir. 

~~ • Ulustan • 

"8•"eraı K ananın Cenaze 
t>i Merasimi 

ıı~.. Ytrıhelc· J 
ı.. ''•i f t ı r • vefat eden '"e et• 
'\~il • •nbul ı ·ı •a ll•rı a ıet ra en Korgen~ral 
~ 'dGaıc:ıı cenaze mc:r •imi ~yan on 
--~do Gli!h P_ertembe &"ilnfi a1at on 
~ ~'· C a • h~1t neain o b·tl · ya· 
"ıtıı"C:elc en· ze füyaxat camiine nak· 1 
la 1'r, ltı' n:•maxa ora 'a lol nd.kt ' n 
"'~ eraııme 'h 1 
t.... '-'•fih · , k n "'Yel vcrilccekPr 
.~~ 11 e l ola • . . · 
~. ••yl tak· n ar, otomobıl er'• ' 
' lld,, .. ~ "• To k•pı meza • 1 

~lr l gomülme meruiminde de 1 
uluııab:' ecek' • dıl'. 

SON POSTA 

Resimli Maka[e 

fıyan; Milli birliği peritaa eder, devlet otoritulai 
aanınbya uğratır ve nihayet yurdun Hllmetini tehlikeye 
dltıtırnr. Tarih mukaddea ihtililler kaydetmektedir. Fakat 
milli benliti aaraan bütün hareketler, nefretle anılır. Bir 
nıuka7H~ yapmak lizımgelirse TClrk milletinin kahne 

saltanat idaresine 
yurdu kurtarıcı bir 
zenmittir. Faknt 
farın alnledi~i 
göıtermi ıtir. 

kartı baıkaldırmaaı, mukaddes ve 
ihtilildir, ki sayısız inkı!Aplarln be
ıon Yunan isyanı, s2hıi lhtiras

köUl bir hareket olarak kendini 

(SON TELGRAF: HABERLERİ 

1 Venize~os 
Harici 

Fırkas an un 
ilan Edildi 

Selanik, 13 (A. A.)- Harbiye 
Nazın General Kondilia beya• 
natta bulunarak aailcrin ml-

aal ve ibret teşkil edecek 
şekilde tecziye edileceklerini 

syölemlş ve hadise asnasında 

hllldimet• a3aterdikleri ••mpatik 
nefl'lyattan dolayı bntnn dDnya 

gazetecilerine teşekkür etmitlir. 
Yeni intihabata gel;nce; Ge· -

neral Kondilis, bu hususta ka· 
rar vermenin Bay Çaldariıe alt 
oldujunu, fakat ne oluna olaun 
Venize!os f.rkaaınm kanun harici 
kalacağı için intihabata iıtlrak 
etf rilmiyeceğinl söylemlıtir. 

Asi General: "Mücadeleye Devam 
Edilecektir ! ,, Diyor 

Sofya, 13 (A.A.) - Buraya için giriıtiğimiz mücadeleyi, er· rlyetçiler tarafından devam edi-
iltica etmlı olan aıi General zaksızhktan ve topıuzluktan talik lecektir. 
Kamenos beyanatta bulunarak etmi} • mecbur olduk. ÇünkU Cumhuriyet UlkUsU 
demiftlr kt: Biz kan dökmek istemedik. Yunan milletinin ruhunun d l ' 

"- Biz cllmhurlyeti mlldafea Fakat mücadeleye diğer cUmhu· liklerlne kadar işlemiştir er n· _______ ___.. ____________ __________________ .,, 
ita ya Venizelosu Vermiyor 

1 

Bay Çaldarlsln beyanatı etmiştir. ( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 
ltalya Bay Venlzelosu iade 

Etmlyecek MI? 

Ati na, 13 (Huıuıi) - Yarı 
resmi mabafilde beyan olundu· 
ğuna glSre, ltalya bliki\metl, ken· 
dlslne iltica eden Bay Venizeloıu 
ılyaal mülteci telikkl etmektedir. 

Yunan hükumetinin, Bay Ve· 
niıeloıun kendisine iade edllmeai 
için ltalya nezdinde bir teşeb· 
büıte bulunup bulunmıyacağı 
henUz mnlüm olmamnkla bera• 
her ltalya hükumet;nin ihtl'al 
reisini, a)as1 mülteci telakkt 
ettiği içi ı iadeye muvafakat 
etmeyeceği tahmin ediliyor. 

Atina 12 ( A.A )- B. Çalda· Reisicumur halktan hUk" 
' •t t t · · ' umete 

rls, matbuat milmessillerine beya· 1 aa e mesını iıtemektedir. 
natta bulunarak, memleketin her K • T 
tarafında tabii vaziyetin t~e~sUs aÇODIS ahtelba-
etmiş olduğunu, allkun ve mtıza· h• • f 
mın kat'i ıurett• temini viçin .ı~ap ırı mdat İstedi 
eden tedbirlerin almacagmı ılave Selanlk 13 ( A 
etmlıtlr. Başbakan halktan sil· iltihak ~ 1 .A) - Astlere 

b 'kA ö e m 1 olan K i 
kfıneti muhafaza ve ü umete i tahtelbahiri telsizle l açon s 
\•enmealnl istemlJtir. mittir. Tahtelbahirin mdat fste-

Bundan başka Reiaicumur, nizelosçu olan b" efradı, Vo• 
. l za ıtler· k 

hUkümete bir tebrık beyannames isyan etmişlerdir me arşı 
göndermiştir. Müşarünileyh, alA· • 

kadar nazırları, bütun memleketin İlk llaberler Ve T f ilAt 
aadık ordu ve donanmaya minnet 11 . . a 1 a 
ve şükranım bildirmeye memur ıncı Seyfadadır 

-------------------------------------------------------~--..:::::::::::=: 
iSTER iNAN /STER iNANMA! 

B•y Venizelos çekild 'ği Girit aduında hlr Mııc· r 
a-uet c· ıi i kııl:ul ede,.rk i11y· n eden Alker'crin kuvve· 
tinden, p.ık yakında l ulunan top:-aklarına ı:ıker çıkuı· 

lzı·ak Çaldrriı hüköme~inin dcvri'erck yerin• k endi 
hük6nıelinin g ·~eceğindcn bahsederken .-.i kuYvet'er, 
&"Öt ük'eri t "zyik kartı• n fa pılıyı p rtıyı toplayarak 

d<?rmadat nık olc'ular. HAd:ae, bu nevi . . 
L . . 'azıyetlerde, 

palavranın n• yaman ı:.ır rol oynadıg~ ·n1 - t . . ·ıah b goı erıyor. 
Bay Vcnızeloı aynı 11 • ·o vururken eski 1 çam arın 
bardak olduğunu hiç zannetmcnıitti, halbuki tlmdl Gt
ritten kaçnuya mecbur ol 'u ve ha kik · tın • t . • aar yumrutu 
kafaıana dank dıyerek ona Hanya ile Konyayı iSj'rettL 

lSTER /NAN J.~TEl~ iNANMAI 

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

Saya 3 

Sözün Kısası 
---

Yazı Çok Oldaju için 

Bugiln Konamadı 

I ····································· .. ····················· ... 
f~ransa Hakikati 

( Baştarafı 1 inci ytızde) 

bethahane tesvilat ve icat 
edilen haberler işae etmek yo
luna ı;apmamalarını ihtar etmek 
için Avrupanm bazı mıntakala• 
rında kafi derecede karanlık 
vardır. 

Deyll Herald, faşizmin doıtu 
değildir. Fakat, bu fikir ihtilafı 
ona - namuslu olmak istiyorsa • 
ltalya hakkında böyle keyft tez• 
virattta bulunmak hakkını vermez. 
.. Faşist Italya, Yunan vıka· 

yııne karşı tamamile bitaraf 
kalmıştır ve halen de öyledir. 

ltalya, yalnız Yunanistanın 
sllratle dahili sulha kavuşması ve 
müstahsil faaliyetine tekrar baş· 
laması temennisini izhar etmiştir." 

Bay Venizelosun beynelmilel 
dostlukları meselelerinden bah· 
seden bu gazete, Deyll He· 
rald'm bUyUk harpten sonra 
diğer bUyük devletler tarafından 
B. Venizeloa'a yapılmıı olan dip
lomatik yardımların menşelerial 
tetkik etmesi ve bu tetkikatını, 
TUrklye ile Yunanistan arasındaki 
son harbe sebebiyet vermiş olan 
teşebbUslere kadar ileri götür· 
mesl lazımgeleceğlnl yazmaktadır. 

Bize İltica 
Ettiler 

Ayvalık, 12 (A. A.) - Midll .. 
linin İfgall dolayısilo Ayvalığı 
iltica eden Midilli valiıile iki 
meb'us dün lzmlre aittiler. BugUo 
gelen bir motörle Midilllye Vo• 
nizeloı tarafından gönderilen 
adalar vallsile kıdemli yUzbaıı 
rütbesinde bir bahriye zabiti ve 
Midilli mevki kumandanı kıdemli 
bir yüzbaşı iltica etmiılerdir. Ilti
calarma sebep Midillideki aakerfn 
tekrar Atinaya müracaat ederek 
hükumete arzısadakat etmeleri· 
dir. Venizelos'un kan dökillmesino 
taraftar olmadığı ve kendiıinln 
Averof zırhlısında bulunduğu ifa· 
delerinden anlaşılmasına nazaran 
vaziyete tamamile hükumetin hA· 
kim olduğu anlaşılmaktadır. 

Çanakkale, 12 (A.A.) - Yu· 
na11h asi kuvvetlerden bir f.rka 
kumandanı ile bir mira a7 bazı 
zabitler ve 26 nefer bugiin bir 
motörle Ayvacığın Babakale 
limanına gelnıiılerdir. Bunların 
Dedeağaçtan evveli Midilliye 
ıeldikleri ve orada barınamıyaralr. 
hllkümetimize aıj1ndıkları anla• 
ıılmııtır. 



4 Sayfa 

Havzada 
Halk Şairleri 

Hayza (Husuıt) - Kuaba .. ı• 
ıın 60 parça köyO vardır. Bunla
rın ahaliıinln ekıeriai köylerinde 
saz çalmak Ye fiİr ıöylemekle k11 
geceleri kendilerlnl eilendirirler 
Bu11larm içeri.inde ıaı çalma ve 
ıiir aöylemekte o kadar maharot 
kesbetmiş kimseler Yardır ki aaıı 
ile karşısındaki lnaanı ağlatacak 
d ereceye getirir.Bunlardan birjsi de 
kasabamızda bulunan iki göz.il 
kör Bay ihsandır. Bay lhıanın 
yapbğı çok tuhaf destanlar vardır. 

Bunla rın her biri gllldlrtıcl ••kle 
lıilrOnmOtı birer aaaibattir. Bay lh11n 
bir deataaıDda ıölı demektedir: 

Birikin katıma •f cimi• do•tlar 
Sbe alSyliyeoek naalhatim var 
Herk•• kendi kHHiaden harca11n 
Benim bu kadarca aehavetiın var ,.. 
Sabahle7la kHl• gOael kuzu1u 
Ôtle okununoa kuin lJküzü 
Yatsıya kabve alt ına ıetirl• kası 
Beni aabıuıa bııJemea böylece bir 

kanutl• nr 

* 
Ben bau nldt 1nlnecel• oturum 
Esen rDzglrdaa hile a4ırna 
Agık kapta her ae HrH bilirim 
Beni l:oı bellemen kera1111tim ••r 

lf.. 
Kulağ n aj'rıraa k.nl d117atı 
Ditlerin aj'rırn ke'pıten yatı 
Benim doktorlukta böyle bir hGne-

r im YH 

• Ihsan der ki peritaa haH• de.tan 
S6ylemete yoktur aıeealhn 
Kahnai:ı tötllnaQz •ıluldı canım 

Senim b6ylecı bir kfSMI tabiatım T'' 

Erzurumlular 
i(urtuluş Yıldönümlerlnl 

Kutluladılar 

Erzurum 12 (A.A.) - Kurlu· 
luş glloU dolayiıiyle Er.ıurumda 
teıahllrat yapılmııbr. iehir kapı· 
larından asker giriı yapmıı, halk 
tarafından karıılanmıı, heyecanlı 
haabeler ılSylenmlı Ye kurtuluı 
istiklal mücadeleai neticeainde 
kazanıldıiı anlatılmııtır. Bu mn
Daaebetle Atatllrke ola11 ~ minnet 
Ye tUkran hisleri yadcdllmittlr. 
Gece Halkevf namına Belediyede 
bir balo ve mekteplerde halka 
müsamereler ~ermiıtir. 

Karahisarda Ve Gumuşhanıda 
Z~lzeıe 

GUmOşhane, 12 ( A. A. ) -
Şimdiye kadar hiç l örü)memiı 
bir ıis dalgası kasaba) ı li8rdı •• 
haf f bir yer saramtısı oldu. 

Ş. Karahi1ar, 12 ( A. A. ) -
Bu akıam aaat 19 da fİmalden 
cenuba doğru hafifçe bir yer 
sarsıntısı o!muı:ur. ......................................................... -... 

mc.••94 • 

BUTUN. ULKE.YI 
HERCtUN 

.,. 
DOLAŞAMAZ Si Nl Z 
FAK~TI 

ION POSTA 

LE T·HABERLE I 

Erzurumda Kış Sporlarına Büyük 
Gösteriliyor Bir Rağbet 

. .. . . ' . . , . .. .. 
·' .. , . ~. 1 

Er.aramda Topdalı ıırtlarında ka1ak91 kafileleri 
Erzurum ( Hususi )- Erzurum mektep talebeleri vakit ve fır1at g6ıtermlye baılamıılardı. Yakın· 

Şarkm ea karlı muhiUdlr. Bu buldukça kış sporu yapaaktaclır• da burada bir de apor kullbtl 
itibarla kıt 1porianna da ea elYe- lar. Spor aahaıı Topdaiı deailea açılacaktı. Gençler kullblla in .. 
rifll yerdir, fak at bu apor tim diye gayet tatlı meyilli bir yerdir. B~ rulmaaı hazırlıklanna ıimdlden 
kadar burada eauh .... ette tee .. 
ıUı etmemiıtir. Mtınfcrit teıeh· rada ıporcular hergtıa kafl!e balla baılamıı bulunmaktadırlar. KulD· 

de kayak müsabakaları vapmakta• blla açılmaaı ıpor aıkı gençlerın· bir 
btblerde allkaaıdıkla karıılanmıf- ' 
br. Fakat ıon zamanlarda kıt dırlar. Anadolunun l.er tarafında araya toplanmuına 'fe proıramla 
apOluna kartı bUyUk bir aevgi ıpora karıı büytik bir he•eı balıımalarına •eılle verecektir. 
hiıtıedilmeye baılaaılmLfbr. vardır. Erzurum ıençJeri de bu Bu haber Erzurumuo blitfin spor-

Bl\tl\n mOneTverler, zabitler, allkayı daha hııh bir tekilde cu gençlerlal aevlndlrmittlr. 

Bit liste 
Kayak Sa/ası 

Dlyarıbeklr Tahsil 
Müfetti9liğl 

Dlyanbekir (Huıuııl) - Piraa 
aabiyeal MU· 
diril Bay Hilı• 
nO lise mezu· 

nu olmak iti· 
barlle tahıll 
mftfettiıliii im-

tihanına gfrmlı 

;a,.. • •e bu imtihan· 

BitU.te kayak bekliyen bir Udin 
Bitliı ( Huıuıl ) - Kızak ve 

kayak aaf aaı başlamıthr. Kadın, 
erkek, çoluk, çocuk kayak ıporu 
yapmakta bt!ıyt\k bir ı:evk almak· 
tadır. Burada kıı uzun ıllrdUkll 
için kayak ~• kıuk HYld de de
vamlı o)acakbr. Dldebao dafı 
kar1aı altındadır. 

Adana da 
Halkevi Kurs Mezunlarına 

Şahadetname Verildi 
Adana, J 3 (A. A) - Bu yıl 

Halkevi kurıılar ıubeslnin ttırkçı 
heaap ve yabancı diller kuralarına 
devam ederek muvaffak olanlara 
Ha kcvi bahçesinde merasimle 
ıahadetnameler verilmittlr. Mera• 
ıimde yUı.Jerce halk H talebe 
bulunmuıtur. 

Meraa:me HalkeYİ bandolU 
tarafından çalınan lıtiklil Marıile 
baılanmıt ve HalkeYinin çalııma 
v ..:. r•m!eri ve amacı hakkında kıaa 
ve özll\ bir ıöy'.e\·den sonra ta· 
badelname:er dabtt lm:ıtır. Mu· 
vaffak o!an Ye ı•hadetname alan 
]arsın snyııı 99 dur. Bu • rada 
o radakiler sinema filmı·ne l a : :: mıı 

ve fotoaraflar çckllmiıtir. 

da muyaffak 
olmuıtur. Bay 

Hnsnl Dlya· Diyanbeldr tahail 
nbelôr tahsil müfettivi B. HüanG 

mUfettlıllğlne tayin edilmit Ye 
yuif esine bqlamııtır. 

Merzifon da 
Bahar Eğlenceleri 

Merzifon ( Hoıuıt ) ~ Burada 
ilkbaharın Dk glnlcrine ait en 
bUyUk •ilence "Çiğdeme,, git• 
mektlr. Kaaaba cıvannda Hıdırlak 
denilen bir tepe vardır. Halk 
cuma aUnlerl havanın açığından 
lıtlfade ederek akın akın bu te
peye baharın ilk çiçeği olaa 
Çiğdeme gider. Bu çlçeA'in bir 
iımi de kar ciçeğidir. Kar kalkar 
kalkar kalkmaz derhal kendini 
göıterir. Ekserisi aarı ye turuncu 
renktedir. Beyaıı da bulunur ve 
buna ( ÔkıUı çiğdem) derler. 
Bllhaua gençler ye kadınlar uzun 
yol yllrOyUp, dağ eteklerinden 
tepelerden bunu koparmayı ae• 
verlır. Ve bu çiidem• ritme iti 
adeta bir bayram ıenlliJni andı
rır. Her aile komıularlle toplana
rak muhakkak bir defa olıua 
bu ttneııUhU yapmaktan kendini 
a~amaı ve hattı gitmiyen kendi
ai bedbaht addeder •• 

TAKVİM 
Gln ÇAR,AMBA Ka11m 
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.lzmirli Genç Kızlarda 
Spor Sevgisi 

1 

1 

lzmlr ( Huaust ) - bmlr me'k· 
teplerinde genç kıdar araıında 
izcilik ve dağcıbk ze•ld gittikçe 
artmaktadır. Şimdiye kadar bizde 
bir ıUı olarak kabul edilen bcJ.. 
llk, lllktUU bir gldit almıya bq
lamıtbr. Genç kızlar dat, bayır 
•tarak ylrUme ve tabammlll an
trenmanlan yapmıktadırlar. Fo
toğrafta, yakan daf lardarda 
mfltklll bir yUrllyllt yapan °G6z· 
tepe EnstitOsD,. belleri görülmek· 
tedir. 

Samsunda 
Yeni Bir Tütün Depoau 

Yapılıyor 
Samıun ( Huıuıi ) - Sam

ıun ttltnn merkezi lttiha'I 
edilen mahalde tntnn depo5unuo 
ahıap ve köhneleşm~ olmaıına 
gören inhisarlar idaresi modern 
bir tarzda 58 metre tulllnde ve 
25 me~re arzında 4 kat üzerine 
muazzam bir tütün deposu yap
tırmıya karar vermit ve ibaleaini 
yapmı~tır. 

Inş3at bir ıenede bitecektir. 
Temel alma mcras~mi '-Ü giln 
ıonra yaf ılacaktır. Depo 40/40 
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Yunan, 
Latin 
Adları 

Nıır11l l«lı Ata9 

«Diba ve yarın» tercUıne k~ 
ilyabnın klalilkler kısmında Ofl" 
diua'un ccDeğiıiıler» i de çıkUi 
dJJJmlze Salih Zeki Aktay'ın çl" 
virdiii bu kitabı henliz okullll" 
dun, fakat «Persefon» ve «A•Y' 
ıarkıları» ıairinln Grek ve LaÜ: 
edebiyatlarına olan muhabb• 

·ı· malumdur, elbette ki itina 1 

'8htmıı ve elinden geleni yır 
mııbr. 

Kitabı okumadım, fakat ~ 
noktaya ılmdiden lıaret eldi~ 
lıtiyorum. Salih Zeki Aktay ı•~ 
ıalrlo ismini, gerek ıiirlerde '/' 
çen 6b0r has lıimlerl Fransııl,.
kullandıtı gibi •e Franaızc•..,
lmla11 ile yazıyoruz. Bu e,.
alSre me1elA bir Tnrlc, «Acbİ~ 
Uly11e, Eıchyle» yazıyor. Niçlıt 
Bu kahramanların, ıairlerln adl.ıt 
böyle değildir, Franııılar onl,ıt 
kendllerin;n kolayca teliffuı. edt 
bilecejl bir şekle koymuş; bi:ı 4' 
belki bir glln, Yunanca ve latioc' 
ile bir hayli uğTaıtıktan &onP 
Yunan Latin adlarına blzlm 1'0' 
layca ılSyllyeceğimiz birer ,,Jıll 
•eririz. O zamana kadar o adl.ı' 
oldukları gibi yazmalıyız; oldU~ 
lan sıibl, yani Yunan adlarısdı 
Eraımuı kıraatine göre okund~ 
lan gibi (yahud bugUnkU Yun,o' 
hlarao okuduğu gibi), Latin 8dl,. 
rıaı da yazıldıkları gibi. «Homer06d 
)'&hud «Omiroı», «Troia» yahu 
«Triya»; fakat «Omer, Ho111.ere~ 
«Truva, Trua, Troie» ıeki le, 
elbette doğru değildir; Virgiliu•,' 
Vlrjll veya Vir2ile, HoratİU~ 
Horu veya Horace demenlo 
mllnaaebetl yoktur. 

Franıız ıairi Leconte de Li~ 
bDytlk Yunan ıalrlerinln eaerl•dt 
franaızcıya çHlr;rken adlan ol 1ıııf 
tu sıibl yaı.mııtır; bununla ,,,,. 
edea, bunu blr zevkıl.ılik ••~ 
çok klmae vardır. Fakat ~ 
yapbğı, tA on altıncı aıırdao I 
Yuaanlıları okuyan, onların • 3 
naı artık kendi tarihine, ao~ 
rlae k.arıtbrmlf olan F rao ~ 
için iyi olmıyabilir; fakat ·f. 
L..conte de Uıle'i taklit etmeli~ 
Yokıa Fransızlar «O· İ», «~ :j# 
demeti beceremez diye .,,,,..,_ 
keıadl teliffozumuza hiç uyıl'~ 
bir aelİ, 4<0i» hecesini boğ~ 
dan çıkarmıya çalıımamıı; 1 
«H»yı okuyamaz diye bW~ 
yuaancanın «hi» ıinl «f» ok 
mız haylı tuhaftır. ; 

B6yle yapmamız o •"'~ 
aullarından değil, franlJJÇ~ 
tercllme ettiğimiz içindir, /J;/ 
cadan çevirenler de Al~~ 
.. killeri kullanacak. Bısyl• 1',ıef 
İf bOıbUtlin karışma.ı aıı? '"' 
dmlerimize muhakkak ~. orılı 
latioce öğrenıinler d•llP~ 
fakat bir parça zahmete 1'• fjtf' 
larıa haı adların aııllaraJll 
nebilirler. 

Kozanda Domuz A"' , 
1'oı' 

Adana, l l (A. A.) ~ ... ~ 
kazasının mtıcadel• llllnt• •Palıll1 

d n k avı Y 
yedi köyün e • re 11 tdr· 
ve S 1 domuz ısıdorül111 t ·•••••• 

•••••••••••• dlll ·····•··········•· kl• p .................. 1 li 
bl ı denk alabilecek gen f lııl t 
2500 metre 111ik'abı ç• 

hazır :anmıfbr. 
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Yun n isyanı 
lle Balkan 
Mis kı 

Yunaniııtan'da vukua gelen mUes
•if layan, hükumet kuvvet1erinin 
Garbi Trakya ve Makedonyada yep
tıktnrı ttaarruz karııaında bir mllddet 
1 . 
Çın bu~ olsun ayakta duramayarak 

•riyip gitti. Sağdnn, aoldan akseden 
lalberler , rivayet ve inbbnlara kulnk 
terditimiz zaınan öğreniyoruzki bu 
1•Yan har keti, dilnden bugüne hazır• 
lanmış bir şey detildir. Bazı iddia
~ara glSre Bny Veniıeloa, bu hareketi, 
talyaya hoı görünmek için bir hayli 
••ınan evvel tnsarlamıı ve Bnlkan 
~iaakının İt lynya hoı görünmediğini 
tıınneylediğl taraflarını tesirden diişilr
bıek için meydana getirmittir. U:ıun 
~~an evvel tasarlanan bu hareketin 

l 
lcıt afı için ilkbaharın ıeJmeıi bek

en· 
tl •yordu. Eğer isyan hııreketl vak-
\' ilden evvel ve bir Martta patlak verdi, 
ı: bu da Voni:r:elosun istemeye iıte-
~Ye 'Verditl talimah ile o!dise, bunun 

:e ebi, Yun n lıGkumetinln el albn· 
;.' baz.ırlannn fHat tertibatını Öğren
d •ı o!ınaaındr.ndır. E'aaen Yunıınlıtan
t a iılerin iyi g:tmedlğl, vaziyetin giin 
d 'Çtikçe bir z daha lbhama saplan• 
~tı, isyana tekaddOm eden günlerde 
el lltınniıtanden gelen bütün haberler• 
d' açıkça bildiriliyordu. Vaziyetin bu 
it trece karışık göaterilmesindc de 
.. U 1•nıt bir makut nrdı. isyanı ha-
•ır l ayanı rdır ki, ortclı§'ı bu derece 

1 ulanık göstermekte menfaat biliyor-
0ilrdı. Bulgar hudutlarında bir mGrJdet 
~\'el yapılan bazırhklnrın da Yuna• 

; tnnda hazırlanan hareketle aliikası 
il ok değildi. Fakat biltnn bu ahval 
d' Yunan hnkumeUnln, ne de alika· 
d 11.tl.nrın sıö:ı'erinden kaçmıı ıeyler 
etıllerdi. Nitekim Yunan hükumeti 

\>a • 
l•Y•hı bu derece sür'atle hakim 

olabildi ise, bundıı, bu alakanın büyük 
te · h a rl olmuştur. Hele B Jknn miHkının 
b rturlO ilıtilita imkln v rmeyen 

Oyük tesiri, bu münasebetle her 
•ulh ' aa 1 •enr tar fından memnuniyetle 

1 maı-a deter bb Yikıa olmuıtur. 
Silrcyya 

t yada Askeri 
eftiş er 

t UWapoll, 12 (A. A.) - ltnlya .:v abdı, dun, Şarki Afrika'ya 
tid kedllnıek Uzcre Napolide tah-
ltı edilen Gnvinnna fırkasına 
cnıup 3 taburu t ftiş ylomiştir. 

l3.-ı 
~ 
935 Edebi 

Tefrikamız 

a 
~ak Demir ağa, durdu, kararsız 
"rıdındı. Jandarma lımaU, arka
ka a kalın bir toz bulutu bıra• 

tak .. d )) goz en kaybolmuıtu. 
llyc e.nıir ağa, düşUndU. Çepken• 
titltı Ilı~ dönmeli, yoksa, Aktaıa mı 
'-'et ~ıydi?. Aktaıa giderse, Meh· 
i''I •yfn tarafını tutmak !Azım 
tat:~tkti.. Fak at bu, Bekir Efe 
tferfltrlannı kızdırırdı.. Bekir 
~>" 111 tarafını tutsa, Mehmet 
l,t~n taraftarları, ate, pUsknrnr-. .. 
b D,lb. 
~kı ır a§'a, ne yapmalıydı? 
"1,11; Efe tarafile, hof ieçinmek, 
1-f ac •atine daha uygun geliyordu. 
'>rı\J.:t' geldiği zaman, Demir ağa 
dıfat a anlaşmağı pek ihtimalden 
dırıd ~ bulnıuyordu. Nihayet ka· 

•, on 
i'ttır ._. u, sözle, para ile yola 

•uılec w. • p k egını umuyordu. 
tlllac:k at Mehmet Beyin tarafını 
hcPsl olursn, bu ihtimallerin 

l'VI tnah,,oluyordu .. 

'-1 de allann değerinden iki m!sli-
lia \'erse onu satmazlardı. 
~tecet, kanacak olsa, satmak 

~~lıetrafı mani olurdu. 
oıet Bey tarafını da an-

Y ahudılerın 
Alman yaya 
Düşmanlığı 

c 

Varşovn, 12 (A.A.) - Alman 
muhacirlerine yardtm eden yahu· 
dl komite! rl kongresi, faaliyetine 
devam, Alman emtiasını boykot 
hareketini teşdit ve yahudi kav· 
minin şerefini müdafaa etmoğo 
karar vermiştir. 

Kongre, Almanya ile ticari 
mUnaaebetlerinl kesmemlı olan 
Yahudileri takbih etmiştir. 

Avam Kamarasında 
Bir Hadise 

"Kahrolsun Harp! ,, Diye 
Bağınldı 

Londra, 12 (A. A.) - Beyaz 
kitap ve ordunun takviyesi aley
hinde iıci fırkaaının verdiği tak· 
rir Avam Kamarasında 79 reye 
karıı 424 reyle reddedilmiştir. 
Fakat Amiral Keyes ıöz alSyler· 
ken dinleyicilerden iki kadın 
.. kahrolsun harp!,, diye bağır
mıılar, dııarı çıkarılmıılardır. 

Küba Grevi 
Şiddetleniyor 

Havana, 12 (A.A.) - Htiku
met, eski ve yeni fırkalardan bir 
blok teşkiline karar vermiştir. 
Zaten bütün fırka reisleri grevi 
takbih etmiılerdir. HükQmet, örfi 
idare yasasını tatbik edecek as
keri bir divan teşkil eylemiştir. 
Bununla beraber, serbest meslek 
erbabı ile bUtUn san'atkiirlar ça· 
lıımnktan imtina etmektedirler. 

Dönen rivayetlere göre, tem• 
ylz divanı hfıkimlerinden birçoğu, 

. um in m todlarını pro e o 
etmek malraadile latifa edecek
lerdir. 

lnsul 
ikinci Defa Olarak Beraet 

Kararı Aldı 
Şlkago, 12 (A. A.) - Samuel 

lnsull, ikinci defa beraet etmiştir. 
lnsull, Middle Veıt Utilitl 

şirketinden ihtiiastan maznun idi. 

No. -7 
Yaza11: 

Mahmut Yesari 

ılları 

cendirmek işine gelmiyordu. Ve· 
raaet davaları, tapu itleri, birçok 
pOrilı için Mehmet Beye muh· 
taçtı. Mehmet Beyin kasabada 
nüfuzu vardı. En biiyük memur
dan, en kUçOk hademeye kadar 
resmi dairelerde onun hatırını 
sayarlar; ye kasabanın ileri ge· 
lenlerl, ona her huıuıla yardım 
etmeğl bir borç, vaıife bilirlerdi. 

Duymamıı görünmek te ola· 
mazdı. Jandarma lsmail, namaz• 
gAh önünde, Demir •laya raı• 
geldiğini, vak'ayı anlattığını, ka· 
sabada, Aktaıta, herkese söyle
yecekti. 

Demir ağanın, bUshlltlln canı 
sıkıldı, bıyıklarını tuttu, diılerile 
kemirdi. vaziyete göre idare 
etmekten başka çare göreml· 
yordu. 

Beygirine bindi ve Pmartepeye 
doğru ağır ağır ıürdil ve Pınar· 
tepenin solundan Aktaı yoluna 
kıvrılınca, düz yolda beyiirlnl 
dört nala kaldırdı. 

Köye yaklaşırken, yo1larJa, 
ev önlerinde, çeıme başlarında 
ne blr kadıoa, ne bir çocujla 

L 

y , 
A 
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'[ Gönül l leri J 
kugucularzma 

Cevaplarım .. 

• Oğlum, hadisede zevcenin bata iş? Bay (Halit) e: 

Bir Fransız (i;;;t~-~i·~:·~·y~~diği Haber ::~~!7!,!ö'~:;:.m· k:~~:~::.~~:~: 
H C S kt felaketler vardır ki, ehemmiyetle-

a y 1 an J 1 rinin derecesini otraftan dul ul-
Berlin, 12 (A. A. ) - Pariste ı maaı artırır. Bu, onlardandır. Ka· 

çıkan Eko dlS Parl gazete&I~ ~on· rın suıncnktı ve sonra evinizi bir 
dradan gel~n bir habere ıstınat bahan ile başka bir yere naklet• 
ederek lngılt re tarafından beyaz tir k 
kitabın neşrcdilme&i keyfi; et' nln m ye çabşaca ·tı. Her ne ise 
General Fon Ep tarafından Bay artık. olan olmu§tur. Bu v ziyette 
Hitlere bir taarruz plAnı verilmeal şlmdı ıenin yurduna dönmeni 
ilzerine karargir olduğunu vo bu tehlikeli görUyorum. lıtanbulda 
planın Hollanda \'8 Belçikaya alt kal ve eğer maziyi unutabilirsen 
Limburg'un işgali ve bu iki mem• sabık karın ilo barış ve ılmdilfk 
leket arazisi Uz.erinden şimal d~· burada yaıa 
nizl 1nhillerine inilmesini takıp • .. ettiğini yazmaktadır. 

SalAhiyettar mabafll bunun 
gibi gülünç bir haberin bundan 
birkaç ay evvel do Alman aleyh· 
tarı gazeteler tarafından neıre• 
dildiğini ve hasmane bir uydurma 
olarak teldkkl olunduğnu tahattur 
ettirmektedir. 

(Son Posta: Fon Ep Almanya· 
ıua maruf askeri ricalindendir.) 

r taarrus pilim ha:r.ırladığı ıti1lenen 
Alman goneralı Fon Ep 

Almanyayı Sinir 
Yeni Bi es 

-· Berliq, 12 ( A.A ) - Letonya, 
Eıtonya Ye Litvanya milmesaillerl 
tarafından Paris'te ıimali şarki 
mıntakavi miıakı için mlittereken 
yapılan teşebbU11, Alınan politika 
mabfellerini hayrete dUşUrmUştUr. 

Korespondenı politik diple· 
mntlk gazetesi neıredilen t bliğln 
doğru olmadığını iddia v bu 

1 1 
Grönobl, 12 (A.A.) - 10.000 

metre mlk'abı hacminde bir çığ, 

yolu 200 metre tulnndı kesmi9tir. 
300 işılz, çığı kaldırmak için 

gllnlerce çalışt nlacakbr. 
Amerlk nın Bır Karar1 
Vaşington, 12 (A.A.) - H.a· 

rlciye nezareti Küba vo Yunanıs· 
tnn gibi ahvali karışık memleket• 
lerde Amerikan vatandaşların ca· 

rasgeldl. Kara tahta, tezek sıvalı 
evlerden bnşlar da görünmiyor· 
du. Çirkef ıuları ile balçık için· 
de, kira, ynmru yumru sokaklar, 
bomboştu. S5ğUdlü mescit önüne 
yakJnşırken, Demir ağa, bUtUn 
köy hnlkının, oraya toplanmıf 
olduğunu gördü. 

Attan indi, yedeie alarak 
yUrUmeğe bawlamıştı. 

Kadınlar ağlaşıyorlar, çocuklar 
çığlık çığlık bağ'rıııyorlar, kalın 
erkek sesleri araya kanı•> ordu. 

Demir ağa, kalabalığı alSke· 
nıeyeceğini anlamııtı. ieygirini, 
bir ağaca bağladı; ellerile kendine 
yol açarak ilerledi. 

Köylülerden, onu tanıyanlar 

çıkıyordu: 
- Hoı sıeldin, Demir ağa! 
- Duydun mu olanları? 
- Sen de yandın ya, fU it•·· 
Demir ağa, sordu: 
- Mehmet Bey, nasıl, ölmıa· 

dl ya? 
KöylUler, bfribirlerine bakı· 

yorlardı: 
- Bilemeyiz ki ... 
Demir ağa şaşırmıştu 
- Nedın bilemiyorsun lilen?. 
KöylUler, bir ağızdan aöylü· 

yorlnrdı: 
- Hamit onbavı, yananll kim· 

ıeyl sokmuyor ..• 
- Onunla birlik gelen köp

rUcUler vardı ya, onlar, yarayı 

ve ile Lltvanya'ya 
hücum etmektedir. Bu gazete, 
Litvanya'nın Franıız - Sovyet itti
fakı politikasında bir rol oynamıı 
2ibi kendisine fazla ehemmiyet 
vudiğini söylemekte ve Memel 
aroziıine t lmih yaparak mevcut 
muahedelere riayet tmedlğlnl 
ilave etmektedir. 

merik A ten esele 1 
HAdlaelere Sebep Oluyor 

Vaıington, 12 (A.A.) - Cfo· 
clnatU'de bir otobüs ılrketi, altın 
esnaı mesele ini yeniden ortaya 
çıkarmıştır. Şirket, hlikiimet ale}· 
hine 40 dolarlık bir " lib rti • 
bond,, un altın olarak tediyesi 
için dava açmııtar. 

_. ..... ~ .... ·-· •• •JM•~ 

nını korumak için her tUrlU ted-
birlerin alın cağın temin etmi,tir. 

1 
ıarıyorlnrmışl =ı 

- Batında, Halil ağa, Naim 
hoca, bodur imam duruyor! r. 

- Ölse, bir hab rl çıkardı 
Demir ağa, fazla dini medl 

yUrüdU: ııkı!ık kalabalığı ite kak~ 
geçti. ~amıd onbaşı, yaralının 
bulundugu yerin etrafına, köylil· 
lerdcn 11kı ~ir çenber çevirmiıti. 

Demir Aga, bu çenb • 
erı zor· 

!ayacak oldu, köylüler da\J d 1 . 
Y k 

.,,an ı ar. 
asn .•• 

Demir Ağa da daynndı: 
- Bırak Ulen ben b 

d 
w •

1
. ' , ya ancı 

egı ım, geçeyim •.• 
KöylUler, dinlemiyo 1 d • 

B·ı r ar ı. 
- ı emem hem1r . 

Ç 
yerı ... 

- avu11 b·ız 
Y• e, yaaak, baba· 

nır. gelse, koyuvermen d d' 
D . A" ' e ı . 
emır ıa, ıabır&1zlanmıfb. 

- Amma, çattık be 
Nihayet k.. ı - ··· 

w ' oy Ulerle baıa çıka· 
mıyacagını, onlara 8 •• 1 t ... oz ana amı• 
yacagını, aklı kesm· t• B w 

k f 
lf ı. agıra-

ca h, akat yaralnı . t• l . d . . ın vazıye m 
bılnıe iği ıçan botgw ır d 

w amıyor u; ne 
bngarmak, ne de 0 .. .. 1 k .oz ıoy eme 
arası, yUksek ıesle: 

- Hamid onbaşı... Hamid 
onbaşı ..• 

Hamid onbaşı, meşguldü; ve 
aya~ta da görllnmlyordu. yalnız 
derınden ses duyuldu: 

- Kim o? 
Demir Ağa, biraz daha Hsinl 

yilkaelttiı 

Baya ( M. N ) aı 

Bir kadın kocasmı ıevemcue, 
sevgiye layık göremezae, ayrıla
bilir. Nihayet hakkıdır, fakat inti· 
knm almak için onu aldatmaya 
teşebbUs etmesinde mantık ııörc· 
mem. Bir defa bu hareket tabii 
gizli kalacakbr. Erkeği iğzab ede· 
mez. Onun gazebfni göremiyecej'i 
için de bu noktadan kadına zovk 
v remez. Şu hald4 kadın buton 
fenalığı kendiıine yapmıı olmı· 
yor mu? Onun bir de çocuk sa· 
h:bl olduğunu düıünUnUz ve hUk
mU siz Yeriniz 1 

~ 
Ankarada Bay (B. i. t ) yes 
Vaktile onlar teklif etmiılerdi, 

siz istememiştiniı, bu defa siz 
tallbsiniz, red cevabını veren 
onlar. Arndan geçen müddet 
zarfında tarafeynin vaziyetlerinde 
değiş mi hiç bir şey yok f se, ben 
bunu blr izz tirnefi& meselesin· 
den doğmuş, anlaşamamazlık sa· 
nmm. Gidi b aile reiılnl g8rlinllı, 
anJaınbHirsiniz. Aksi takdirde 
lotanbula gellb meseleyi başkı 
Ş kilde hail tmek mUmkilndür. 

TEYZE 

B rllnden Tokyoya! 
BcrJin, 12 (A. A.) - Berlin 

ile Tokyo arasındaki telefon 
hattı, bu sabah saat 9 da açıl
mıştır. 

- Benim, Demir Ağa ..• 
Hamit onbaşı, birden tan~ya· 

mamııtı: 

- Hangi Demir ağa? 
- Çepkenliden.. Sırmakese-

lerln Demir aj'a •. 
- Hoı geldin ağa 1 
Bu, bir iltifattı.. Onbaıımn 

Hlimını, merhabasını duyan k6y-
1Uler, Demir ağaya korku vo 
11aygı ile bakıyorlardı. 

Demir ağa1 tekrar se;lendi: 
- Vak'ayı duydum, geldim .•• 
Şu çocuklara emret de, bırak· 

111~lar, geçeyim. 
Hamit onbaşı, ayağa kalkmııtı, 

eJila itaret etti: 
- Bırakın ağayı geçsin .• 
Demir ağa, rahat bir nefes 

aldı, Hamit onbaııya doğru 

yUrüdU: 
- Mehmet bey, nasıl? 

Aktaı ağalarından Halil ağa, 
Demir nğanm kolundan tutmu.ıtu: 

- Merhaba ağa, hoş geldin 
ağa ... 

Yar alının etrafını ku~atanlar da 
Demir ağayı selamlıyorlardı, De
mir nğa, hepsi ile ayrı ayrı 

merhabalaştı. 

k 1 a o'ir• Halil ağa, onun ° un e. 

miıti: 

kuran 

Allahtan oJııcak, kö~rU 
mühendisler, yakında ıdi. 

t ,A,ka•ı var 
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1 f 1 Tavukçuluk 1 
Tavuğun Yemleri 
Vs Yumurtanın 
Sarısı 

Yumurtanın aarııında renk 
bahis mevzuu olurken uıl dUtll
nUlecek nokta tavuğun yediği 
yemlerle ahaao renkli maddelerin 
yumurtaya geçip geçmediğidir. 
Kapalı yerlerde, dar mahallerde, 
yeıilllkıiı, nebatı renkli maddeleri 
ihtiva ~den yemlerle bH!enen 
tavukların yumurtaları çok açık 
ıarıclır. 

Yumurtanın koyu ıarı ohnatı 
içhı, tavuğun yemine yeşllllk 
katmak lazımdır. Maa••fi ku· 
rutulmuı ıalamur ile kıyılmıı 
yeşlllf ğin burada eyi tesiri vardır. 
Netekim kuru ot, kuru yonca, 
kuru tırtıl ile ıarı mısır, pancar 
ve havuç ta bu husuıta lıe ya· 
rarlar. Bu maddeler hem tavupn 
gıdaamı, hem de yumurtanın 
ıarıımdaki Tltamlnl ırthrır. 

Tavuk kendi barına .tta11tln 
yapamaz. Yumurtası•• vere
celJ bu kıymet:ı maddeyi 
mutlaka yemile beraber ahnaaı 
lazımdır. Tavuklara yumurtı\ya 
geçen 1 1dan, renkli biber naalre 
verırek yumurta aarııının rengini 
çoğaltmıya kalkışmak ancak az 
miktarda ve gıdanın renkli mad· 
desine yardım için yapılmalıdır. 
Yumurtadan yaşayabilecek bir 
Organiizmün inkişafı için unun 
mutlaka vitamini ihtiva et· 
mesi icabeder. Çünktı vitamin· 
siz liıhhatli hayat mtimkün 
değlld '. r. Yumurta aarııı eau iti· 
bn ıile hayvanı vitamının en çok 
bulunduğu bir yer lıe de aaranın 

rengine bakarak vitamin mikta· 
rrnı tayin etmekte doj'ru değildir. 
Bu itibarla açık renkli yumurta 

sarıları vitami11t ihtiva etme!erl 
ihtimal dahil:ndedir. 

Umum:yetle yumurtada Yita· 
m:n A miktarı faz~adır ve vaaati 
olarak İ) l merada otlayan bir 
inekten elde olunan Tereyağının 
\•İtamin A ıına takabUl eder. Ve 
bunu gıda ile, bilba11a yetil gı· 
d :ılarla, ha9uç •• balıkyağı ile 
arlıtrmak mlimkündUr. Yumurta 
aarııı antriachitik olan vaa
min (D) yi de ihtiva •ttiğjnden 

çok mühim4ir. Balık yatmı . hıra· 
kırsak yumurta ıarııı eo fnla 
vi ~am :n D yi ihtiva eden hayvani 
bir gıda o!muı olur. Yumurta ta· 

rısındaki vitamin D deki gıdaya 
ve gllneıe bağlıdır, kış yumurta· · 
larında a.ıı;lır. Fakat kışın ha} van· 
lara balık yağa verildiği takdirde 

bunu yazdakinc çıkarmak ve} a (aha 
ılyade yükseltmek de mümkündür. 

Bundan baıka yumurta &arı· 
ıında ten11Ul vitamini dıdiğimiz 
E de, çok vardır. Suda lnhilll 
eden vitamin!erden insan gıda11 
için ehe~miyeti haiz Bt, B2 vi· 
tamlnleri vardır. 

Yumurta ıarııa hakkandakl 
maliimat• tamamlamak için çok 
mUhina olan madent maddılerl de 
gözden geçirmek lbımdır. Sarıda 
en çok foıfor. kilkUrd ve demir 
yardır. 

Buradaki kıriç 'llllktarı okadar 
fazla deği1dir. Bunlardan maada 
hayvani hücrelerin ın\lhim 
kıtımlarmı teşkil eden emlAh ha
linde birçok gayrıuıti mllrekkebat 
vardır yumurta sarısı, bu kadar 
karı9ık ve çok genİj terkipli 
olmasına mukabil yumurta beyazı 
niıbeten daha baait · yapılmıştır. 
Yumurta beyazı esas itibarile ıu· 
daa ve muhteJif tibihzU!allerden 
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Bir Zenne Anlatıyor le:1 Kari Mektubları 
- -- ~ 

Silahlar Patlayınca Feracemin Etek-
lerini Toplayıp Kendimi Kadınların 

Kongada 
Şeref ettin 

içine Attım 
Camii Kapııı ki 

Şerefeddin camii civarında k 

" - Efendim, Ben Kadınların Bütün inceliklerine Dikkat 
Ederim, Makyajımı Bile Onlar Gibi Saatlerce Bitiremem!.,, 

Bay :Necdet tabit halintl.e 
Küçük, dar, etrafı kanape!er, 

yastıklar, koltuklarla ı11slU bir 
oda.. dunrlarda reaim, rHlm, 
rosilD.. Kavuklu Alinin, Küçük 
lsmailln, orta oyuncularınm re· 
f imlerlle dolu .. Koltuk kenarlarına 
yaslanılmıf ıırm .. lı yaıtıklarda 
işlemeli bir kelime: .. Souvenir : 
Altında Z. H. remzi •• 

Uıun senelerdenberi zenne. 
rolleri oynayan bay Necdetle kar· 
şı karııyayız. Bana duvarda yaı· 
maklı, feraceli, raıtıklı, a\lrmell 
kadın portrelerlnl, kartpoatalları 

gösterlyorı 

- Şaımayınız, diyor. Bu fo
totraflar 1ıep benim zenne kıya· 
fetindekl realmlerimdir. Hani be
ni bilaoniı, tanıyamazsınız de· 
til mi? .. 

Sonra elektrik ıobHını biraz 
daha ayakları dlbiae çekerek 
anlatıyor: 

- Bıaim tık aahneye atıb-
ıım, Karakat ef eadinin k•mpan· 
yasında iken baılamııtır. O xa· 
manlar 18 - 19 yaııada idim. 
Hemeıa her ıece Maaakyana 
orta oyunlar,na ılder, bnynk bir 
un'at aşktle oynana• plyealerl 
aeyrederdhn. Bea onları adım 
adım takip ettltlm için, oalar da 
beai tanımıılardı. Birgftn Karakaı 
efendi beni çatırdı, iaml hatırım• 
da detll, bir ply .. te basıa uf acık 

· bir uıak rolQ verdi. Sahneyı 

g ir;p: 
- Numero 7, bekleyemem, 

sıideceğim!.. Diyecektim. 
O akıam kırk defa bu cümleyi 

tekrarladım. Rolümün zamanı 
geldi. Sahneye adımımı attım: 

- Numero 7, bek... Dedim, 
tıkandım, iÖzlerlm karardı. Dilim 
tutuldu bir de baktım ki, Kara• 
kat efendi ü11rlme doAru ı•li· 
yor. Böylece rezil olduk, iİttl. 
Ondan aonra tulfıat\uların yanına 

··································-······················· ... ibarelt'. r. Burada az miktarda yağ 
ve llpoitler ve ıeker vardar. Sarıda 
dahi bulunan bazı formllllerden 
mürekkeptir. Son ıenelerde yıı· 
murta beyazında suda mOnhal 
ıarı renkli bir madde bulunmuı· 
tur. Bunun ehemmiyeti •itamiıı 

B. 2 ile mutabakatı olmaaından· 
d.r. Adına Oroflalrln denmittfr. 
Bunun mentei nebatidlr. Hayva• 
nın yediii yemlerden ileri gelir. 
Yumurta beyazında baıka •itamin 
yoktur. 

Erenkö1 Bereket tank ~ftllil 

··-· 

Bay Neod•• "Düğüıa s•cHi,, filminde 
Şehir tiyatrosundan Blum ile beraber 

girdim. Evveli tult\at tabirli• 
Sirar yani Jön Prömiyer rolleri•e 
çıkardım •. 

Bay Necdet bir ılgara uzata· 
rak yaktı: 

- Benim zenne rolOm Rkede 
başladı. O ıamanlar bir kumpan· 
ya ile oraya gitmiştim. Rize 
gençleri bir mllıımere verecek-

lerdi. Bana ''kadın rolllne ılz 
çıkın!.,, Dediler. Etraftan birkaç 
kadın leYaaımatı topladık, blyle-

Bay Neodet Zenne kl"'yafetin<le 
parke• bile Oç d6rt aaat utraıı· 
rım. Kadınlar da ıilılenirken böyle 
tlç dCSrt ıaat uğra~mazlar mı?. 

Bey Necdetin yaımakh, fera· 
celi kadın resimlerine bakarken 
hayret ediyordum! Iıkarplnlerin· 
den tutun, ıaçlarnun ztılfüne, göz
lerinin ıUrmealn• kadar her ııyl 
tamamdı. Biri çıkıp ta bu Bay 
Necdettlr deH inanmazdım. 

- Şimdiye kadar hangi oyua• 
lırı oynadınız.? •• 

Bay Necdet elini ıalladı: 
- Sayılır delil ki efendim. 

Bir orta oyunu erkanı araıındaı Beyaz Yt.tmaklı Bay Ntcdettir 

ce kadın rolUntı yapmaia baıla· Muhakkak ki yüzden fazladır. 
dım. Dokuz ıenedenberl hep Meaeli bunlardan size birkaçını 
z.enne rollerine çıkıyorum. ıayayım: Aşıklar, Bahçe safası, 

Duınnliyordum: Acaba bay Bağdattan mektup, Aari berber, 
Necdet bu rolleri yaparken neler Cahil hAkim, Dumdum hanım, 
hiısediyor, neler duyuyor?. Bunu Eskici Abdi, Ferhat ile Şirin, 
kendisine açtım. gU!dü: Kerem ile Aslı ilAh .• 

- Ben makyaj yapıp oyuna Bir aralık dıtarı çıkan bay 
çıktığım zaman Necdet olduğumu Necdet, elinde bir çay tepsisi ile 
hatırlayamıyorum. Kendimi UDU" i•ldi: 
turum. Oyunun devamı ınUdde- - Buyurmaz mısınız? dedi. 
tince kadın olduğumu unmm.. Ç"ylarımızı içerken bay Nec· 
Hattı bana bir gUn biri dedi ki: det hatıralarını anlatmıya baıladı: 

- Sahnede bir bakıt mUaa· - Beni oldukç"a korkulan bir 
bakuı yapsalar, mutlaka birinci· hadiseyi anlatayım: Eirknç sene 
liği aen alırsın!.. evvel T avıancıla gltmiştilc. Zengin 

- Bir şey daha sorayım: Ka- bir ağanın bir ıannet düğlinU 
dın kıyafetine girdiğiniz zaman vudı. Bizi de çağırmışlardı. Or· 
en çok nelere dikkat edlyoraunuz? talık cUmblit çeianeden gUmbUr 

- En çok?.. Muhakkak ki gümbür ötllyordu. Narelerln, ba-
kadmların en ince noktalanna.. ğırmaların, haykırışların bini bir 
Elbiselerine, saçlarına, ayakkabıla- paraya.. Bu gUrUltUJer beni ür· 
rına, boyalarına, bakıf, yUrUyU~, kUttU. Fakat ev sahibi beni tes· 
oturuı kalkıılarına.. Zaten beal kin etti. KB\ ukln ile Piıekardan 
en çok aeyredenler kadmlardır. sonra, Ayvazla ben ortaya çık-
Ahbaplarımın yarıll kadınlar, mııtık. Birden bire karıa t arafta 
kızlardır. bir gürültll koptu. Silleler, çığlık· 

Bay Necdet güldü: lar araıında ıilAhlar patladı. Ben 
- Rollerimde onları okadar hemen ıöyle eteklerimi toplayıp 

çok taklit ederim ki, makyaj ya• kendimi kadınlarıD içine attım. 

· le günbatı kapııı Konyamn en ış 
piyaaa movkiidir. Şehrin bül~~ 
araba, otobüs veaaire gibi na ı 
vaaıtaları burada durmaktadırlar• 

1 ten· 
Bunlar burada yıkanıp tem ı 

·rrı• mekte, bu yU:ı:den burası daı 
1 ~· çamurlu bulunmakta, gUbre r.r 

hayvan ıidi\deri de pis bir ko~ıı 
ha11l etmektedir. Belediyenırı, 

'il tutulması lçl buranın temiz 
alacalı tıdblrler bUtlln KorıY' 
halkını aevindirecektlr. • 

Konya: Feyzi Yılıf. 

Pendik B~lediyesi Köpekler:• 
Mücadele Ediyor ., 

Pendlkte Gazipafa cadde~!' 
de dükk~n sahibi Ahmet oi 
Hayri gönderdiği bir mektupl• 
Pendik belediyesinin başı bof ~ 
kak köpekleri ile mllcadeles 
kaydetmekte ve Pendik ıokakl;. 
rında bir tek baııboı köpek. b ~ 
görülemediğini ya1arak beledı)'e 
bu faaliyetinden takdirle bahset' 

mektedlr. .~ 
••••• h ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ow En emin yer oraııydı, çığlık iç rı ~ 

6nUme geleni devirip çiğne yere it 
kendimi içeri na11l attığımı ~ 
ben bilirJm, bir de Allah btlil; 

Bay Necdet duvarda asılı ol• 
kUlahh bir ihtiyarı gösterdi : 

- Yine kUçUk lamail ile ~~ 
raber çalıııyordum. O zaoıarı 
95 yaımda kadar vardı merbıı~ 
Bir gece yine masa ba9ına o~,. 
muı, makyaj yapıyordum. 1 
l6mya, arhk kadın kıyafeti~~ 
girince de, lkt dakikada .~~ 
mH. Ben yaımağımın ıtnes dl 
tıkırk•ıt• merhum kan ter lçiP 

ıeldi: ot' 
- AmaD oğlum, ne yapı)' f 

ıua? .• Rezil olacağız. Eski fe& .. 
ıan yine mi dirildi? Çabuk baYd-' 
Dedi b'en iyice hazırlanın• ; 

. paldır knldUr meydana sUrllklec' 
dlm. Arap halayıkla kouuşur;, 
bir de baktım, etraftan gUIÜŞ ~ 
ler.. Kadınlar tarafı gUlın•~1 
kırılıyordu. Ne oluyor? •. Ne "·~ 
Gülinecek birıey de söylemeclif, 
Demeğ• kalmadı, anladım. jJ 
ğerae acele ile takma meaO~,r 
iyi takmamışım, bir t~nesi ~ 
nımın üzerine dUımUf •• Ben h•" 
orada bir rol yaptım: rJ 

- Ay ayol, fenalıklar ba•'l ~ 
bayılıyorum!. Dedim. Şırak 

0
-W, 

Arap halayığın kollarma 

verdim. 11l 
Bay Necdetin bir ıUrU r 

lerine bakarken sordum: .,ı~ 
- Zenne rollerine çıkıp ~ 

•affak olduğunuz zaman ıı ~ 
hakikaten kadın sananlar oldıJ 

Bay Necdet elini saUadi: r ttif 
- Çooook.. Hele köylO • tı~I 

anlıyamaı. KöylUler nrafl -
geçerken bana lflf atanlar : efei ( 

- Amanın gozUnU '·bİ i ( 
güllim, gozlerln beni çıra gı pAe f 
kıyor !,. bile diyenler olot·bi•'t ' 
li, bir defaıında Anado~Llcileı J:f 
da oyun oynarken seyır tul' ( 
ikisi beter lirasma bah~fl 0td"~.,ıı 
muılar. Biri benim erke td"r" 
mu, öteki de kadın ° . 0, 

·· ili 0'
11 l ıoy yormuı. . . 

30 
r 0 ' 

Ben biraz sonra Sın kl\0111 • 

tekrar çıktığım zanınn betti· 

d w •• ı· b h~i kttY ı·:ır~e ugumu SO} ıyen ':. · bit • 
Bay Necdet söıunll tıl 

illve etti. . eskiden çol< ~rt" 
- Zennehk doluda·· """ 

keli imiş. Hele f nkadın oıdııS'el•' 
ya çıkan zennen ~Uih silah~ gJI<" 
s enan köylUler sı ya I<• · kaçırmı 
hnttiı ıenneyı . devi 
larmıt ı.. . şimdi o 

Bereket veraın Jf 
lerd.en çok uz.ıktayı:r.. -
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Kadın mı, ) 

Erkek aıt? 
Şevaler 

D'E•n 
(1728-1810) 

NI 

Kaaıbe~lı 

al ••lnclen 
renç tVll- , 

ya•) bu 
un• lr-
llndıda 

umum1 hUı
n6hal blrinc:Jl
il almıtlır. Bu 
a le efrad ıaıa lıu 
t•kilde kauntlık· 
tarı mlklfatın yıl 
aay111 bı..nunla 107 
yl bulmuetur 

• 
• 
• 

E 

SON POSTA 

Cem baz 
Kırallçesl •• 
Madam Saqul 

78 yatına gel• 
• dlği halde bir 

Franıızdı, ıunrl alaylarında ylb batılık etU İpin üzerinde 
huaı ıt aıenuırly•tl• RDIJl)'I 1•ll•n ~·· ıeflrlikt• • ~:ım:~;::· muvazene o -
bıdndu, a .. ,. lmporatorirealnlıa ociı lıiametçlll- ""u lıdır, 72 ... 1 tt-a T D bet BOKt&• yun arı yapar• 

•erı.e aldı. Erkek mi kil kadın mı? Tarihte 4a• lıllade ederek at mlitema- · dı TO .... •arını 
~:&fU••ı,en ~r meaeledir Te bu bıhia Uzerlade ltlr yıldıı çizmetl d;~en 9•~;- dafın tepulndeydl.. \'& 
-.da .00,IOO lqlllı llra!sk mlbah11e1• ıtri• mlınklladtlr oynarna re- J.!u kUi1e Sonra 9chrlıı içine lndlrlldL önilne doğru bıraktığı 
···~'· Bu ıat 141'1 da aı.aı,, Haedl bulunama• 1apıblllr alılnlz? korunu im- Aınerl.kaaua Buf,.'o kaubaaındadır, J•rl•ln detiıtirıtU: •• ı.. için Franıada aakallı kadm 
liıfı lf n olnelyelt meçhul kalmııtır. • mııtır. aebep, llll ın09kllnln usakhtıdır. Hiç boaulmadaa nakledllaılttfr. lika bile tanınırdı. 

~'Eğ;; ... i;;;·;·i;; ... s;;;ğ;"B'i;· .. K~;b~ğ; ... r··· .. ş·~··· .. G~';i~1111İ5ii~;;d; ..... 
Gibi Atlamağa Muvaffak Olsalardı... Neler Oluyor ? 

ıı.1.8uıun!trde A111erikada moda 
•t~Qe relen kurltağalar arasında 
il lb.t mü1ahakalın tertibi •O-
ta.betile bir Amerikalı doktor: 

'dt1- Şayet lnaanlar kurbaiatafD 
•tı_ e kuvvetine malik olfalardı, 
-. lba fekli ae bale ilrerdi? 

t•zu f 'ç u etra nada bir mD11akata 
llaattırr 

"-~ kurbata11111 aıldetf, ayaldarıa
tl . l adalelerin adedini ve kuvve
Jc.11 ölçrnek, lnaanlarınkl ile mu
t1.ı Y•se etmek ıuretile bu doktc• 

il kanaatine göre: 
-. Eğer iuunlarda kurbafa• 

h .. .... ?M• • ......... - .............. ~1 

u·· 
lln.ganın En 

l(Q/abalık 
ili/esi .• 
._,~tlnyanın her tarafında, her 
'd' tlcette •n ileri yaıta bulunan 
~-)':rdan daima bab11dillr, 

Ptt • allkadar olunur. 
~ ~llachuıettıi11 ea yaıia ••· 
~•tt l'inden Miaterı Karolin Pa-
'ı:. GhnUıttlr. Fakat hatıra11 
'-'-llt1l} ••nıııtır. Atleblibtimal 1tiJ 
>ıld(; lllayacaktır. ÇUnkU 85 inci 
'~ı. ntı?1une relditi r.aman, en 
t'ko •ıle efradına malik olmak 

F~nu kırmııtı. 
to ılbakik b .. \ln kü a u kadıma çocuk, 
~ ' çUk torun olmak Ozere 
" •nı 151 h 1 fi • trlcek a e vardır, ayrıca 
'-'111c • e, 6 taae de kaz kardeılae 

tar. 

Bir Mahalle
den ÖbürÜn• 
Kola_qlıkla 

ıaruı kabiLyetı me\cut olıaydı en 

1 
çelimıizlnin atbyabilecetf meaafe -------·---·--·--·-·------- . 

Bir Şahin ile Bir 
Yılan Arasında 

Kavga .• 
Hayat, 8lluce7e kadar uz11n bir 

dldianae n kuradır. Bu kaide ln
Halar kadar lla1nnlarda da hlklm 
alrer. 

Yukarıda rlfrdGjlnllz ruim, bir 
fototraf adHeainia her Hman teaa
dlf edemiyeceti Hhoelerdeadlr. Bir 
ıahin il• bir yıla. araaındakl kavi'ayı 
r5aterlr; bir Amerikalı tarafından 
ahn•uıhr. Bu zat ormanda rezerkea 
tahini yerdo ıörlnce yaralı oldutuna 
zalaip olmuf, yaklaııaca laayYanın 
botazındl\ bir yılanın • rılı durdutu
nu görmOf, hemen ruminl çekmittir. 
Fototrafçının anlattıtına gl>re mftca
dele ıı dakika aürmOıtClr. Şahin hava
laamıı ve 20 metre kadar yGkHliace 
yılaa korkarak keodiıini yere atmı9tır. 

1 

200 metre olacaktı, buna muka
bil pmpiyonlukta aoo il• 750 

metre meaafe araaanda mlcadele 
edilecekti. 

Doktorun kanaatine •öre ı 

- Buglln bile laaanlar kur

bataların adalelerine malik ol· 

mamalda beraber onları taklit 

edecek Y• bacaklarının adaleleri· 

ae o ıuretle lakiıaf ettirecek 

olurlaraa bupnkU atlama roko· 

runu · ilç miıline çıkarabilirler. 

---,-----··-·----
Dü11ganın En 
Büyük Mektebi .. 

Dünyanın her tarafında çeılt 
mektepler vardır çeılt çetit 
tedris uıulleri buluaur. Hocaııı 
mektep lae hemen hemen hiç 

lıitilmemiıti. 
Taleb11lnln fazlalıtı itibarile 

dOnyanıa en bOyllk mektebi Avuı
tralyadadır. ÇUnkU mtldavlmleri· 
nln ıayııı ( 6000 ) al geç-
mektedir. Brlıban adını 
taııyan bu mektebin dlj"er 
bir huıuıiyeti de talebelerlntn 
tlmdiy• kadar hiçbir hoca yDıl 
görmemiı oimalarıdır. Zira ~u 
mektep deralerini ıifahen değıl, 
tahriren verir. Ve çocukların 
bergün öğrenecekleri dersleri 
bir kağıta yazarak evlerin• gön· 
derir. 

Nefiılerini Badrinath mabuduna 

ı 
lcl Hintlirtin vakfıden iki Hintli 

il "' Dellıldın kalkarak 
mar •n Hima!aya daila-

ra_ndakl mukaddeı bir kaynaia 
11tıniye karar vermiılerdir. Fakat 
oraya kader ylrlyorek detil, 
e&leri Ye dizleri &zerinde aOrünerek 
af decelderdlr, 500 mil tutan me
aafe sekiz ayda katedilecektir. 

1697 tarihine kadar (lrlanda)da 
lrlandada kurbağa yoktu, 

le bu hayvana mem-
arbalanın lekete ilk defa 

tarihi olarak Ingilterenin 
Trinity papa1 mektebinde akuyan 
bir delikanlı getirdi ve hemıehri

lerinin hayretin O.Zerine çekti. Bunun 
içindir ki lrlaacla dilinde kurbağa· 

ı nın adı yoktur, lnaillzçe aöylenir. 

Açık Göıle Rüya Gören Amerikalı 
·-········-·-····----·-

Parisin Apaşları Arasın· 
ı:la Hayat Naııl Geçer ? 

Aıae,.ka Pariıin Kliti ıemtinde bir ıece meyhanHl 
Mi•tr Vllya:•K:•11h tlcearlarıadıa liralık bir çek doldurarak tercllm an• 

•rney Pari 'l t T ,_ lb ı_ ••f HJJ•h acente! . 1 n .•nın· Yerlr. ereGman da bir .o an ueyl 
dane1dır. Ve 100 000 edrın1 ın bfrındea bulmak üzere Amerikalıdıın ayrılır• 
i l t kt d , o ar &arar •e .. ayan ı •me • lr. Mahk d Kararlaıtırdıklarına ınre gece ynı• 

dlti ifadeye ıöre: ••e • Yer• ıından iki uat aoara buluıacaklardır. 
A-.!~az;: ~eçealerde ilk defa olarak Filhakika baluıurlar, ve kliıinin dip 
ı•lerek ıehr~ç~~I Ye dotruca Parla• tarafıada, poli•ln bile ıöz.llndea kaçan 
H71ab acenteıi:~. tanı•:k içi~ bir bir meyhaneye l'iderler. BurHı h ki· 
Bu Hyyah acente/' r•r ım ıater. katea ıörOlecek derecede ıarip bir 
mukabililade Anaeriknlden b 75 frank yerdir. Ve Amerikalının hoıuaa ıi • er, 
bile bindirirler n a ayı ir otomo· bkat .. yazık ki, içeri lfirditlnden 

abid•lerlal Ye mQ l•hrlı:a muhtelif. ancak yarım •aat •onra buranın aaah 
Fakat A•erlkaı:•H••lerlnl ıll•terlrler haydut mllıterileri arumda kuıa 
der ki: ••maun detlldlr, çıkar, aillh patlar, Oç kiti yaralan•r, 

- Ben bualan b t le 
111 

iki kiti ~lür ve Amerikalı da ıoluj'U 
kitabıada da okuna • Here HJ1• otelinde alır. 
l•tedltlm ıey Pariı· uıt~:''ı •-t•~k ErtHI aabah 3tleye dotru uyan nca 
meıhur olaa ~paı ~· t d t n cı an • 7emek aalonuaa iner, orada bir lıem• 

TercGman cevap aya .1 ar. ıerlalnl bulur, o da kendiıi . kadar 
- Bunu fÖrm.k ~erır: 1orpadur, •ebebini aorar, ikiac.ı ~·e; 

fakat JHımıı:da kUlh • mbGm
1
kl

1
nddlr, rikab birinciye ne anlat•• beteaıraı,~fz. 1 birini an ey er n en - Din ı•c• ubaha kartı u.en 

1 
almaklıtımız llzım, bize paha· bir apaf meylııaaHlne •atGrdl.er, 

ıya aıal olur, ıonra biraz tehlllcul lıınıa çıktı, üç kiti ,yaralandı, iki 
de vardır. kiti öldQ dcmH mi? Hi~A,r.• davacı 

- Tehlikeaine ol~ a Amerikahn•• 1'5rdiltııhnun •cJeDatd•ı•rı. 
. rBtl• l'•reeetf m, A k I • ki aeyya • 

Hl bana maarafın yekOnunu •lfyleyi· rh . an af~İrıarı aYlamak için UJ• 
nlıl dzenıın me-rah 'eler ve ıinem• dekoru 

urma mey o t ti 
- Bin lira f . teklinde haıali cin yetler er P 
Anıerjkalı cllzdanını açar •e bia etmektedir. 
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Kır beygirine binmiş yallah 
Kağıthane .• 

Ne kalabalık, ne knlabalık ... 
Yokuştan aşağı i ip düzlüğe va· 
rır varmoz, araba, at, insan yığını 
başhyot... Daha ikindi olmadan, 
iğne atsan yere dnımiyecek hal· 
de... Kupanın, faytonun çoklu· 
ğundnn piyasa durmuş. Katar 
halindeki arabalar yerlerine mıh· 
lanıp kalmışlar. Ne bir adım ileri 
ne bir adım geri.,. Saatler geçi}or, 
nynı noktadasın; bir karıf yürü• 
ycmemiısin, 

Delik nlı, biraz at oynatayım 

etrafa kendimi göstereyim diyip 
beygirini hafifceclk mahmuzhyor; 
yavaşcacıkta kırbacı dokunuyor. 

Azılı hayvan birden şaha kalk· 
mıyor mu? •. 

Tam o esnada karııdan bilUir 
gibi sesle bir çığhkı 

- Aman ablacığım gözUm 
görmesin, bayılacağım... Eyvahlar 
olsun delikanlıcık vimdi yuvar• 
!anacak beyni patlıyacak 1 •• 

Bir de ne görs 'n? Gayet mU• 
kellef, altı camlı, koyu ucftl bir 
konak kupa ında, yan yana iki 
huri... ikisi de tasvir, lklal de ilik. 

Bunları tanıyacak ve tanıma• 
manın imkana yok. Zir bu kabil 
kibarlann hepsini bilir. Adlarile, 
ıecerelerile, bUtnn huauıiyetlcri· 
le ..• Ne dersiniz, tamyamıyor. Bey· 
ninf kurcnliyor; ıkıoıyor fıkınıyor, 

bir türlll kim olduklarını keıdi· 
r miyor. 

K Beyin karıları ise değil. 
Onların biri kumral, ~teki fazla 
snnıındır. Bunların ikisi de kara 
katlı, karagözlü... Saniyen koca 
bıyıklı ar bacılarını bilmez mi 
hiç? 

C paşanm kızları ise hiç de
ğil. (Edi ile BUdtı, akire dudu) 
diye ad konmuş o iki maskar da 
bu güzellik vo heliv•t ne gexer. 

L paşanın gelini ile gelininin 
kardeşi?... Hayır. Bu dedlklcrl 
adamakıllı karttırlar, ıonra Habeı 

k dar da karadırlar. 
HulAaa, kOçUk bey ne kndar 

dU Unse beyhude. Bilmediği kim• 
11 1 r... Acaba kimler yarabbi? 

Her baldo anlarız dJyllb iıe 
başlıyor; pandom·maya girlılyor. 
göz kırpıyor; karıııındekl 
göz kırpıyor.. dudak ısırıyor; 
o da dudak ısınyor.. MencWle 
yllzlinü siler gibi yapıyor, koklu· 
yor, göz sllzllyor; o da ayni 
harekette. 

Uzatmıyohm, gencin bir kat 
oynatması Uzerioe KAğıthane 
köyU tarafına doğru açılıyorlar. 

Tenha l;ıir noktada karıı karfıya 
duruyorlar. 

Karşılıklı lıaretten ikisinde de 
hal kalmamış. Bunun, burmaktan 
briyantinli; . kıvrık bıyıkları dliş· 
mUş; parmakları karıacalaşmıf, 

bir gC>ztınU kırpmaktan yüzllnlin 
o ciheti uyuşmuı. Eldeki kar gibi 
keten meudil, kurulana kurulana 
kahve rengi olmuı. 

Karıısmdakiııde de mecal uı
kenmiş. Peçeaint indirip kaldır· 
madan tepe topuzu yana kaçmış· 
alın bombesi bozulmuı. Çarşafın ~ 
goğslinO çekiştirmekten pelerini· 
nin onU sarkmıt- Dişlerlle ı ır
maktan tUy yelpazesi alaztaraz 

olmu~. 
Herkes kalabalığa karıımı§; 

araba katarına kahlmı~, piyıu:a· 
ıında. Bunlar dört tarafı dağ, 
kırlarda. 

Beyimiz bir de bakıın ki 

( Kina- Kong) dan ( Tnrxan) dan daha heyecanlı bir harika olan 
• 

Samanhk Seyr n Olur 1 1 
eD 

arabacı ağadan eser yok.. Ne 
hayvanların önUnde nöb t bekli· 
yor; ne de geriye çömelmiş, 

sigarasını içiyor. 
Dellkanlı, ya herrU ya merrll 

deyip atından y ro sıçramıyor mu? 
Hemen arabanın Ustllne atlayıp 
kırbacı basar basmaz } ıldmnı 
g:bi sürmeye bnılamıyor mu? 

Kupanın içinde, o deıin iki 
saat, ıiz deyiniz dört ıaat, o 
küçük hurile karşı karııya otur
muş. 

Ablası mı nerede? 
- Bana beş dakika mfüısade 

edin, şimdi ıellrim ! deyip ayrıl· 
mıı. Kaç saat ıonra gelmiş. 

Burası neresi?.. Dağa kadın 
aşırır albi bu DO hal? Eğriderede 
miyiz? •. Amma da kofti ha ! .. De· 
meye lıacet yok, çUnkU peıin 
ıöyledik. Delikanlının . iti gUcU, 
uydurup uydurup atmak •. 

Af fan pafa zade, pek bu 
raddeye varanlnrdan değilse de 
yine az çok bu zUmredındi. O da 
emsallerinden aıağı kalmamaya 
gayret eder, Beyoğlunda hayli 

gezer, (K.onkordiya)da bat loca
lara kurulur, (Kriatal)da çalgıcı 
kızların bitiıiğlndekl masalardan 
ayrılmaz, kiğıthanenln civcivli 
gllnlerinl de kaçırmazdı. 

Şehzadelerin sünnet c mlyc
tfnde, cambazbaşı Rıza Beyi 
gördüğü, mnrifetlerino ağzı açık 

Son Posta 

n l 
12. 3. 19 s 
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(A1..•) 4tlSO \•J Beraa harlel 

P rla Borsarunda Neler 
Oluyor? 

Paris, 12 (A.A.) 11 mart 
tarihli bor a vazl~ eli: 

Esham boraası mfik•mmel bir 
tu~u arzetmckted~r. B. Flandin'in 
LiJ 01a' da irat eylediji bir nutuk 
Uzerine, Franıız rantları kayde 
ş y~n tereffUlcr göstermiş ve 1

1 )" r11 esham umumi~ eUe bundan 
istifac!e ederek, bana ehemmi· 
yet i ktlrlar lemin eylemiştir. 

Yabnncı esham, daha durpn, 
fakat .tayanakhdar. 

r ı 
kaldığı günden beri baş heves• 
!erinden biri de cimnastik - ba· 
basının ve kendinin t, birile 
cimyaatık • olmuştu; yani cimnas· 
tiğin cambazlık tarafına merak 
aarmıştı. 

P rendeler atmak; taklaklar 
kılmak; diş!erile glllleler kaldır
mak; göğsünde koca lcoca kaya
lar kırdırmak, zincirlere ıarı~ıp 
gerilerek koparmak, demir bonı· 
lara barut doldurarak kucaklayıp 
top gibi patlatmak ... 

Bnzı gençlerin ve mirasyedi!&o 
rin bu canbazbaşıdan meşk aldık· 
larını duyunca tutturmuştu: 

Bir ıehirli gaz formUlil uğrunda, Çin'de ba~lıyan, Okyanusun 
korkunç drılgaları, Afrikanın korkunç ormanlan •.. 

Kerad ••• Denlzd ... H veda ••• cereyan den mUthl' 
ergUzeştler ve h yecen!ar filml. 

'1::::r;:;ııJ1c:r::J1=ı.:~~ :w kııım tekmili birden -G1.aıızm~K21CSI_, 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
Kurban Bayramına mlisadif 

tesl, Pazar, Pazartesi gUnleri 

tatbik olunacaktır. 

15, 16, 17, 18 Mart Cuma, Cumar 

Akay hatlarında Cuma tarifeıl 
(1314) 

OK 

u 
18. inci tertip 6. ncı çekişi 11. Nisan 1935 dedir. 

BOyUk ikramiye • o Liradır. 

Aynca : 25.000, 20.000, 16.000, 10.000, 6.000 liralık 

-Çocuk muyum ben ? .. V nlla· 
hnlbim ben de paşa babam gibi 
gliçln kuvveflyim 1.. Billahi.kerim 1 
ondan apikoyum 1.. Ben de cnn· . 
bazlık meşkedeceğim !.. !~·--------------------------"""' 

ikramiyeler ve 50.000 liralık mükafat vardır. 

30.000 Lira kazanan (2427) numaralı bileUn Oç parçaaı latan· 
bulda birer parçası Zonguldak, Tarsus, İzmir ve 
Mersinde satılmıı bir parç&11 Muğladan sablamıyarak 
iade edilmiş ve iki parçası ıatılmamııtır. 

Bk mllddet oyalayıp· savsalda
mıolnr, o!urdu molurdu diyo avut· 
muşlar fakat seyrettiği hUnerler 
aklından çıkmadığı için bir tllrlll 
vazgeçmemiş, çerkes Rıza Bey 
lımi de dilinden dUımemlştl. 

Affan Paia: 
- Ulan olur ıey doğil, Babaya 

çekmek oluraa bu kadar olur; 
ötesi sağlık. Çeçmiıi kınalı kerata 
burnumdan düşmüş be ..• Çapkının 
yaıında iken, Benizokzok cambaz· 
larını g6rtincc ben de böyle tutuı· 
muıtum ..• 

( Arko.sı var ) 

-K--

Gazetecilikte ilerlemek isteyen, füıan 
bilir, yüksek tahsil gömıUş bir genç 
arıyoruz. İstekliler yazı ile idııreho.
nem· ze kendilerini tanıttırmnhdırlar. 

IST AN•UL ·~UIJJnsı 

EHIR TiYATROSU 

DRAM ır.ıııınımııııuıı~ OPERET 

,.te;:- .. ıın,tı~ı wl ,~. 
ftr•troauncte JI T ... tro l ı.:ınıın .•• aund• 

. M OF ET T 1 Ş OÇ SAAT 
K 

3 perde 
omedi Yasan 

5 perde Ekreın R~tit 
Be1te 

Yazan: Gogol Cemal Retit 

ARKADAŞ! ... 
Öz dilini, öz sazını dinlemek için 

ŞIK. ıinemada göıte~ilen 

AYSEL 
filmini git sen do gör. 

10.000 Lira kazanan (14651) numaralı biletin d6rt parçaıı 
lstonbulda birer par.;aıı Adana ve fzmlrde satılmıt 
iki parçası Niğdeden satılamıyarak iade edilmiştir v• 
iki parçnsı satılmamıştır. 

4.000 Lira kazanan (16482) numaralı blletiıı Uç parçası 
lstanbuldn birer parçası lımiı, Ankara, Aydın ve 
Samsunda satılmıı blr p rçaıı lstanbuldan satılamıyarak 
iade edilmiş ve iki parçası sablmamışbr. 

3.000 Lira kazanan (21979) numarah biletin Qç parçall 
lstanbulda ve bir parçası Eskişehirde ıalılmıı "'birer 
parçası l.ımir ve Gedizden sablamıyarak ve iki parçaıı 
dn 1 tanboldan satılmiyarak iade edilmlt ve iki 
parçası s tılmamıştır. 

4 .. CÜ fer murl --un 

niyet ndığına 
Birinci der~cede ipotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen 'ff 

tamamına (3340) lira kıymet takdir edilen Saraç.hane'de Mimarayat 
mnhnllesinde imam Niyaziefendl sokağında eıkl 4 yeni 6 numara· 

larla murakkam bir evin tamamı açık arttırmaya vazedllmiştfr. 
Artbrma peşindir. Arttırmaya fıtirak edecek mllşterilerin kıymeti 
muhammenenin %7,5 niıbetlnde pey akçesi veya millt bir bankanıo 

teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, 
tanziiat, tenvir:ye ve vakıf borçları borcluya aittir. Arttırma ıart
namesi 11-4-935 tarihine mü&adif perşembe gUnU Dairede mabalU 

mahauıuna talile edilecektir. Birinci arttırması 22-4-935 tarihi11• 
müsadif pazartesi gnnn dairemizde saat 14 ten 16 ya kadu ter• 
edilecek, birinci arttırmada bedel, klymetl muhammencnin %75 loİ 
bulduğu takdirde iiıtte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmaoı' 
taahhlldll baki kalmak O.zere arttırma on bet gUn daha temdit 

edilerek 7-5-935 tarihine müıadif salı gllnU aaat 14 ten 16 y• 
kadar ·Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttır•" 
nın UstUnde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra Te İflis Kanununutl 
126 ıncı maddeaine tevfikan hakları tapu ıicillırile ıabit olmıyaiJI 
ipotekli"alacaklarla diğer allkadarımın ve irtifak hakkı sahiplerinin bd 
haklarını ve hususile faiz ve masarif• dair olan iddialarını uao 
tarihinden itibaren 20 glln zarfında evrakı mUsbitelerile birlikt' 

Dairemize bildirmeleri IAzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sıcill"' 
rile aabit olmıyanlar satrı bede1lnln paylaımasından hariç kalırlaf• 
Daha fazla malümat almak iıteyenlerin 934-4059 numaralı do•>'"' 
da mevcut evrak Ye mahallen haciz ve takdiri kıymet rapo.,..

11 

görüp anlayacakları ilin olunur. ( 1313) 

Bu akşam 
•• S U M E R Sinemasında 

GARP CEPHESiNDE 
Kanlı hücumlar 

Büyük harp filminin ilk iraesidlr. btrll 
Kanlı muharebeler, tankların hUcumu, bütUn cepbeld~t:d;~ 

gazlar ve sair nıllesslr ve heyecanbaht aahnelerle • I 
- Foka Jurnalda: Yunanistandaki son hidı•• 
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iTTIRAD ve TERAKKi 
l ____ S_p ___ o_r ____ __.I Qoplanblar, O.vetler ) 

16 Mart Şehltlerl Fener· Galatasaray Maçı 
Cumara Her Hae tekrar edi!ea 16 mut 

h'aıl Dola• 1. 
a i11oi lı111m No. 925 N ... ı y •ıatlı '·· 

ICer ••kkı 111ahruzdur. 

T .. I. C. 1 lttanbul mıntakuı fuibol telaitleri U.tif ali öDtmlıdeki cummr-
heyeti ba,kanlığından: l!S-3-lD35 Cuma t .. i fl•I 1•pıl•caktu. HalkuiDiD 
günü yapılacak reınıt b:rincil ık maçlarıı idare ettiti mer&1ime aaat IS te bat-ı~ 3 98~ Naıl Ôldi? 

~=======>Ziya fllıir"'f•========================" Fenerbahçe alanında laucak, ıehitlerln ruhuaa fatihalar 
Galataıaray · Fenerbahçe A takım· olcunacatr, Ba1 CemalettJa Fazıl, Da) 

Kablnenin itimat Reyi Alması Ahmet 
Rıza Beyi Kızdırmıştı •• 

ları ... , ~5 hakem Şazi tezcan, yan MOnCb Mleyyet, Bay Rlkaettla tara• 
hakemltrı: Adn.ın Akın ve Halit İbrahim 

N tı e· b fıadan ıöyle•ler ıöyleaeoek, kıt.tat . . o ır uçuk ıaatlik maç ıonwula 
ıkı taraf berabere kaldığı takdirde bu Ye mektelderin rHmlıeçidi J•pıla• 
ma9 onbeıer dakikalık iki aeTI"e daha eakhr. Mua•ime sldeceklu içia 
temdit edilec@ktir. K4prAden saat 13 te Ye 14 te iki 

e.,ıktat feref alanında •apur kalkaeaktu. 

Diye feryat etmişlerdi. Muha· 
lifltrin ga~ ız •• h;ddetle daJıafa-
llan aaflarıoda deiil, yine 
cemiyetin erkan Ye efradı 
araa&nda bulunan bu zevat; 
böylece feryad ederlerken; bu 
tftnUn hatiblerl bunlardan kaçı· 
nıyorlar.. hak Ye bakikab göıte
ren bu deaturlara kartı kulakla
lloı bkıyorlar.. Merhum T eYfik 
Filrretin de dedijl gibi; hapır 
hapır yiyUb, iç'p ıapır ıapır ya· 
lanıyordu... Bu deiirmenin ıuyu· 
•un nereden ıelib nereye gitti
ILai dllftlnmlyen bu efendi!ar bir 
1811 olub da bu ıuyun keallecetioi 
•e bu dejirmen biaamaın da tepe
lerine göçUvereceğ:ai r.erre ka· 
dar dllt8nmiyorlardı. Bualla, kl
llala kime, ne aöylemiye hakkı 
•ardı? .. Btıtlln bu kalay8lz tence
relerin diblerl, ayni }'erde karar
lllıttı. Bugün mi.Jet ve meclia kar
ll•nda acı acı feryad edenler, 
dlbı de Bulgur kırallarmın, ıeker 
'-Peratorlarının, paatırma pren .. 
lerinln, Yon çorab kontlannm 
laltaaat allrdllkleri ze'fk ve ıefa· 
hat aahalannda takır takır lttH
bUHer gibi 6Ulyorlar: 

- Çok tllkür .. Ttirklerden de 
milyonerler yetiıtiğiai gördilk. 
Y aıayın .. Var olun .. için .. eğlenin .. 
~dır. 

J•, oalann zeki, dirayet 
Ye meharetlel'ial alkııhyorlardı. 
Dnn (buenat) taa sayılan ıeyler, 
bugUn birdenbire (seyyiat) nraaı· 
lla geçivermİilİ, Fakat, bu1ıün 
~u aeyyiatı dizip dökenlerin: 

- Memleketi bıtırdıma.. 
Diye feryat ed.nlerln içinde, 

• P~ mahdut ve malum zevat 
llıtiıteıaa olmak fizere • acaba 
llıilletler karıısana ak Ye açık 
'1ın?a kaç kiti çıkabilecekti? .. 

ikbal ve icbar.. Bu iki zıt 
"'1\lvet, tar~b karıııında bir daha 
krpıpyor.. intan l..ütleloriol sevk 
~. idare etmek itini der'ubde 1 

'41erılere hazin, fakat acı bir ib
ret livhaaı hazırlıyordu. 

* . lııet Paıa kab:noıinin •ec-
~e müaefikan illmat reyi almaaı 

ltlet Rıza Be} io llzer~ode pek 
~· ıfi bir tesir htııule ı•t;rmifti. 
.htta bu teair ile ertea~ ıGn Yeli· 

l Medt Efendi>• gitmitı 
~ - Cavit Eey, Hayri Efendi, 

1,•~bi Bey, Rauf Bey sibl kıpkıal 
~laatçlların aa:ur buluodutu bir 

bioe ile zaU,ahaaeaia aa111l 
::11tabileceiine hayret ediyorum 
.. - Deden1e kendileri dalla laAIA 
it •damlardan ç.ıu.lyorlar. On
t 

11 lllemlekette el'aa bir mevki 
.;.. lcu••et aalUbi zaanedlyorlar. 
Jııa bu ki artak ittihat •• T eraldd 
.. ~•ti •Wet auannda kimilea 
~t •tmifUr. Ba,Ie bir kablaeyl 
't le buJUrurlana, ittihat Y• 
~alcldyi yeniden bluat canla•• 
ı;...1a1t olacaklardı:-. Bendeniz bu 
lfl..a_ ita Dezdl .. hanede t ... bbln 
:9 .. 't•cex.:111. B ' ,. i 
ı.t1y •• u nazır.arın u.ıc 
llliU ecettm. Zati fabimaaeleri de, 
tJi et. Ye naem[eketin Üyamyab 
~ Y~ıle allkadarmınız. S:zfiea de 
lati apta muav...ı buyur111:::D1&1 

rham ederim. 

Demifti. V • V ahdeddia nez.-

dinde de bu tetebbüıte ıecikme· 
mitlL Fakat Vahdeddin Ahmet 
Rua Beyin b&Uln ıöylediklerial 
d·nlediktea ıoara, kııaca cevap 
vermiı: 

- Evet, amma.. Biı'a• daha 
beklemek lbım. 

Demif ti. Acaba Vahdeddinla 
beklediii ne idi?.. Huıuıl bir 
kuvvet tqkll ederek ittihat ye 
Terakki erklaını birdenbire ba1-
br•ak va - bazı ıaray erkln·nıa 
telkin ettikleri Yeçlaile • Galata 
köprllıUnUn fener direklerine bar 

tan baıa aıbrmak mr? .. Yoku, 
el altından bir ihtUAI çıkartarak 
onlara kendi muhasım n münte
Jdmleriae boğdurmak Y• pbıı· 
aı da tarihin meıullyet Ye 
muahazeılnden kurtarmak mı? ... 

Veyahut, saltanat makamında 
biraz daha canlanmak. kuYvet 
bulmak.. ve ıonra da Millet mec• 
liılnin kapıaına gellb lkl elini bo
ru gibi ağzına koyarak: 

- Efendiler! •• PaydoUI! 
Diye bajırmak mı? •• 

(Arkaa .... ) 

Lüleburgaz Belediye Başkanlığından : 
2 Niaaa 935 tarih~aden itibaren iç gön devam etmek Ozere 

LtUeburıaz Köpr8 bqı HayYan panayın açılacapdan ıelecek 
tUccar •• esnafın her tllrlll latirahatları temin edUdiği illa 
olunur. (1306) 

REHBERi TiCARET 
Ankar-- - istanbul Galata 

uzun ıamandanberl muhterem mllıterilerimizce taoıamıt olan 
mataı.alanmızda, mltelıaasıaı bulundutumuı 

TUHAfiYE VE iÇ ÇAMAŞIR TAKIMLARI 
az.erinde en ıon moda ve mUatahap ;eıit:erHe kadın •• erkek 
pljımaları, korseler ve bllcilmle lllks ena her yerden ucuz 

fiyatlarla :ıataimaktadır. 

HBERI E 
Ankara - istanbul - Galata 

İstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet Kap M. No. . 
ı Paket ·Bili Bili 
1 Bavul ,, ., 

1 " " .. 
41 Çuval D T , 

3 " " " 
1 " .. " 
ıs ., ,, ,, 
5 Adet Bili Bili 

K. Gr. Cla .. i Eıya 
İpek Mensucat Ol 

37 
14 

1422 
232 
33 

1()41 

' 

850 
135 ipekli pa•uklu nu~aıucat 
770 " " ,. 
()()() G. lıpanak Tohumu 
000 G. Maydanoz ,, 
000 ,, Semiz Otu 
()()() ,, Dere Ohı 
300 Büyftk .,. Kftçftk ıepll kaplaa 

poıtu 

2 Parça " ,, 8 700 Ham G&veli kaplan poıtu 
Adet ,, ,, O SOO Sep li Karakulak pOitu 2 

2 
1 

,, ,, 1 200 ,, Ceylan derili 

P " a O 200 Glivelenm:ı timıah deriıl. arç ,, ,, ı · 
Yukarda yazılı malan arttırma ile 18/3/935 ıDnDnde Atı aca· 

tından iı'ekliler:n o gün aaat 13 te lıtanbol ltbalit gftmrftğn 6 
numaralı ~abt anbuında hazır bulunmaları ilin olunur. (11 lO) 

KarawüınrtiJC- Sumerspor A &akımları Mlkrobloloı·ı Cemiyetinin 
Blıo • Ortaköy A takımları 
Doğanspor- Fe.neryalmaz A takımları Toplanhs• 

GUre9 Te9vlk MUsabakaları Türk Mikrobioloji Cemiyeti 
Üç haftadanberi devam edil- buğOn ve yarm saat 18 de Ca-

mekte olan "GUreı l8fvlk mllıa· ğaloğlunda Etıbba Odasında top-
bakaları,, geçen Cuma gllnll laaacak, difteri hakkında konUf9 
Kaıımpaıa Spor Birliii salonla· malar yapacaktır. Bütun doktoı 
nnda netlcelendlrilmif Ur. yapılan Ye baytarlann toplantıda bulun-
taanife ıtır• J 7 .. ,. n. birlncllitf maları dilenmektedir. 

Kumkap~.ll4ıayı lle,~ldnciliii Ka81m- ( TebHAler J 
paıa, 7ıayı ile Oçllncülilitl Haliç, 3 11ııııı ______ ..;;.. _____ .___ 

ıayı ile de dördnncillliğtl Be- Derinceye Gelen Ge111Her 
ıiktq takımlan almııtır. Yeni Hudut n aalüllu Umum Sıhhat 
t91ekkll etmit olan Kaaımpapam MldO.lltünden s 

Betiktaı Ye Halid geride bırak· Marmara banaaıada Deriace ı.1c .. 
maaı değerli bir çalıfmayı a6a- le•ine aelea aemiler, Marmara llmaa• 

termektedir. · Jarı11.daa biri ile llıti1't etmek lıere 
Bir KulUp ittifaktan Çıkaraldı Sofulardan HrbHt paratilta al•lf 

T. l C. 1. lıtanbul Mmtaka11 npurluın nzlyetlnde olduklanndaa 
Baıkanlığından : ittifakımıza alın- banlar içlerinde hasta bulunmamak 
ma işini bitİl'memeıl ve mllddet ıartlle Derincede tekrar paratika 
tayiai ile yapılan birçok tebli- almakaısıa Hrbeıt~e kara Ue lhttJlt 

gata da mllıbet Yeya menfi biç eyleyeceklff Ye Derinc*JI terk•derl• 
bir cevap Yermemeıl dolayıtile iken pateatelerial ••laalll ıtmrük 
Umumi Merkezimiz nezdinde teaçil memarlarıoa .ise ettlreeelderdlr. --c 

iti yapbrılamıyaa Ye bu ...
retle mllttefıldik eYaaf •• pra-

itinl kaybeden Balork6y lmldAI Spor 
KulUbOaUn muYakkat te8ÇlliDln 
bozularak ittifaktan çıkanlmasına 
karar verildiği birlefik kulllple
rimiıln bHmesl için tebliğ olunur. 

Liman lemurlan Arasında 
Delif•,.,. 

Umu memarlan Ye relalerl 
uumda yeni bazı deiitmeler 
yapılmıfbr. Gelibola u .. n Reisi 
Bay Nazif Kavak Uman Reiıll
tiae, KaYak Liman Reiai Bay 
Tallt latanbul Limanı Kontrol 
Amirliğine, Kontrol Amiri Bay 
Sabit Gelibolu Liman Reialiğine, 
T eklrdai Uman Relai Bay Nazif 
de Bartın Limaa Relslljine nakil 
ve tayin edilmiılerdir. 

ıs Mart Çarşamba 
Saat 15 de 

Takeim'de Cumhuriyet Meydamnda, 
Elektrik Ş~rketl ıergiıinde, Elektrik 
fırınıuın tatbıkatı göaterileoek Ye bu 

meyanda, gelHnler araııad ,__ , 
k'l a, aur a 

Çt ı erek, bir 

ELEKTRiK ALETi 
Hediye Edilecektir. 

( H~rke11 girebilir) 

latanbul Aallf• mahkem ... 
6 ıncı Hukuk dalrealnd-: Şeref 
tarafından Uokapaoı Salihpafa ma
halle•f Bekmezel ıokafaada 11 No.da 
Mellbat aleyhln• açılaa botaama da• 
va11nın 7eYml talaldkab olan 10-3-
9SS tarihli celıeai tahkikatıada .,, .. 
bınııda davacının arzuhali oluaamut 
•• iaticvap edilerek kakli.ınazda mu
a•eleU S179P kararının beı gln 
.arfıacla onl» .... a mDddetle ilin• 
teblifiae karar nrilmlt •• tahkikat 
10-4-935 Ç81f3nba srllnl aaat 11 a 
talik kılınmıt •• bir 1antl mahkeme 
divanhanesi•• talik kıbnmıt oldutua• 
elan göaterilea ,Un H ... u. malak .. 
meye ıelmeditiniı takdirde ııyabı .... 
da muhakemenin iotıç edilecc.fi 
malum olmak lzere keyfiyet ilb 
olunur. ( 272) 

BASAN 
Kolonyasımn 

benzerini bütün 
dftnyada 

Balamazııaıı 

SEVDALARle 

Haaao kolonyallDI Franıa, 
Almanya Ye lntlltereye be
rabere• götürüyorlar. Orada 
bulunan ecnebi doıtları ba 
mllıtesna kolonyanın bftt6n 
dünya piyuaStnda bir eıln• 
teaadüf edllmiyeceğlnl birlik· 
t• beyan ediyorlar. ltalyanın 
meıbur eaaos f abrikalanndan 
meıbur Sanderaon bile bu 
hususta kat'ı olarak "Hasan 
kolonyası kadar nefis 
bir kolonr• yoktur,, 
demjftir. 

Alitirn 
Geli~ karıılarnq 
Pehhvan pe 

Atk • Yiğitlik • Heyecan Fırıat bulıa,:revı 
Bo••a 11vdalannda Muaa rolla8 yaratan artiıt hltlln dftnya erkek yıldızlannıa •n yakıflldıııdır. 

Yarın matinelerden itibaren i P E K da 
~-ıı. .Wu filw y.rındau ilıbann İzmir E L H A M R A ve Burea Z EV K ıioemalannda da gö•terılecek&ır. ~-" 

Bu akşam M E L EK sinemasında bDyOk gala 
GITTA ALPAR ve HANS JARAY 

-TAN Q OL 1 TA (Savoy Otelinde Balo) 

Meb•uaıu, Vekiller Ye her 
büyllk İDMn Hataıı kolony .. 
istimal etmektedir. 

TaklHlerlnden .. 1r1nını• 
Ü•kUdarda •ulteM.. -C:: 
tur. Haaa• -•111•-.:,... 
fad• etmek latlw• 
aakınınıs. 

H••• dtlp!•ı 
Alllmra, ı.tanbul, ..,ofllu 

Mus:ki PAUL A .. RAHAM - ~sturyas Arjanti~ orkeltram. 

~------------• Paraaıount dDnya haberleri._ ____________ .,, ~----------•" 
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ESMBB GÜL 
Muharriri• A. R. Tefrikı No.: &8 

Perili Ev .. 
Deli Veli, Kayıkla Galataya Çıktıktan Sonra 

Yavaş Yavaş Beıiktaıa Doğru Yürüdü •. ---------·--····· ............ -. 
Diye bağırışıyor!ardı. Deli Veli, 

eline kara şişeyi aldı. Glln•t• 
doğru tutarak kaldırdı, bakb. 
içinde bir damla bile içki kalma• 
dığmı görUnte fırlattı, bir köşeye 
attı. Gözleri. bir defa daha Be
tiktaş ve Ortaköy muhitlerinde 
dolaştı. 

Birdenbire yerinden kalktı. 

blllbOIUD uzun uzun dım çekme
ıinden baıka hiçbir 111 ftldilme· 
mekte idi. 

Deli Veli, kapıya yaldaıtı. Hal· 
lralarindan iki ellerlle tutarak 
omuzlarını dayadı. 

Kolayca açılıp açılmıyaca
tını yokladı. Kapı, adeta bir 
küçük kaJekapııH ılbl 1ağlamdı .•. 

SON POSTA 

Nuhun Gemisin
de Akşam 
Yoklaması 

--... ~ ,,. -
_J 

Nuh - Zağar? .• 

Tazı - O burada de~iJ, alt 
katta, ikinci sınıfta. 

-·-----·=---

Mart 13 -
Çarşıkapı Cinayeti -

Bir Şişe Yüzünden Adam 
Öldürülür Mü? 

Evveliıl ıUn saat 19,5 da 
Çarııkapıda tramvay tevakkuf 
mahalinlo 6nUndekl karanlık so
kakta bir cinayet lılendl. Kapalı 
çarııda Yolgeçen hanında Konyah 
kunduracı Cemal ustanın yanında 
çahıan ishak oğlu Yasef, yanın• 
dakl çıra~ı Davldi kunduraca 
bıçatil• delik deşik ederek 6ldUr• 
dn: Kendisi de Uç yerinden yara• 
landı. Müddeiumumilik dUn Yaaefi 
tevkif etmlıtir. Kendlılle konuıan 
bir muharririmlze Y aHf dUn 

Kollarını gere gere yUrUmiye haf'" 
lad . Merdivenleri inerek alt kat• 
ta, meyhaneci Hayimin bulunduğu 
tezgAha ynklaıtı. 

Bu kapıyı ıorla yıkıb deviremlye• 
ceğini anlıyan Deli Velf, yavaı r J ıunları ı5ylemfıtir ı 

Hayım Hrdu: 
- Ne O; ağa?.. Teze• glder

ıln. Rakın tUkcndi lae, bir fİJe 
drıha göndereyim?. 

Deli V ıli. derin derin içini 
çekti. Cevap verdi: 

- O ıiıeyi bana ver de, gide
ceğim yerde içeyim. 

Hayım, derhal arkasındaki raf· 
dan bir fişe aldı. Deli Veliye 
uzattl. Deli Veli, 111eyi kuıağının 
arasına yerleştirirken, batını saf 
bir hicap ile bir tarafa çevirdi: 

yavaş duvarın etrafını doJaıtı. Nöbetçi 
içeri aıacak bir ıedik aradı. Or-
talık karardığı için onu da bula· Eczane/er 
madı. 

( Arkuı nr) 

Belediye, Kadıköy Su Şirketini 
Alacak 

Öğrendiğimize göre, Belediye 
Kadıköy Su Şirketini aatın almak 
için tetkikat yapmakta ve bazı 
teşebbtiılerde bulunmaktadır. Be· 
lediye, bu şirketi ıatın alarak, 
Kadıköy ciheti ıu şebekesini 
u.lab ve tevıl etmek kar.aranda· 
dır. Şimdi teaisat bulunmıyan bir· 
çok mıntakalara au verl:ecektir. 
Son zamanlarda, bu civar halkı· 
nın, bu su ılrketinden ıikayetlerl 

Buıeoe nöbetçi eczaneler ıunıardır: 
t.tanbul tarahı Şehzadebaıında 

(İbrahim Halil), Yenikapıda (Sarım), 
Hafızpaşııda (M. Fuat), Şehremininde 
(A. Hamdi), Samatyada (Rıdvan}, 
Unkapanında (Yorgi), Beyaııttı (Ce· 
mil). Balatta (Hüsamettin), Eyllpte 
(Hikmet), Sirkecide (Etref Neşet), 
Bahçekapıda (A. Riıı:a), Balucköyün
de (Hilal). Beyoğlu tarafı: Taksimde 
(Dellasudıı), Yenişehirde (S. Baronak
yan), 'l'akıimde (Ertuğrul), Galatada 
(Karaköy). Şiılide Şafak ıokağında 
(Nargileciyan), Knsımpaşadı (Merkez), 
Halıoıoğlunda (Halk). Kadıköy tarafı: 
İakele caddeeinde (Sotiryıdla), Yelde
ğirmeninde . (Üçler). BilyUkadada 
(Şinael Rıza) eczaneleri. 

artmıı bulunmaktadır. • • • rttl ' ••• ,......_ ... , ........ ·- , _____________ __, 

-:-- Bir ay evvel be11 Davltlt · 
Cafer uıtanın yanında çalıııyor .. ' 
dum. Ben oradan çıkbm, Cemal 
uıtanın yanına geldim. Bir hafta 
evvel Davlt yanıma ıeldl. Eti 
hastaymıf, ıarap alacakmıı, Şlıeıl Katil Y 111f 

yokmuı. Ben ıf ıesinl verdim. Bu Ça.-ııkapıya çıkıyordum. Karall4' 
ılşe de Cafer uıtanındı. Şiıeyl lıkta birdenbire arkamdan ıeldl. 
getirmedi. Cafer de beni aıkıı· gıtlağıma ıanldı. Elindeki çekiçle 
tırdı. Evvelki gUn bize geldi, de kafama vurmıya baıladı. Göılr 
ıişeyi tekrar istedim, yine vel"" rim dıtarıya fırladı. Beni boğuyoP 
medi. Bana, ana avrat kllfrettf. du. Cebimdeki kunduracı bıça~lll 
Giderken de beni tehdit etti. çıkardım. Can acııile kendbln• 
Ben dUkkandan her gllo saat aaplamıya baıladım. O yere yıkıl• 
altıda çıkardım. Aşağıda bir yere dı vo benz 
saklanmış olmasından korkarak - Polis.. pollıl Diye bağır 
o a-ece 1aat 7,20 ye kadar dUk- dım. Arkaşımıa lSlmHIDI lıtr' 
kanda kaldım. Har gUu eve yaya miyordum. Poliı gellceye kadal 
giderdim. Yolda önUme çıkar o öldü. Ben de kendimi poU,. 
korkuaile tramvaya binmek Uzere teslim ettim. 

- Hayım usta.. Çok oluyoruz 
amma kusura bakma.. Elbet bir 
gUn olur, bir hizmetimizle bunlan 
öderiz. Bana ıuradan bet mangır 
da para ver. 

Dedi. Hayım, derhal te:ıgahın 
göziloO çektı. 

Tahtadan oyulmuı, içi para 
tlolu bir taaı Dıll Velinin önUae 
411ftrerek: 

. . ~. . . ~ ... ·- . . ' . \. 

VAK il S iZ i H Ti YARLIK" --=======::ı::ıııı::=========-====--==-====-=-=-::=..iııı---=-=-------

- Ağam, al.. Ananın akılıtll 

ıibi helil olsun... Senin baaa 
yaktile ettlj'in eyilik, yeter de 
artar bile. 

Diye mukabele etti. 
Deli Veli, paraların içinden 

heş mangır aeçti. Sonra parmak· 
lırımn ucuyla tahtata11, yine Ha· 
7lmln önUoe itiverdi. 

- KaJ, 1ağlıkla ..• 
Dedikten ıonra meyhaneden 

çıl..tı. iskeledeki kayıklardan bl· 
rlne doğru ilerledi. 

* 

Erkeklerde vakitsiz 
lhtlyarhl• kartı 

o ; 
TABLETLERi 

uniyoti tenbih eder, ıinirlerl 

kuYVetlendirir ve vakibiı 
ihtiyarlığın önüne geçer. 

Iatanbul'da f:atı 160 kuruı 

Eczanelerde bulunur. 
Doldorlara; talep vukuunda tafıl· 
lAt n nUmunt &önderilir. 

Adrea ı 

Galata Posta kulu!IU 1255 

~----------·· ~:... _____________ , 
Dell Veli, kayıkla (Galata) ya D 

çıktıktan sonra yavaı yavaı Be· e ll İZ Y 0 J ) 8 r l 
ıiktaıa doiru yUrUmeye batla· J Ş L E T M E S 1 
mıştı. F erahAbat sarayının ci•a- AcHt•leri ı KaraldSy KlJprOba91 
rına geldiği zaman, akıam yak- Tel. 42362 - Sirkeci MQhOrdan:ad• 

Han Tel. 22740 
laşmışlı. Saray tatlandığı gec.. ..___ ~---11 
denberl o taraflarda inzıbat kuv· 
vetleri arttırıldığı için sık sık 
tesadüf ettiği bostancı kolları, 
derhal nazarıdikkatlne çarptı. 
Saraya yaklatmadı. 

Arka taraftan dolaıtı. Ağır atır 
korunun bulunduğu tepeye br
mandı. 

Kt1çUk bir sUrU koyunu önUne 
katarak Beşjktaşa doğru inen 
bir çobana rast geldi: 

- Buralarda bir pulll ev 
varmıı .. Nereden gidilir? 

Dedi.. Çoban, bulanık gözle
rlle kendine hakan Deli Veliyi 
korka korka ıUzdUkten ıonra: 

Dey, haaa .. Şu yoldan. 

Cevabını \erdi. Koyunlarına 
daha ıür'ctlı sürerek keneli ken
dine ilave elti: 

_ Deli midir, n edir? .. 
Deli Veli; iki tarafında çam1ar 

akasyalar, Hlkım ağaçları ııra
lanan yoldan ya.af yavaş ilerledi. 
Orta'ık taınamen karardı~ı zaman, 
ancak perili evin duvarlsrı önüne 
ıeleb:lmiıti. Her taraf sa\l!ı Ye 
ıeasiıdi. Vakit vakit, c.,kun ltir 

Mersin Yolu 
ANAFARTA vapuru 14 Mart 

PERŞEMBE gDnU aaat 1 ı de 
Payas 'a kadar. "1297,, 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 13 

Mart ÇARŞAMBA ,Unll aaat 
19 da AyYalıia kadar. "1298,, 

SOD Posta 
iLAN AA TLAAI. 

I - Gatttl.raln •.aı llG••-'I• 
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isyan Tamamen Bitmiştir! 

Venizelos i·talyaya Sığındı, 
iade Edilmiyecekmiş ! 

Asi Gemilerin Hepsi Teslim Bayrağını Çektiler 

Bu p;,.. •olı•lcl•n•d• lıarakol oadf•d ıör•• t•nlclar •• Trak,••• luır•lıd •"•• rnotlrl• topla 
" .Otunlarda, Yunan iıyanı• hakkında elçiye teminat Yermlf- elinde uir olan bahri1e ubltlerı 
İti~ tenkiline ait don öğleden tir. kumanda meYldlne tekrar geç-
" •ren gece yarııına kadar •• Pl•stlras Nere~• Gitti? mitlerdir. Paara •• Leon torplto 
cloke yarııından da bu sabah Marallya, 12 ( A.A) - Gen.. muhrlplerlle NereUI denizalb 
o~ uza kader ıelen haberleri ral PJastiraa Uo blnbaıı Nikola gemiıl Suda limamnda h0k6met• 
et. uyacaksmız. Bu aabah dokuz· Turiloı, gece yar111 Brendi:d'den ten tallmat bekliyor. Bu gemiler-
L il itibaren alınan en ıoa ha• dönmüılerdir. Bunlar otellerinden deki ui zabitler kaça11tlardu. 
0 erJer d b · . yf d d çıkmıılarsa da tahmin olundutu V 1-

DQ Ö o mnci sa a a ır. aibi Parlı trenine binmemiılerdir. ATerof zırhlı11 da Bay en 
" Oleden sonra •••l ikiden Nereye gittikleri belli değildir. seloıu Kaıoı aduına bıraktıktan 
l•ce Y•rısına kadar gelen 10ara hllkfımete halim olmuıtur. 

haberler Yenlzeloa Kaçbktan Sonr• K dT i 
Atina ajaası 11, a tarihhade Atina, 12 ( A.A )- Veaizeloı lıyan bu suretle B. OD 1 il n "•t 22 de teblit ediyor: karısı ve aıllerin relıi, A·nrof taarrua hareketinden 24 ıaat 
UJuaal ordu, bu Hbab Serez aırhlısile Girld'i terketmiılerdir. aonra nihayet bul•Uf olu7or. 

t HllkQmete udık olup ta all- 1 k d kOI k 
ı~ Demirblsara flrdilrten aonra lerln elinde eıir bulunan h0k6- ıyan en az an 6 me ıure-
•nn kuvvetlerinin darmadatanılr met memurlan •rbu bırakıla• tlle b&1tınlmıpaa da maddi zayt. 

Sayfa 11 

Venizelosun Kellesi isteniyor 

Halktan Bazıları Hükii
mete Bıişvurdular 

Çaldaris, Adliye Baka"~fı; Bu Hususta 
Görüşeceğini Söyledi 

Atlna, 12 ( Huauat muhabiri
mizden ) - Trakya Ye tarkl Ma
kedonyadaki aıi kuvvetlerin çil 
yaYruau gibi dağılmalan, mllhfm 
olan fıyan kaynağının birdenbire 
ıönmeainl mucip olmaıtur. Eaaıen 
bunun böyle olacağını tahmin 
ettiren dellller yok değildi. Ni te
kim evYelki ann aai kumandan 
Kamenoı tarafından Glrit'te 

' Venlıelosa gönderilip ele geçen 
bir telalz telgraf Makedonyadaki 
yazfyeti pek berbat gösteriyor, 
idarealndeki kuvvetlerin cenuptan 

ı ç~vrilmelerinin tutunma imklnla
nnı ortadan kaldırdığını, tlmdiye 
kadar kendi&lne yapılsa valtlerla 
bir in evTel yerine getirilmeainl 
lıtiyor, bu geçikmelerden acı acı 
ıikiy•t ediyordu. Demek oluyor 
iri iıyan cephesinin boıulmaaı bir· 
gün me1eleai idi. 

• 
isyanın ilk gUnUndenberl ağır 

başlı Yunan aiyaatlerinin dnınn• 
ceai ıu idi; Venizeloı aenelerden• 
beri tecrUbe edilmlı bir adamdır. 
Har.,klb, itleri tarafımizdao takip 
edilmiıtlr. iç li7a•da birçok ku
ıurlanDI gördlk, buaları tenkit 

ettik. Fakat dq alyuada daima 
muvaffakiyetlae tahit oldudk. Çtınkl 
dllnya politikacılarını dalma gö
rlltlerlne kazanmakta bUyilk bir 
meharet göıteriyordu. Şu hale 
göre, bugtinkO isyan da Venlıe
loıun yabancı bir deTlete daya:r 
ması ihtimalinden doğan bir kor
ku vardı. 

Fak at hadiselerin inkiıafı bu 
korkuyu izale etti ve Çaldarisin 
bUkfımetinln dıı siya1aaı, Venize
loaunkine tefevvuk göıterdl. 

ÇllnkU iıyarun baılamaaı ile be· 
raber tesirini göateren Balkan 
andlaıması, bu huauıtald kiyaseti 
labat etmlı oldu. .. 

Vadyetla karakteriıtlk bir 
noktaaı da ıudur: Evvelki aqam 
halktan bir grup gazetelere ge-
lerek Venlzelosun başının müza· 
Y deye konmasını fıtemlıler ve 
bunun için milyonlar verUmeıini 
talep etmiflerdir. 

Bu hu1Uıta bir kanun çıka• 
nim ası iatenmlıtlr. Başba· 
kana ıorulan bir ıuale iıe 
Çaldaria. Adliye Bakanlle görU· 
feCeii ceTabanı Yermlttlr. 

bır hale gelmeıi o kadar çabuk ralr vazifeleri bapna dlSnmtıı· at çok mBhlmdlr. 
0lnıuıtur ki, blrgUn içinde cere- lerdir. Asllerln Telefatı Çok Fazladır 
f 8.: eden bu kadar çok bAdfseyi Girit ad&1ının her tarafında Atine, 12 - Makedonyada 
:Z. P etmek hemen hemen imk4n· normal idare iade olunmuıtur. zabitlerinin ekserisi tarafından 

uıtur. 1 · · · tardtaa aai zabitler: .... Yun•nlatan Tav•-ut ateml•or terkedll..11 olaa bialvce .. ı .Erat 
hiı YBiıtalarile atı l ' 'rlerl Atfaa 12 (A. A.) - Ka•ı..- 9'1 ..... ı- --d-.r.rde ... 
•ltmda bulundurduk~~· aak~~lerl- ye memur nazır 8 · Metak1aı, k6met kıtaatmın ujraclıja zayiat-
IÜ terkederlerken bu aıkerlır gaı.etecilerin vaki olan bir sualine tan çok ağır zayiata utramıtlar-
'11 ı cevaben, her hangi bir devletin 
lt 11f8 orduya kafileler halinde araya girmesi, Yunaniatana karıı dır. Hllkümet lutaahnın telefata 
.: im oluyorlar, öbür taraftan gayri doıtane bfr hareket telAkkl ı 1 ve yaralıların miktarı 28 dir. 
•de~kıak ordu Drama~ı lıaal edilebileceğini ve bu noktal na· Atına, 12 ( A.A. HaYaa) -
it.., avalaya llerlıyor ve ~ara bütün devletlerce riayet Hlk6met, Midilli, Sakız ye Si1amı 
tlteaı lada da hll-ümet oto- edllmiı olduğunu a6ylemlıtir. tekrar iııal etmlıtir. 
llbillt bf tesiı ediyordu. ~Ok6met Papulas Ta Yakalandı Atlna, 12 (A.A.) _ HUkdm .. 
"'tn •e Alkerl memurları tımdiden Atına, 12 ( Huıual ) - Gene· tin efkArıumumiyenin mllzahareti· 
)'ti 11 doğu Makedonyaaında ral Papulas dtba gece beraberin· ae dayanaa çok ıllr'atll icraab 

;t•ft bulunuyorlar. deki Oç mDtekalt miralay ile aayuinde caniyane iayan, Gen .. 
"\af zabitler, Serezdekl Yuna• birlikte yakalanmııtır. ral Kondilialn taarruza 2eçmeal 

P-ranın HUkQmete MUraca•b d 24 t t ·1 ıı.n baakHı kaıalanndan 60 Anın an 1aa ıonra amamı e 
~Yon dr b 1 k ld k K 1 Atina, 12 ( Huıusi ) - Giri· tenkil edilmittir. Bitin Yanani.-
)Olıa ile k a m . a ırara ava a din Suda limanında bulunan iıi tan HYIDÇ içindedir. 

t.Jıu açmıılardır. mulıriplerden Paara'nın bUkfımde BntDo ıehlrler bayraklarla 
~rl>' •al orduya kumanda eden göaderdiği bir telıizdo ieminin donablmııtır. Atina, General 
t... 1Ye bakam General Kondiliı Aıi zabitler tarafından terkedll· Kondlllse parlak bir istikbal b .. 
tt...·'kta111 Kavalaya muvaaalat dlğinden bllkfımcte iltihak ettiği zırlamaktadır. PaJitabt, bugOn 

1ftir. blldirilmi,tir. 1aat 16 da muaızam bir miting 
"-r liarekAt bittiği için AUnaya Amerlk• Tebe••• ve HUkQmetlmlz aktederek büttlo Yunaaiatanıa 
0r,dket .edecek ve yarın aabah Vaıington, 12 ( A.A.) - Dıı Çaldaria hükumetine minettarhğıni 
~ 1 bulunacaktır. Bakanlığı, Trakyadaki Amerikan Te bağlılığını glıtermlştir 

~bltlerln Teallml istendi tebeaaının bimayeıini Tlrk btikii· lt•lyay• iltica Edenler 
b..._ tına, 12 ( A. A. ) - Suda metinden rica eylemiştir. Roma, 12 ( A. A. ) - "f unan 
d0 .. Jaında bulunan bnttın 81i Gece yarssından bu .. bah do· uilerinin elinde bulunan bır .tah. • 

.. llaan A kuza kadar gelen haberler d ı t 
Rt~i a verof ile bir denizaltı Roma, 12 ( A.A) _ R .. mı telbahir, Patmoı a aııaa ge mış ır. 
''kta mUsteına olmak &zere mahafllden teyid edildiğine göre Sekiz ıabit ile mllretteb~t . ve 

'l'flJete teslim olmuıtur. 8. Venizelos Averof kruvazörOn· geminin içinde bulunan bır uvll 
L.. ... ,'-.•an htiklimeti, Bulgar hl- K d k yolcu mahalit bllk6met memurla• 
"'Q ... w_ den asos • asına çı mışhr. d b ı k 
R'rfa ~IQe müracaat ederek Bul· Kendiıi nezaret altındadır. Hak· nnın nezareti albn a u u:ıma • 
l>itJ~•tıa sığınmıt olan aai ra· kında aiya1i mülteci muamelesi tadırlar. 

()·~ teslimini latemittir. yapılıyor. Yani iade edilmemesi Bulg•rlst.n• Kaç•na.r 
bijdi •ıer taraftan Dedeağaçtan muhtemeldir. Z'annedildiii11e ıöre Sofya, 12 ( A. A. ) - Bulgar 
t~lt lildiğine göre, şimendlferle B. Venizeloı ile 100 kadar zabit memurlanna teılim olan asi 
.... hİ bir aai taburu, derhal de ayni adaya çıkmışlardır. Yunan zabitleri ile efradı, bu 

S •rından tecrit edilmiılerdir. ( Kasoı adası, Radoı civarın• geceyi Kırçaalide geçirecekler, 
tttı,::ıeı livaaına kumanda eden da vo ltalyanm idaresinde uf ak yarın Karlovaya gönderilecekler 
"'h•rb· A!lagnoıtopuloı ile erki- bir adadır. ) ye orada hükumet memurlan 
ettarı~eb~ne menıup 5 zabit, isyan Kat'I Olarak T•rlhe nezaretinde iıkAn edileceklerdir. 
t!.1._k,.,. t ır kayık ile meçhul b:r Karı,tU ltalya Konsoloshaneslne Bir 
·~ Ne doiru 2itmiılerdir. Atina, 12 (A.A. Havaı) _ GUlle la•bet Etmı, 

so1y •zdlnde Bir Te,ebbD• Eski memurlar yerler:ne otur· Roma 12 (A.A.) - Kavala 
'i•-._ b~İ 1 ~ ( A. A.) - Havaa muşlar ve bu auretle İlyan kat'ı ıehrlnln bombardımam ea:ıaaıoda 
l '( 

1 d.rıyor : olarak nihayet bulmuıtur. Girit bir gtılie ltalyan Konsoloshane· 
"'d11d::n orta elçfıl Yunan Valisi B. Apoıtikis bu ıabah va· ıine laabet etmiı oldujundan 
!~lc'lliy .da Bulgar 

1 

kıtaatınan z fe1ine tekrar batlamıı Ye Ge- Atinadald lta!}•an orta elçııi Yu-
~~t ·~ h~k~111da baıveki:den neral Dedeı de Girit fırkuı ku- nan Batbakanı B. Çaldariı nez· 
~ tedb~tİınııtır. Ge;ıeral Zlatef, mandınlığnı tekrar ele almıthr. dinde bir teıebbüate bulunmuıtur. 
~J~l'İ 0ır erin Yunaniıtaa hadi- Diier cihetten Hanyada aailer B. Çaldariı bldiıenla Yukuun-
~ • .., =ne alıftdtğım lzah ve tarafından rehin olarak tutulanlar dan ıo• derece müteellir•oldutu-

• • ıallıpener ••elleri da tabliye edilmifleıdir. Aailerln au bey•• Ye mH'uliyetha meyda· 

lnıiliz Kanauk ecıaneal 
müıtahıaratından 

SAÇ EkSiRI 
Komojen Kanzuk 

Saçlarm döklllmealne ve kepek• 
lenmeaine mini olur. 
Komojen aaçlann köklerini kuY. 
yetlendirlr ve bealer. 
Ko~ojen 1açlann gıdaaadır. 
Tabıt renklerini bor.maz, lltif 
bir rayibaıı vardır Ko . · moıen 

Kanzuk Saç Ekairl maruf 
eczanelerle ıtriyat mağazalarm· 
da bulunur • 

••··············································••············ 
Pl:KTonıM 
Boiu yollanndan gtçtn lllUzir 

mikrqJlara katı OOAAilf bekcisklr. 

-· ••••••••• 1. 1. ' ••••••• ' •••••• ~ 

na ç1kaıılma11 için tahkik.et ~ a ı
lacaiuu ve basaratıa tamir edi
leceğini illve etmifür. 

İngilız J\.aor.uk eczaneai 
mllatehzaratuadaa 

KREM BALSAMiN 
KANZUK 

ile 

EKSiR BALSAMiN 
KANZUK 

iaimll 2 şaheseri, bUtUn dOayama 
en mUkemmel güzellik 

m üıtahzarları dır. 

Ôl•denlwri memleketimi• 
kibar ileminln talctlirln• 
mazhar olmaştur. 

Krem Balsa••• Kanıü 
Kadın güzelliğinin ıihrioi terki• 
binde saklıyan en ciddi ve f&yam 
itimad markadır. Genç ve ihtiyar 
bütün kadı ılar için zaruri bir 
ihtiyaçtır. Ci!din letafet ve ter .. 
'et.ni artırır. 

Ellslr Balsamın Ba•ıalr 
Cildin daimi yumuşaklığını temin 
eder. Yüzdeki çil v• Jekeleri alır. 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Traıdan ıoora cilde lilif bir 
ae. i.,lik verir. 
Uma,,,ı tl•/HM: ln,Wz KANZUK 
eczane 1. B•woll• Maruf Par
f.,mörilerde buraaur. 
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Yakında çıkacak haft&llk~-siyasi, bOyOk, en ucuz resimli gazel! 
En canlı mevzuları, heyecanlı vakaları, meraklı yazıları, tanınmış, sevilmiş imzaları, güzel 

res:mleri, renkli tabloları yalnız ( P ER Ş E M BE) gazetesinde bulacaksın1z ! 

Bu resmi okuyunuz! Fotoğraf müsabakamız: 
Bu resimde gördf\ğfinüz ıekiUerin ilk harflerinden 

mürekkeb, sekiz lıarfH, çek teveceğiniı bir ıeyin ismini 
bulunuz 1 
Cevablarınızı Martın 26 ine kadar bize gönderiniz 1 

( PERŞEMBE) gazet•ıinin hediyeleri; İstanbul • Ankara 
caddesi • Semih LQUJ • SUhu5et kUtUpaneel 

camekinlamıda teıhir edilmektedir. 

Birinciye bir altın saat, ikinciye erkek6e fık bir cüzdan 
kadınsa zarif bir elçantası, 0.10ncuya kadar birer 
mUrekepli kalem, eliinciye kadar birer kitab, 
YUzUncUye kadar birer artist kartı hedf ye edflecektir. 

Hediye kazananların isimleri P E R Ş E M B E nin 

Bizzat çekdlğiniz gftzel, net redmleri tlmdldt' 
(PERŞEMBE) ye gönderiniz! Bunları ilk 1ayı11Dd" 
itibaren ( PERŞEMBE) sahif elerlnde g~recekıloi'o 
içlerinden en çok beğınilenlere aırasile gUzeJ, kıymetli 
hediyeler verilecektir. 

PERŞEMBE ıazeteıind: bir çok yepyeni, eğlen c•• 
•• bol hediyeli bilmeceler, mUaabakalar bulacakııo•• ilk nöshuırı da ilin edilecek. 

Gazetesini Semih LQtfi, Slihulet Klitlipanesi Neşrediyor. 

llLEKTRIK CEB 
FENERLERi 

Yeni lcad olnrak garanti 
400 metrelik mesafeyi 
aydınlatır. Fenerin boyu 
23 santimetredir. Atzın
daki bUyUk cam yuvar
latı kriıtaldendir. 

S•tıı gerl,ri : 

Ankara • Sofu Zıde Mehmet Emin 

lzmlr • Hüseyin Hüıoil 

Mersin • Hakak nde Hahml 

Samsun· Tursun Eşref 

Çok 
aranılan 

( A L G O P A N ) dır • 
• -aı::. _____________ ..,Jll Baı ve Dit agwrılarma çok faydalıdır. •_. ........... ._ .......................... ~ 

Dr. lhaan Sami <&-.;:.. 

BAKTE iYOLOJi 
LABORATUVARI 

Umumi kau talılılıı.lı: Frengi noktni 
nıızımnd:ın ( Waeıerman -.e Kahu 
teamülleri) kan küreyvatı sayılması, 
tifo vo aıtı:ua hastalıkları ttılııaı, 
idrar, balgam cerahat, kıızuraı l'O ım 

tnlıliltltr, Cltra mikroıılcopi, lıuıuıi a,ı. 
lar iatıhuıı, kımda tire, şeker, klorür, 
kolleilerin roıktarlarınırı tayıni. Di-
._. \'&n) olu Xo.18!) 'l'el. ~09 1 <.JI 

~ ' VAPURCULUKI 
TÜRK ANONlM ŞlRKETI 1 

QLJJ 

En knymef:H 
Bayram hediyeleri f atanbul Acentah~ı 

Uman Han, T •lefonı 22923 

.ra zon Yolu 
v .. puru 14 

M rt 

1 VenUı esansı, kremi, ruju, rimeli, 
pudrası, loıvonu, kolonyası, tırnak 

cil:ı•, hı i:, tm ini, tu alet ve gll· 
• r'nli salu .uch r. 

PiRŞE1a1BE sant 20 do 

kadar 

( 1. l Y" Z '~ ) f:UR~DDiN EREN 
Ecza l\,lt 'eı ı' rı at de csu 

l·~ ~~ B hr~kıpı. T. I fon: 2~799 

ı. Eri\•!. < 

D p ı n Y t' k 1 n h ~t .l ı klıı ı n Ute-
T iN vapuru l3 Mart h geı111. H'"~ kt11ş tra'llvay cari lesi, 

Siirıyya ı p ı lırııaııı Xo. 1. 8 bahdan 
Carşamba 11at 19 da Cidcye kadar 1 akfama kadar haatalarını kabul eder. 

.. .. I ~-• Tel. EY : 40822 

KENDi KENDiNiN DOl<TORU 
Hastalıklardan nasıl 

korunmalıdır. 
.. Bay doktor ŞUkrU KAmili_n ue: 
rıdır. HtrkHin anhyabılec•eğı 
tarzda yazılmı,tır. Bu kıtabı nlan-
lar doktor ücreti vMmekten 
kurtulacaklardır. Her evde bir 
tane bulundurmalıdır. 564 bil· 
yük l!&hifedir. Deberi 200, Ciltliıi 
250 kuru,tıır. 

Muzaffer Muhiddin Dalkılıç 
ueri: 

OZ TÜRKÇE DiL KLAVUZU 
Niçin her TUrlrn ıazımdır? 

1 - Atnlürkiin kuUandığı bii
tUn kelimeler iznh'ı olo.rak vardır. 

2 - Oz tUrkçedeki 20 lıln 
karşılıklı glizel kelime vardır. 

8 - 1.\irkçr>do s<:'çileC'ek ve ye: 
nid,.n kurulnbilccck biltün ycoı 
keliın~leri havidir. 

Her Tilrkt , her muallimde, 
her memurda, hor mües uede, her 
talebede, her kit plı:ınodll bu· 
lunmalıdır. Fintı 50, tagraya 60 
kuruştur. 

Soyadları 10 kuru;tur. 
• Satıldıkları yM 

TEFEYYÜZ KlT APHANESI 

Hililiahmer Gazetesi 
BAYRAMDA HERGÜN 

20 Sayfa 
OLARAK ÇIKACAKTllt 

Her sınıf okuyucuyu memnun edecel< 
ve alikalandıracaktır. 

EN TANINMIŞ 
MUHARRİRLERİN 

EN GÜZEL YAZILAıtl . 
Sinema· S or • Çocuk sayfaları 

Hem çok iyi 
hem çok ucuı:dur. 
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