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isyan Nasll 
Patlak Verdi ? 
Atina, 3 ( A.A.) e
Atina Ajanıı bildiriyor: 
Hükumet, hemen iki ay
dan beri, Ven"ze!os Fır-
kauna ae:ı,up ve uld 
General Plaatiraa'an teJ. 
kinlerinı itaat den aÇık
taki zabitlerin bir isyan hare-
keti hazırladı kları hakkında 
haberler almakta ve aynı zaman 
da V enizelosçu g~ıeteler bUku-

t:-ıeyhfndı şiddetle mücadelede 
•l c~~h-kta idiler. Bu sırada t- . Urlyetçl 11 denilen cemiyet 

~ flddıtU tahrilCAta baıJamıı 
taııuy d ••r or u. Hatta bazı gazeteler 

~\ld~:••ın gizlice. Yunan - Bulgar 
( ~na kadar geldiğini ve fa

'-. e•aını 11 inei yüıde ) ........ ..... ·······-·-···············-··-····-
Siyast Akisler 

Avrupa Endişe 
içindedir 

~ t-.. :ı. 3 (Huıuıi) - Yunaniı· 
'-"-•ıhnıaın beynelmilel poLtika 
"-1 ~da hisıl edeceği muhte
'-t,~ .ialer hakkında F ranınz ga· 
1"'1 .~ilden Jurnal ıu mUtaleayı 

tU.Yor: 
L: .. \'lan · 
~.bir ~nııtan aon derece mU-
b~ttir •ıyaaal ıisteme intisa b 
~ Lu ~· Bu, Balkan birliiiciir. 
ta...ı l\n ~Hk, ~eeaıllıU gUnllnden· 
~bttet ç~~ İlılAfa bllyük bir mü• 
"ıı,11i tlostermektedir. Bu itte, 

"'"ttur 
1 aıı büyük bir vazife gör-•e .. k 1) iorme tedfr. 

" Oat bi 
' ltıUd h r lllilletln dahili itleri· 

"'-tcı, ha •le manasına alınma· 
~)elj • e~~bır, Beynelmilel sami· 
~İtın· - ıt olrnuı bir hükiimetl 
lif h 1Ye veya 
h er hareke zayıfaltmıya ma-

dUtür.. t Avrupayı endlşe-ur. 

•·-S,r4h yUk k 
.~, ha 'ih •e nıenfaatler na

ı ızır mac \' craıının en az 
'-)-..,. e •eri bir neticeye varması 

•r&udur ... 

- PAZARTESi - 4 MAdT 

ı 
• ça 

v•ztirll• P•ar• ve 
Nlkl d••troyerl•rl 

.. ... 

-
Devletin Can Siyah ijıristiyan 

Damarı Fransanın 
Londra , 1 -~= 

(Mart) - lnıillı 
gazetecileri Ha
beıistan ile doğ
rudan doğruya 
temas . teminine 
muvaffak olmuı-

lardır. Bunlardan :.-~~~:!!~~:!:~ 
Herald Pember
ton yolladıiı ilk 
telirafında diyor 
ki: 

- Aıker do
lu ltalyan ıremi· 
)erini ı yaklaıhj'ı 
bu sırada şehin· 
şahlar ıehinşahı 

Elinde 

adını taşıyan ltalıa ıeolclgatınllan hir intiba 

Ras Tafari geçe!erdon bir ingiliz dalmıştır. 
müeısHeıl laraf,ndan yapılmış Siyah renkli insanların hıriı-
olan kııhk sarayına çekilmif, iki tlyan dinine menaup olanları ta-
ırön ıUrenk olan bir iıtibareye ( Devamı 8 inci yüzdedir ) 

------------------- S n kika b r er· -~--.... -..... -~---

Bir Fil-o -A~si-le-ri-K_arşı · Gidiyor ! 
. - --• 

iki Torpito ile Bir Tahtelbahir, Top Ateşi-Altında 
Hasara Uğradı, Venizelos Bir Beyanname Neş
retti, General Kondilis Makedonyaya Gidiyor 
Atina, 4 (A.A.) - Soa ha

berlere göre Glridde Suda lima
nına vaaıl olmuı olan aıt ıemiler, 
V enizeloaun ika.metgihıodan pek 
uzakta bulunmuyorlar. Dön aa· 
bahleyin hllkümetin tayyare kuv· 
vetle.ri bu ıemileri taciz etmekle 
idi. Mamaflh bunlara baıar ver· 
memeye de dikkat ediyorlardı. 

Bay Venlzeloıun hük6met 
aleyhinde bir beyanname neır•
derek, Ciridin muhalefet fırkaaına 
mensup iyan ve meb'usan aza-

ıını toplanmaya davet etmif ol
duiu zannolunuyor. 

Alinadaki liberal kulilbünde 
hükumet memurları tarafın· 
dan araştırmalar yapılmıı 
ve muhalefet rlleaaıından Bay 
Anaatasyu ve Bay Kafadari· 
ıin orada gizil oldukları görUl· 
mOttUr. Memurlar aynı zemanda 
birçok tnfekler bombalar ve mtı
himmat bulmuılardır. 

Maliye Bakanı Bay Peımaz· 
oilu, Avrupadan dönmUıtU~. 

Son haberlere ııöre, Nıkl ve 
Leon iımindekl iki torpido muh· 
ribl il• bir tahtelbahir hllkQmete 
aadık topçu kuvvetleri tarafından 
haaara utratılmııhr. 

Parla, 3 ( A. A. ) - Havaı 
Ajan1ının huıuıi muhabirinden : 

Nazırların yapmıı oldukları 
toplantıda hükumete aadık kalmıı 
olan ve henüz tersanede bulunan 
filo ctıı'Otamlarını aeferber etmeye 
karar verınittir. Bunlar iıyan ha· 
Jind; bu1unan" . remilere karıı 
ıevkedilecektir. 
• f ayan halinde ki remileria tay• 

lştiJ•J1• nıt1chur olan bohriya h•k•ıe el l i 
H•cı Kirgaka. yarelerle bombardıman • l mes • 

ne bugün ihtimal tekrar baılana
cakbr. 

Fevkl!Ade harp mecliıleri 
teıkil edllm:ştir. 

Divanıharp, asilerin yaran mu· 
hakemeıine haılıyacak ve hiç bir 
istinaf ve temyiz müracaatı kabul 
edilmiyecektir. 

Kavala kolordu kumandana 
( Dnam 3 uncu ybde) 

······································-····················· 
Plistiras 
Fransada 
Paria, (A. A.) - Ekodö Part

ain mulaabirine g~re Venlıeleaa 

taraftar meb'uslar Atlnoada tev• 
ldf edilmiş ve şimdiden diYanı.
harplerin huzuruna aevkedilmey• 
baılanmıılartıır. 

Muhabirin kanaatine ı§!e bun 
lann idama mahkim e~eleri 
ihtimali çoktur. El,.vm 1raua-
nın (Kan) ıehrlnde b..S~ ır:r 
ve bu hareketi ha m • 
ittibam edilen Geoeral 141tira1 
Yunanistan vukuata mlnaaebetile 
ıu beyanatta bulunmuıtur: 

( Denmı 8 inci ylade ) 

.. 



2 Sayfa 

s l • 
Si 

Çocukların 
• 
ınema Ve 

ihtiyacı Tiyatro 
Çocukların muayyen yavtan 
eonra einema Ye tiyatrolara gir• 
meleri hakkında bir tııkım ka· 
r rl r vıırdır. Fakat bu kararlara 
riay t edilmiyor. Şimdi l e, bir 
ıuyJav bu memouiyeti tekit 
edici bir kanun projeıi teklif 
edecek. Bu haber, halk a1asında 
İ) i bir te lr yapmıştır. Bakınız 

ne diyorlar: 
D ıy Kdmil Keyat (Üzküdar Toygar 

tepe 40) - Bizde Yurdun yarınki 
aah'pleri ve bllyQlclerl olacak çocuk• 
lımn kıymeti pek bilinmiyor. Bl:ılm 

çocuklarımız çokluk htıd ylaablt 
yetlılr ders m bilmem gücenenler 
olur mu? Halbuki bl'I kemiyet ve 
keyfiyet ltibarl'e çotalmıya ve ür6ml
ye mDht~cı:z. Be!edlyelerin bir yaaag-ı 
var. Umumi alnema!arıı, tiyatrolara 
çocuk gfrmlyecektir, deniyor. Bu 
1...aata bi9 riayet odon yohtur. 

Umumi )'erlirde ylae kllçük ço
euklar görillOyor. Hatta ıeçen gQn 
bir ana l.;undaklı çocufunu ıinemaya 

gellrmif. P.ı ve zehirli havalar içinde 
miııi mini yavruların klSrp• ciğerlerini 
ynkmak doğru mudur? Analar, baba
lar bunun zararını ağrenmeli, belediye 
memurlarımız Y• polialer:mız de yasağı 
lıtianasıa tatbik etmelidirler. Bir 

Jeb'uıumuz M cllıe bu aibi yerlere 
ocukların al omasını meneden bir 

Jfiyiba teklif edecekmlf. Ben haberi 
memnun'yetle o1ıudum. Kanunda 
çocuklan kapalı umumi yerlere geti
ren au, baba gibi içeriye alanlera da 
•tır cezalar buluamalıdır. 

• Bay Naci Sibel (Çemberlitaf Turan 
kıraathancııi) - Kırklareli anlan Bay 
Fuat tiyatro, ılnema gibi u111umt 
yerlere kOçlik çocukları• alınmamaaı 
için mecliH bir takrir nrecekmlı. Bu, 
biran •Yvel kanun hallai almuı temen
ni edilen hazırlanmayı lıfi karııladım. 

latanbul Belediyesi hlr emriJo bu 
ıilti yeriere ldiçtlklerin ah•maı•nı 
menetti. Faket memurlarımızda takip 
fikrinden zerre buluıuna•aaı yClzOn
deo hu y aak unutulup 8'ittl. Bence 
blSyJe bir kanuna bile lllzum yoktur. 

E~er bir kanun yapılacaksa bu 
kanun yasakları, emirleri okuyan 
ve tiikip etmiycn memurları c znlan• 
dıran bir kanun olmalıdır. Saylavın 
teklif edeceQ-1 kanun çıkarsa yine 
bugUnkQ zabıtai belediye memurları 
tııtblk ec'.ecek dotiller mi ? Umumi 
• hbat bakımıadaa kanunla, belediye 
7aaaklarınan hiçbir farkı yoktur. fı. 
tanl:u'da kaç alnema Ye tiyatro var
dır. Memurlar latcseler her gDn bu 
yerleri kontrol tderler Ye çocukları 
çıkarabilirler. 

Hırsızlıklar 
Miıonla Marko Mahmutpaıada 

müşteri ııfatile girdık1er1 Todo
rinln dtıkk!nından eşya çalarken 
Kumkapıda Karamuıtafa adlı 
biri yatak yorgan oıınrken, Sa
deddin de ÜskUdarda bir bah
çeden öteberi kaldırırken tutul
muılardır. 

POSTA 

• " 
- ~-- -- -· - ,_, __ -

v en r 
. Dün Beı Kişi Hakkında Ad iyede 

T ev if ar arı Ver· di 
MUddeiumualllk dGn beş lPıl hakkı da muhtelli 

•ahke elorden Ye MQıtaotlkHklerden tevkif karan 
almışbr ı 

'' koımıya batla ııhr. 

1 - HOaeytn otlu Ahmet adlı birisi Kara• 
gUaırUkte B y Rıja ve Ali in ardlyelerinf, Musta• 
fam kahvesini, Şevkinin bakkkal dükk,nını açmıı 
buralardan birçok orıok, ıeker, kahve, terazi ve para 
a ırmııtır. En son olarak bir baıka dUkkAnın klli· 
dini kırmıı ve bu ııtada b kçl tarafından yakalan• 
mııtır. ikinci MOstantılc kendhılnl tevkif etmlıtir. 

Bokçl ~u koıuıtan ıllplıelenmlt Ye Aliyi yaka• 
lamııtar. Ali yakalaııacaJını anlayınca paraları ıo• 
kağa atmıştır. Bekçi paraları toplamıt ve kendisini 
do poliıe vtrmfıtlr. Beıiacl mllstantik de dun Aliyi 
tnklf etmiştir. 

2 - Alemdarda bayan Meılyete tecavüz etmek• 
ten ıuçlu Muammer dördüncU MUıtantik tarafından 
tevkif dilmiştir. 

4 - Ömer oğlu Ahmet, Şerif ve Kadri eY•eliıl 
ınn Balıkpaıarmda bir meyhaaede tllccardan Bay 
ŞUkrU ile tanıımıılar. Sonra da Y enicamlde 6nUne 
geçerek bıçakla kendisini al'ır surette yaralamıı· 
!ardır. MUddeiumumlllk sulh ceza mahk•mHinden 
dün bu üç suçlu hakkanda tevkif kararı almııbr. 

3 - AH iıminde bir ıı:at dun akıam Galata 
ıokaklarında dolaıırken Temel otlu Ahmet önlllle 
çıkmıı ve kendiıioo bir kadın glSstereceğinl söyliye• 
rek bir karanlık &okağa götUrmUş ve orada Alinin 
Ollllne atılarak cebinde bulunan 201 liraaıını aıırmıt 

5 - Kara Mehmet aarhoı olarak eYvelıl aün 
gece Galatada umumi eYlerln ltapılariaa tecavQı 
etmiı kendisini yakalamak isteyen poUılerln do 
yakalarmı ve apoletlerini koparmıı ve hakaret 
etmiştir. Altıncı mUıtantik Kara Mehmedl tevkif 
etmiıtir. 

Biriktirme Haftası Adalara Seggah 
Yaz Mevaiminde Ce/hi için 

Yapılacak Bu Sene Bfr Balkan Haf-
Ulu1al tutum ve biriktirme 

kurumunun iki yıllık kongreıl tası Yapılacakmış 
Ma}ıaın bafiasında Ankarada top· Adaları gllzelleıtlrme cemiyeti 
lanacakbr. evvelki glln bir toplan!ı yaparak, 

Ôğrcndfx.fmize göre, Kurumun bu yaz adalarda YUcuda getirile• 
~· cek yenilikler etrafmda ıörlli• 

Islanbul fUbHi tarafından ruzna• mUıtUr. Bu yıl adalarda, Balkan• 
meye konulmak Ozere bazı tek- lardan &eyyah celbi için, bir Bal· 
lifler yapılmııtır. Bu tekliflerin en kan haftaıı tertibi muvafık glS-
baıında tutum haftasının yaza rlilmt\ıtUr. Bundan başka, mub-
ahnması meseleai 'ardır. ÇfinkU telif eilenceier tertip edilecektir. 
Blri11ci Klnunun 13 tınde baı'ı· Cemiyet elindeki 19 bin lira ile, 
yan tutum ltaftaıı men;min nıO.· bu yaz, adalarda bir plAj tuia 
saadesizliğile kartılawmaktadır. edecek, bnyok otellerden birini 

Sürüsün Bereket ;;:;
1
;,:;a 

Bir Evde Bulunan Kadınlar F "' d • 
Adliyeye Verildi!er elakefze elerıne 

Polis Karagllmrnkte oturan YarC::ımlar Devam ~diyor 
bayan Bmlnenln evinde 1Dpholl Marmara havzaıında yer ıar-
kadınların bulunduğunu . haber ımtasına uğrıyanlara HilA:tahmer 
almıı ve ev araıtırılmııtar. vaaıtasile yapılmakta olan yardım 

devam etmektedir. Bu meyanda 
Evde Zehra, Hlkmot, Emine Yüksek muallim mektepi memur 

adlı iç kadın bulunmuıtur. Polis ve talebeleri 3300, Yüksek lktasat 
dtın bunların hepıinl adliyeye ve ticaret mektebi muallimleri 
tealim etmiıtir. 3750, Şişli Terakki lisesi ilk kısım 

Yağlarda Düşük
lük Var 

Buzhaneler, aralarında reka
bete baılamalarıqdan dolayı, &on 
günlerde yağ fiat!arı düşeıUıtUr. 
Bununla beraber ıarki Anadolu
dao ıon günlerde ktllliyctU mik· 
tarda yağ gelmektedir. Bu yıl yat 
lıtihsalitının iyi olduğu da gelen 
haberlerden anlatılmaktadır. 

talebeleri 36 J 3, Zap} on lisesi 300, 
Bilecik ilkmektep baımualliml Eay 
Seyfi 155. Rober KoUej erkek 
kıımı talebeleri 1314 kuruı teber
rllde bulunmuılardır. Şimdiyeka
dnr toplıman para 819 l 6,50 ku· 
ruıu bulmuttur. 

Bir Olum Tehdidi 
Ha&köylU Ahmet udanın, kala

fatçı Yuıufu öllimle tehdit ettiği 
iddia olunmuı ve Ahmet uıta 

tutulmuştur. 

Bir Mezar Soyucusu 
Cürmümeıhut Halinde 

Tutuldu 
Son zamanda Kuacaahmet 

mezarlığındaki buıuıi aile ka· 

bir!eriain çinkoları çalınmakta ve 

fakat bunu çalanlar bir tDrlll ele 

geçmemekte idi. Şikiyetlerln ço

ğalması lizerine tedbir alaa za• 

bıta memurları evvelki gece Celil 

iımlnde birini cllrmOmeıllut ha• 
Unde yakalamıılardır. Col•lia 
evinde bir hayli kurıun bu
lunmuıtur. 

Difteri Aşısı 
70 Ein Talebeye Tatbik 

Edilecek 
Difteri aıısı tatbikatı devam 

etmektedir. Yapılan latatistiklere 
göre, Jıtanbulda (70) bin talebeye 
aşı tatbik edilecektir. Bunlardan 
(20) bin talebeye timdiyo kadar 
aıı yayılmıştır. Verilen yeni bir 
karara göre, Difteri a1111 raporu 
gctirmiyen talebeler mektebe ka
bul olunmıyacakbr. 

Posta Ve Telgraf 
İdaresinde 

lıtnnbul Poıta ve T elıraf 
ldıırca:nde bazı değiımeler ol· 
muştur. Baımüdilr Muavini Rahmi 
Müfettiıliğe, Galata MüdUrU Arif 
Başmüdür Muaviuliiine, BaımUdU
riyet Baıkatibi Kadri Galata 
Mlldürlüğüoe, BaımUdüriyet Baı· 
kitipliğir.o de lımit MUdlirU Nazif 
tayin edilmişlerdir. 

Mart 4-==-I 

Tc ri i] 
r··rk - Rumen 

Dos luğu 
Güzel Tezahürl re VeıU• 

Veriyor 
BUkreş, 3 ( A.A. ) - 4 mıırt, Gel 

neraJ Jsmet fnönilnün TOrki) ede fa~ıı 
laa1z olarıık Betbakenlık rn k pıı 
ltgal ettiğinin ve 6 mart ta B. Tef 
lto,to Arasın fuılbız olarak D~~·1, lıleri Bakanlığının onuncu }ıtdoıı 
mldilr. 

B. Titüleıko bu milnu be• le ~: 
Balkan antantının Bntkanı . 11 .fati C 
pazartesi günQ diplomatik bır zıy•~f 
vererek lımet inana ve Tevfik Ar•:, 
fahalyet ve icraatları hakkında 
nutuk ıöyliyecektlr. · tlf 
Aydın Ve Kar kös de Ş611 

Karal·öae, 3 ( A.A. ) - u·u önd,, 
rlmiz Kamil AtatilrkOn Reiaicug 
luta 7enidon intihabı dolayıslle b 
fener alayları tertib etmif, 
ıenlllderle geçmiıtir. 

lf· 
Aydın, 8 (A. A.) - BOytık önderi 

•I• Kamal AtatOrkOn Relaicumh:I 
Juta aeçlhneal mUnuebet~I~ ~r~.ıt 
bOyGk bir bayram ıenlıtı ıçı•d 
ıalkanıyor. 

Fındık Flatl d 
Trab:ıon, 3 ( A. A. ) - Kabuklı 

fındık ( 22 - 28 ), iç fındık ( 47 • 5' 
kuruıtur. Mart (15) inden sonra fi•~ 
larıa yllkseleceği umudu kuvvetlid • 
(6S4) mahaulGnden elde ıtok olıır• t 
azami bir buçuk mllyon kllo k buk~ 
mal mevcuttur. Rençber kadınlı t 
kekli tarlalannda çapa ile meuutdlfr 

Tavuk Meraklıları 
iki Hırsız Kadın Tutuld~ 

Son zamanda Edlrnekapı •( 
KaragUmrl\kto birçok tavukl-' 
çaLnıyor, fakat bunları çalanlf 
bulunamıyordu. Evnlkl glln Pe 
be vo Hayriye isminde iki ~; 
gene kadın Haaan lıminde bı 
ain tavuklanoı aıırırlarken tut 
muılardır. 

GUzel San'atlar Akad•" 
misinde Balo ıfA 

Güsel aan'atlar akademisi; cf .... 
rlce, 5~ tlecl kuruluı yıldön•,,, 
m8auebetlle, mektepte bir b 
nrmittir. ~ 

Yeni Japon Sefiri Ankar• 
i:ne'ıi glln Londradan ıehrilll 

relen yeni JapoD Sefiri, dlD akşafll 1 
trenle Ankaraya gitmiftlr, il 

Nakliye Paraınndan şık•at 
Birkııım tacirler, Ticaret Odall 

müraeaat etmiıler, Meydancık h~ 
balUtüaUn tiftik balyelerlnin oaklı~ 
lcroti olarak fada para aldığını ; 
aürmllt!erdir. Bu iddia tetkik • 
mektedir. 

Romanya dan 
Gelecek Türk/et 

"' Bllkref, 3 ( A. A. ) - Baob• 1.,. 
Dahiliye ve Ziraat Bakanları ve tof 
kiye elçiıl bil konferanı halind• ,I' 
lanarak Tilrklerin muhacereti 111' 
leainl tetkik etıni4lerdlr. ı.ır 

Ttlrkiye elçlsf, kOIUlr ye rrıe•~ 
bakanlarll• Ro•anyadaki TGrk il' 

tep'eri muelu'ni garüımtlıtttr• 

1 !:on Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor 

- .... u~e 
., . 

•crum.yor. 

ıpc.ra ehemmiyet j ··· Sporla 
azdır .. ,. 

olanlar 1 H. B. - S62Unü cerhedecek J 
elimde bllyük bu delil Yar aıi:ıim .. 

allkadar Naa.J bir delil Haaaa B. ? .. 

• 1111' 
l,,ı 1. 

f tltol ın•Ç• ç•n cuma u k iıııt• ııl' 
d. F ner a!ad aın b• ç 1 J.• 
ı7e • kl••·ııı · 

telle yaralamaklaıı Çl 
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Vazı Çok Oldala t~ın 
8rıglin Konamadı 

··············· ............................................... 
Atdtürkün Sonsuz 

Dilekleri 
... ~tıkara, 3 ( A.A.) - Rlyasetlcu· .,,.,,. ~-
"il . atlbi umumillgindfln aönde

tnıılir: 

10,.dYurıfun her yanından, kamut•n-
011 t" ,.. d •e l ' ur a it.urum ve orunlor an, 

n ~ • d · k t09 çını evred ıçin d•, ama· 
ri/ co, Camurlak b•ıkanlı6ırea H• 

tıı 11ıe11ıı kutl•lıgaıı birçok tel ••-
611 °"1 aldım. Bana karıı •lut•rilen 
ı11/11k d•ğ•rli bağlılıkt•tt çoJc tlu•
•~v:;~ını. K.amııya d•riıc ••v•i u• 
1111,d ı/c dll•lclerimi ••11•r, giikHk 
rliıe,~"ııız için so11sa.z güc•lilclar 

-...._ 11ı. Kamil AtatUrk ....... }'; .......................... __ ................ . 
tınan 

:iikUmettnın 
99cınnamesi 

ieıı8A.tina, 3 (A.A.) - Atına a .. 
lete 

1 h~ bHğ ediyor: HükQmet mil
~eyı ıtab n aıağıdaki beyanna• 

cı neoretmiştir: 
dahı Hükumet muhaliflerine kartı 
buıu' birtakım f dakArlıklarda 
•ıır t~f cak derecede ileri a-itmek 
itin 1 ~· normal vaziyeti temin 
ı 

01 
bUtUn mesaisini sarfederken, 

•iti art akşamı birtakım beyin· 
bir erh tarafından haDrlanmış olan 
Ati ar ket patlak vermiş ve 
c:(lz~a garnizonuna mensup bir 
tnlş ljrn ile tersanede vukua gel· 
ti)..._ 0 an bu hareket hemen bastı-

""ıttar. 

tn(I Yunanlstonın vaziyetini ve 
aa let1n yUksek menfaatlerini biçe 
tı/~n bir takım mütekait bahriye 
tetıtlerl, yalnız fırka hırsı ile ha .. 
faı ete g Jerek, harp gemli ri tay• 
1 aranı zorla peılerlnden sUrUk
~~lşl. r. ve A verof, Helll gemi· 
rıle ıkı torpido mur. ibinl alarak 

~dlacele J .. 2 Mart gec ıinde Gı .. 
t e doğru yola çıkmıılardır. 
but Ayni zamanda halen Giritte 
de u~nıakta olan liberallar reisi 
trnı, "to.ftarlarmı lıyana teıvlk 

liany "~ onların yardımı ile 
1'endf :ıe RHmoyu iıgal etmlıtir. 
taarru s Yunanistana karıı bir 
hııı b{· Yaparak m mi kette da
t•nııı t. harb çıkarmak için Ali 

J.f ~tın vUrudunu bekliyordu. 
lın1 duknınet, hiç bir şahım baya
tntı v 4Unrnekslzin edlndeki bu
~, tıı eaaft ile isyanı bastırmıya 
ttlttrrı. tru nizamı tesis tmlye az· 

li ıştır. 
hıırekUkumet, süratle Ye azimle 

liu~ edecektir. 
~er h fırnet bütUn Elen milletinin 
h Utuıı 'Ygi bir vahıın esiri Ye 
b 1dııtııı Unan halkını kendi işti· 
~ tılıı111l il alet etmek lddlaaında 
ttı Gtt181:dbir avuç unsurun ceberutu 

il~ tız a bunlarm zebunu olma· 
il . liu~lnde bulunduğuna kanidir. 
bt'ltıl~ ltıet, isyanı sUr'atle ve 
, Urtiycutenku etmek ve milletin 
bYl'ltıek erini v haklarını mUdafaa 

11f·tıda lçfn milleti kendi ,anı· 
r.tıııliUkrı llıevki almıya davet eder. 
, l(lıır111 llıet, elindeki kuYvet 
ıP'trı 1 faılalaştırmak için mu· 

tı:ı 6b 'it lnıntakalardaki ıınıfJarı 
tııkt Yu~a . çağıracaktır. HUkü· 
}' lar1 rı111 llnıstan kahraman ço-
d lltdırn "atana canla başla 
d~ıı trni e~~eye ıltap edeceklerin-

Resimli Makale a irade, Büyük Kuvvettir 

MotörO auamuı, pervanesi durınuı bir tayyc.rinin içinde haınıs? Eter iradenize sahip olabllirsenis hayata tekrar 
ve bulutların OatOnde oldutunuzu farsediniz. Ô!Om jderi, kavuımak nıfimkündflr. 
iri pençelerlle yüretinizl ı kmıya hazır bir vaziyette Kartılaıtığınız t hHke ne kadar mOthiı ve ne kadar 
karşınızda duruyor, demektir. Ve alı bu muhakkak teb- inıafsız oluraa olıun, irade kuvveti •izi kurtaracak 
likeye raAmen yaıamak iıtiyorsunuz. O halde ne yapma- yeıane varlıktır. 
~~~~~~~~~~~~~=======~::::::::~==-= 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Son Da a eri 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Filo ı F· • 
ır s 

Ka idi yor • 
( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

General Kammenos değ~stirilmiı 
ve yerine G neral Zeppor tayin 
edilmiıtlr. 

Gazetelere göre, 70 Eablt 
ifayı hizmet etmek Uz.ere Make
donya ya ıevkedllmi§tir. ,Muhalefet 
fırkasına mensup birçok politi
kacılarla meb'uslar tevkif edil· 
mfıtir. Muhalefet rUesasından bir 
çoiu ortadam kaybolmuıtur. 

HUkCımet, fevkalade olan va· 
ziyet karşısında fevkalade tedbir· 
ler almıya karar vermiıtir. Bu 
tedbirler, iıyanın tamamen bastı
rılmasını ve muhaJefetin yeni bf r 
takım iğtlıatlar çıkarması imkA· 
nının 6nUne geçmeyi istihdaf t• 
mektedir. 

HUkfımet, asilerle hiç bir veç-
hile uzlaşmağı kabul etmlye-
cektir. 

Atina, 4 (A.A.) - Gazeteler, 
General Kondilisln, alınmıı olan 
arkeri tedbirlere nezaret etmek 
Uzere bu hafta içinde Makedon· 
yaya gideceğini haber vermekte
dirler. Generala gaybubeti eına
ıında Bay Makılmoı vekAlet 
edecektir. 
Tayyare Filosunun Rapo· 

runa Göre 
Atina, 4 (Son dakika) - Asi 

filo Uzerine giden tayyare filoıu 
kumandanı, Atinaya gönderdiği 
raporda şöyle diyor: 

Atılan bombalardan bir tanesi 
asi gemilerden birine isabet etn,fş 
ve bir duman sütunu yükselmlı
tir. Bu geminin ciddi ıurette ha· 
sara uğradıi'ı anlaıılmıştır. 

At:nl, 4 (Son dakika) - Es-
tiy a gazetesi, partiler bari· 
cindeki bitaraf siyasi şahıi· 

Plô.stira 
Meçhul Bir 
Yere Gitti! 

Kan (Fransada) 4 - Ya••• a•· 
neralı Pllistiru barad•11 m•çh•I 
6ir semt• hareket .tmlJtlr. 

yetlerln tehlikeyi azaltmak mak· 
sadUe Cumhur reisinin emrine 
amade olduklarını bildirmlt Ye 
tabii vadyetfn avdeti için lazım· 
gelen teşebbüsleri yapacaklarını 

ve milli vahdetin . temini hususun· 
da gayret edeceklerini beyan et· 
tiklerini haber veriyor. 

Bay Venlzelos Kanun Harici 
ııan Edlldl 

Parla, 4 (Havas) - Pari Suvar 
gaı:eteslnln Yunanlstandan aldığı 
ıon bir habere gare, Bay Venize

. los Glritte asilerin başına geçmiştir. 
Atina Hükumeti Bay Venizelosu 
kanun harici ilAn etmiıtir. 
Bay Ça!darls Beyanatta 

Bulunuyor 
Atina, 4 (Huıusi)- B~tbakan 

Bay Çaldaris Röyt~r A~a~sının 
muhabirine şunları soylemıştır : 

" - Hükumet isyanı muhak· 
kak surette ba&tıracaktır. " 

Pay Çaldariı, Bay Venizeloı 
iJ ankerl ğım acı bir llıan 
il:! te in ederek onun efsanevi 

kalır amanlık Gat\. ası güttUğtinU ileri 

ıUrmüştür. 
Gelen b:r tebliğe glSre, Ma· 

kedonyanın ıarkında bulunan 
asil r hükumet kuvYetlerl tara· 
fından tenkil edllmiıtir. 

Hükumet Makedonyaya kuv· 
vetli müfre:ı:eler göndermlı ve 
ihtiyat sınıfı silAh albaa çağır
mıştır. 

Screz şehri bOkfimet kuvvet .. 
lerl tarafından aıllerin elinden 
geri alınmııtır. 

Atina, 4 (Havas )-Baıbakan 
Çaldariı Havas Ajansı muhabiri .. 
ne şunları söylemiştir: 

u - Bay V enizelos memleke· 
tine karıı hakiki bir dütman gibi 
hareket etmittir. 

Memlekete hizmet etmekle 
beraber bir parlAm oto tahsiye
tlne yakışmıyacak hareketlerd 
bulunmuı ve milll emellere tama .. 
men aykırılık yapmıştır. 

A il r Üzerine Bir Filo 
Gönderlllyor 

Atine, 4 (Son dakika) _ Şim
di alınan haberlere göre, ihtiyatta 
bulunan deniz filosu cUzUtamla· 
rından teşkil edilen yeni bir filo 
asil r üzerine ıevkedihnek Q 

d
. ze-

re ır. 

Atine, 3 ( A. A ) _ E ık· . · vve ı 
gUn asıler tarafından öldUrUI U 
olan Bahriye zabiti Siokoı m 1 

. hükA un c& 
nazesı, . umet erkAnının ve mu-
azzam bır halk kUtlealnin 1 f k 
ettiği. . bUyUk merasimle ş ~~~a 
edllmıthr. Bay Venizelosun ika· 
metgahmda taharrlyat icra edil· 
miı,f. birkçok tUkfeklerle, bombalar 
ve ııe ve endiıinl ittihnma 
medar olacak birçok mektublar 
bulunmuştur. 

~aris, 3 ( A. A. ) - HAien 
Parıste bulunmakta 1 B 
M k . y o an ay 

8 sımos, unaniatanın iktısadl ~!~ ki, ı!u:'" Hükumet yine emin· 
~11 ' 11lbai et Yanıbaşmda olduğu (. 
~tC~rıu11 hftak~re~te, sür'at ve azimle 

lır.,, •rnı)etinl temin ede- (STER 
-

iNAN /STER iNANMA! 
tl Efkarı u 
,rete kar rnunıiy ' fevkalade va· 
'll lllaya le fı fevkalAde tedbirler 
.ı.'lirı if ar r verıniı olan hUku· 
1.1ır Yasettnf . 

· tasvıb etmekte· n t,ı ugun d' 
dı· ıc Ve t kı~fanıbarb teıkil edile· 

\' ev ı d·ı . 1 ~tı h e 1 en asıler bu 
4tctı,. u:ı:uruna sevkolunacak-

L 

Bir tarih kitabında büyük harpten evvelki yıllara lerl olarak beliriyordu. Nlte!cim bu •ilah yarıı•, çok 
.. . e,.m d dört yıl 11ilren unıumi harb· ti k ılt aatırları okuyorum ,foyle dıyorı a: ~ e e~, ın pa a •erme· 

. , 1 sını mucıp oldu.,. 
cı Avrupada bntnn devletler ıilihlanmaya baş adı ar. Busrün de diloya gazeteleri aıatı, yukarı h ü 

Bu yüzden devletlerin malt iatitantlan hayli aıır11ldı: aynı ar.tırları yazıyorlar. Bütün gazetelerde ''Devle~r!ri: 
ÇOakU bütçe masarifatıumumiyHinin burada kırk beı• . ı slllb yerııına hararet verdiğ:ni., okuyoruz. Bu itibar ile 
ordunun tak•iye1ine, y~ni allih ve mühimmat tedarikine 1914 deki tehlikenin rakl 11P ynkloımadığlna ve hazır: 
••h•İ• "'cliJmiatJ. Bu hal. vetıi bir h~bln nıJithia ali.met• lıkh bulunmak icabedıo etmedi~ine: 

iSTE J AN IS1'E1~ iNANMA! 

r 

Dünya Hakibafte 

GeneDümdüzdür / 
.,.. 

Sinema yeni icat edildiği vakit 
h r feyden d rin bir mana çıkarmak 
meralnnda olıın bazı kimseler, o va
kitki yeni icatta bOyiık bir mezıyet 
bulmuılt:rdı: 

Sınema, demişlerdi, bizim kendi 
gözOmüzie gördüğümüz ıeyler ara· 
aındaki kah.,rtma farltım ortadan 
knldırıyor. Dünyada herıey ı·nemnyn 
geçince dümdüz oluyor, herıoy bfri· 
birine müsavi oluyor. 

Hak ta muavatı sever. insanların 
bile müsavilikten ayrılarak kabarma· 
ama, yilkselmuine tahammOl edemez. 
S ineoma halkın arzusuna uygun oldu-
ğundan bu yeni icadı halk çok seve• 
cek, çabuk popu:er olacaktır. 

Dedikleri gibi oidu. Sinemayı halk] 
çok aevdi. S.ııema halkın en ziyade 
hooun gidvıı bir ~tlence oldu. 

lns nlar ve o eyler araaında farkı 
kaldıran, her feyde mfiaavat temin 
eden o icadın aebebi de, onu icad 
etmiı olan Bay Lumiere'ın halk ara
ıından çıkmıo, &deta amele denile· 
b 'lece:.C bir halde, küçük bir fotog
rafçın n oğlu olma11na bağlanmıştı. 

* VakıA Bay Lumier öyle btlyük 
mekt~plerdeo yctiımiı, doktora 
tule ı yı>pınıf, oklJmnk için birçok 
masraflar y pmıı bir &coııin çocuğu 
deği di. Fakat sinemayı icat ettikten 
sonra pek büyük töhret buldu. Paraya 
milyarlar top am.ya heves etmed!yse 
de Akademi azaaındaa bfiyük bir 
alim a .:fa m oldu. Bir konak alacak, 
orada sade kendisine mahsus bilyOk 
bir laboratuvar kuracak kadar para 
da kazandı. 

Onun için olacaktır ki, ıinemanın 
her şeyi dümdüz g8ıtermesi, insanlar 
ve ~eyler arasında müsavilik göster· 
meal artık hoouna gitmem f· ilk icadı 
kadar ddhice, yani görünüıte pek 
sade, fakat derin bir fikirle, iki r nkll 
b_lr g8ze1Uk dü9ilnmü9. Bu g6zlllkle 
sınemaya bakılınca, onda artık dQz. 
lük kalmıyormuş, her ıey bizim kendi 
ıöılırimizle baktığımız vakit g6rdQ. 
Qllmtlz farklarla, biribirin1ın az çok 
kabarık 1ıörün llyormu1-

Ray Lum:ere'in ilimler akademi· 
sinde göst rdlği bu yeni icadını 
gazetelerde okumuşaunuzdur. Kabarık 
alnemayı bu • fer ilk defa olarak bir 
akademide gllıtermiş olmaıı bile 
onun dOz •İn ma ile farkını g6aterlr. 
Dnz sinema ilk defa bir halk kahve
hanesinde göıterilmlşti •. 

Akademide ıöaterilen yeni icadı, 
gözlükle aeyretmit olan genç bir 
b.ayanın ıözlUAQ çıkardıktan sonra, 
aınımaya tekrar baktıtı yakit: 

- A, Gatad, dbnya glSzbme ne 
kadar dQmdOz görGnilyor! 

Diye batırdığını da gazeteler ya· 
zıyorlar. 

-------·-~------~--ve malt vaziyeti mUtemadiy n ıa· 
lah bulmakta olduğu ve beynelmi· 
lel sahada Yunanistanla Türkiye 
arasındaki kardeşçe dostluk 
Balkan anlaomaıına müncer ol
muş bulunduğu halde şimdi 
meml kette \'ukua gelen ve mem-
1 ketin menfaatini ihUH decek 
olan kargaıalıklardan fevkalado 
hayrete dUşmUı olduğunu beyan 
etmiştir. 

Kabinede Değişiklik 
Allna, 3 (A.A.) - Atlna ajansı 

bildiriyor: Bay Sofokll Dmımanis 
Bahriye Bakanlığına, hava müsteşar 
Bay Şinaı Hava Bakalığına, ve 
Serbest Fikir fırkası önderi Ge· 
neral Jan Metaksaa Devlet Ba· 
kanlıklarına tayin edilmişler ve 
yemin etmiılerdir. 

Eay Venizelos lsyan hareketine 
resmen iltihak etmiştir. 

)#. 

Atina ı 3 (A.A.) - Dıiart 
lılerl bakanı Bay Makıimoı istifa 
etmiştir. Hariciye bakanlığmı 
baıbakan Bay Çaldariı deruhte 
eylemiştir. Htikümct, m:tlete hi
taben bir beyanname neşrederek 
isyanı her tnrlU vasıtalara baş· 
vurarak tenkil edeceğini ilfın 
etmiştir. 

Kısmi Seferberlik 
Londra, 3 ( A.A. ) - Ati.~a· 

dan Röyter ajansına bildfrlldıgi· 
ne göre ( 1932 ) sınıfma men· 
sup ihtiyat bahriye efradı, ıe· 
ferber edilmittir. HUkfımet . lca· 
hında kara ordusunun ikı sı• 
nıfmı allAh altına almıya haurdır. 



Ziraat Bilgisi (*) 

~' Fümigatuvar,, 
Nedir, 
Ne iş Görür? 

Uzun tren yolculu~una çıkan• 
far iyi bilirler; in&ao bu yolculukta 
biç tanımadığı kimseler!e ahbap 
olur ve dereden tepeden bin 
çeşit konuşacnk bulur. Benim de 
geçenlerde böyle bir ıeyahatlm 
lcabetmış ve her zaman olduğu 
R"ibi kampartımandald yolcularla 
hemen arkadaş olmuştum. Yol 
arkadaşlarımdan bir:ıı iç Anado· 
lunun uyanık köylülerinden biri 
idi. Elindeki gazeteyi okurken bir 
aralık duraladı: 

- Ali b a kına dedi. Şu Fil· 
migatuvar nedir, ne ij görür? 

Hiç yoktan faydalı bir mevzu 
çıkmışb. O zaman ona uzun boylu 
anlatbğım gibi bugtin de hu ya• 
umla blltiln okuyucularıma o lior
gunun karıılığanı vermefıe çalııa· 
cağım. 

* 
Buglln cihan lSkonomfsfnde 

(Uç beyazlardan birisi) diye çok 
değerli bir yer tutan; bizde de 
her yıl kendisine büyük bir değer 
verllerek Uzcrlnde hem ziraat, 
hem liannyi bakımından çalışılan 
p muk maddeal l 924 yılında um· 
madık bir felakete d6ımüwtU. Yn· 
bancı ülkel rden (P mbe kurt) 
adındaki bir haşere h r n sılsa 
Adan mıntakasına eokulmuı ve 
pamuklanmııa çullanmıştı. Bu bö
cek bağlann fllokaerası ne iı 
pamuklarmda ona benzer aman-
11z dnımanıdır. Saldırdı~ pamuk 
fidanlarında evvelA yapraklara, 
daha sonra kozalara yerleşerek 
pamuk tellerini ~koparır, bozar. 
berbad bir hale getirlr. Yılda btr 
kaç neail verebilen bu haşere çok 
nreyerek zararını artırır. Üıtellk 
pamu'b.larla birlikte ötey beriye 
taıınarak az zamanda memleketin 
her tarafını da sarabilir. lfte pa
mu kculuğumuzun felaket tarafı 
b6yle: bir kurdla bulaım sından 
ziyade yurdumuzun her kl>teıinln 
bulaıması korkusu idi. Eğer ha· 
şere girdiği yerde kalan bir za
rarlı ol a onu orada körlemek 
olagandır. Fakat onunla boğuş
mıya devam ederken bir taraftan 
da başka başka yerlere yayılmaıı 
ciddi bir endişe olur. 

lıte 924 yılında Adana pamuk 
mıntakaaına giren bu ( penbe 
kurd) la hemen mllcadeleye glrJ· 
filmeklo beraber daha başka pa
muk yetl,tiren yerlerimize yayıl· 
mamau için de hemen tedbir 
alınmış idi. ilk çağlarda bu mın
takadan pamuk nakli yasak edil· 
di. Daha sonra diıarıya gönde
rilecek pamuklann fenni aurette 
temlzlenmeal dlltünUlerek Mcrıin· 
de bir (Fnmiiatuvar) kuruldu. 

FUmiiatu.var (zehirli gazlarla 
buğulama e•i) demektir. Bur&lar-
dan diıar1 gidecek pamuklar bal
yalar bilinde bu eve ıelerek tlltaü
lenir. 

Varaa kurtlerı öldflrillür, ondan 
eonra korkuauz.ca İltenllen yere 
g5nderillr • . Merahı Fümia-abıvan 
gllnde ( 40 • 50) ton pamuk te
nıWemektedir. Bu evin iç.inde 
belli bqb lkJ kısım vardu: Birin· 
el kıaımda ıehirli huğuyu hazır
layan makineler bulunur. Bu aıa· 
ldneler ( Aalt Siyanidrlk ) yahut 
f SUlfUr aö Karbon] glbJ boğucu 
Lir gaıı hazırlarlar. 

ikinci kıaımda da ~k bnytık 
kazanlar mevcut olup ıçlerine btr 
kezde ( 35 • 40 ) baJya P•muiu 
alabilirler. Bir tUnel gibi olan iM. 
kazanın içine balyalar arabaallo 
girerek kapakları kapanınca bJ· 
rioci kısımdaki ıeblrH tiltıll bu 
kazana gönderilir. Bu buğu ka· 
zanmda belli bir müddet duran 
balyaların içinde ej'er pembe 
kurdun yumurtası, hrtıllı bir ıeyl 

.-~-

SON POSTA Mart 
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HABERLE i Tarihi Fıkra 

İzmir Hililiahmer Gençlik Derneği 
· Üyeleri Vazifeye Çağırıldı 

Hügo 
Budala 
imiş I 

il 1 rlıı' Yurdumuzun aayılı A m e ·ıgl 

lzmtr, (Husust) - HUAUabmor 
cemiyetinin g-ençlilc teşldlAh mer
kez heyeti, } urdun dört köıeain· 
deki gençlik derneklerine dahli 
genç üyelerini, yeni bir bildirimle 
vazife baıma çağumııbr. Genç 
Hlliiliahmercilerl heye'Janla vazife 
başına toplıyan bildirimde t6yle 
deoil;yor: 

Genç Hililiahmercllerl 
Bu soğuk ve amanıız kıt 

günlerinde ülkemizin bir kısmı 
yer sarsıntısfle altUıt oldu. Sar-

Za fram b o J uda 
Yeni Muhtar Ve Köy 
Katipleri T oplandı\ar 
ZafranboJu, 3 (A. A.) - Ka· 

zaya bağlı 200 klSylln muhtar 
ve ihtiyar heyeti ıeçiml bitmfttir. 
Bütün muhtar ~e köy kitlblcri 
bugUn merkezde loplanmıılardır. 
Kaymakam tarahndan Soyadı 
kanunu tatbikatı ve iıkAn kanu• 
nuna göre köylerdeki mllll to~ 
raklarm yazımı ye muhtarların 
idari, sıhhi, inzibati ve havaya 
karşı koruma vazifeleri hakkında 
izahat verilmlı ve bu işlere ait 
talimat ve defterler dağıtılmııtır. 

Adanada HilAliahmer Balosu 
Adana, 3 (A. A.) - Hilali

ahRıer kurumu Adana ıubesl 
her .yıl olduğu gibi bu yıl da 7 
mart perıembe şnnu akşamı 
Halkevl aaionunda bir balo 
Yerecektir. 

······-····-····· .. ··· .. ·· .. -............................. . 
varaa kimilen ölür. Bu ıuretle 
muamele gören balyelere [ftlmlge 
edtlmlıtir) yani buğulanm11br diye 
damia vurularak istenilen yere 
ıcrbeatçe gönderilir. 

Meraia l"nmlgatuYarı sayesinde 
bugün yurdumm.un di&"er köşeleri 
bu hatereden lcurtanlmıf, Adana 
mıntakaııda lıv yıl temizlen• 
mekte bulunmqtur. 

Sıruı ıelmqken fUDU da •ör 
feyeyiaı ki: Amerikanın, Auupa• 
mn her memleketinde böyle 
buplama eYlerl mewcut olup ora 
larda yalnız korkulu hatnelere 
karıı değil hu törJO ha.talak •• 
b6cekler içbı ayui111: olarak fi.. 
dan, çubuk, meyve, zahire gibi 
ıeyler hep butudaa ıeçlrlJdfkbn 
ıonra 6teyo berif e g&ıderllir. Bu 
1ayede memleket jçlode lrilnlerl 
k&tiUeyen haatahklena, b6c~lerin 
)'ayılmU&na meydan verilme~ 

slbl u samanda k5rletilmiı, yok 
edllmlı olur .. 

Çiftçi 

W Ziraat huıuaundald m8tldlı&.rı.ı.ı 
soruaus. 8on Poela'nın (ÇlfttJ) ıl 
ılse cevab nruektlr. 

ı 

den, eli öpUlmiye değer hı b 
tlıtatlarından Bay Ferit için, şllp ' 
yok boı bulunarak, 11kof ada; 
deyi veren birinin bu hükmU 
den dile geçer, Bay Feridin "u: 
lağ1Da ulaıır. Üstat gUIUmser • 
o aözll haber veren dost00

' 

"yaz!.. deylb §U kıt'ayı yazd.rır: 

Ol kadu mUıkUlpeeent olmuş ~ 
ebnnyı zşlll. 

~ı·dliO 
Defterinde en büyük bir a 1 ol 

unvanı~ 
Pa1e nrmez vahsına, tezyif eder ",.~ 
Çıksa bir yerden bugün Volter •_fi 

bir Fe)Ie..,.., 

Ne yalan ıöyleyeylm, berı : 
manzumeyi duyunca üstadın . 
mUbalaga ettiğine hükmetmişti~ 
ÇnnkU Volterl kUçllk görın• of 

izmir HilAliahmer gen9lik derneği tiyıleri bu asırda kolay kolay yapılır kUÇ 
ııntmın devam etmekte olduğunu lecektlr.Fellketln bOyüklDğll 8a0nde lllklorden değildir. Meğer atd.o' 
teesıUrle haber alıyoruz. FeJAket bb:, genç HiJAliahmercller Yazife mııım üstadın bu nazmında ıd•-
merkezini tetkll eden Marmara batına koşmalı, varımııdan bir ıalran: kehanet varmış. MaHiIP 11 

adalarlie Erdek ve havalhıinde kısmını. onlara ayır~alıyız. " ıairler, keskin zekalariJe ekıeriY! 
ğ k k k 1 l lzmırde, gençlık teşkilAtına k t t kl tt 1 gele'"' sı ınac pe az yer a mış ır. bağlı genç çocuklar, iyi bir erame e, a a a 0ırır a.r, 61' 

On bin~erce nllfus ve bunlann cemiyetcllik zevkJle vazife baıına gU?lere aıt kuvvetlı ~ezışle;,e Bg .W 
arasında birçok çoluk çocuk a°çık· geçmittir. Her çocuk, varından terırler. Netektm şaır Nef ı, pıt 
tadır. F elüket ve ıztırap bUyUktUr. bir kısmıuı gençlik teıkilAtına Yer- Paıa adlı birinin Maliye Na 1'1' 

Bağlı olduğumuz Hil.Aliabmer mlftlr. Bundan başka, gençler ta• demek olan Defterdarlık ın•dajl 
cemiyeti, bu felakete utrayanlare rafından ıtadyomda, basılab fe- mına getirllmeai üzerine yaı 
J 8500 lira yardım etmlıtlr. Bu IAketzedelerer bırakılmak Ozcıre bir manzumede : 
para lle felakete uğrayan kardeş- bir gençlik seremonlıi yapılması- istikamet yoluna gltm1Y• 11 ı 
lerinize, arkadaşlarmıza yardım edl na teıebbOı edilmlıtir. - A.B. himmet eY 

Geredo-Halkevinde Ç~lışmalar Demişti. Bu söz, Deft.e~:~ 
- efendiye hırsızlık etmemesin• ti 

Gerede Halkni mGnıuplan 
Gerede, (Huıust) - Gerede ötcdenbcrl en bDynk arzuıu olan 

Halkevfne ka vuımuttur. Ev derhal komitelerini ıeçmlı ve çok faydalı 
çalıımalarına bqlamııtır. E.-in kurulmaaı ve açılmaaı dolayııile yapı• 
lan tezahürat pek parlak olmu1ı gençler Zafer Yıldw ve Beyaz 
Kahraman plyealerini temıll etmlılerdir. 

=================-==============-'=========--===:-: 
Adıyamanda 

Kaymakam Ve Halk Birçok 
işler Başarmak Üzere 

Söz birliği Y apblar 
Adıyaman, ( Huıuıt ) - Yeni 

kaymakam Bay Şükrü Alptekin 
halla toplıyarak umumt bir ko
nutma yapmııbr. Bu ko11uımada 
halka kaıa içindeki boı arazide 
genlt mlkyaata fııtık yetiıtlrtlme• 
sini, kaaaba yamndakl Şepktr 
çayı lle arazinin nlanmasını, ka· 
aabada elektirik tenYlratı yapıl• 
ma&1111, trabum mUcadeleal, yarım 
kalao h0k6met konalı lnıaabnın 
bltlrilmellni tanlye etmlf, hükfımet 
ye belediyenin bu 1&balardald 
çahtllHllanmn halkın yardımı ve 
allkuı aayeainde muyaff ak ola· 
oa~ını bildirmiftir. Bu itlerin ba• · 
ıarılmaaı i~ia bir piyango tertibi 
muvafık bulunmuttur, halk bUtUn 
lfler U.erkıde el ele çalıımıya ıöz 
•••mlf buluamıktadll, 

Karamanda 
Bfr Köpek "(üzünden, 

Bir Genç Dövüldü 
Karaman, (Huıull) - Telçiltllit 

denilen köyde JıkAn edilen ldlrt
lerden Yuıuf hoca lle maiyeti 
köyde topal Mustafa otlu Ham
diyi d6ğmUtler ve ehemmiyetli 
ıorette yaralamışlardır. Hamdi 
hunların elinden mllıkOlAtla kur
tarılabilmiştir. Kavganın ıebebl 
Yuıuf bocamn köpeğinin 6lmOı 
olmamdır. Yuıuf boca k6pej'in 
Mutafa çavuı Yeya otulları tara• 
fından atılan zehirle öldilrllldtığO· 
ne kanldlıo ve bunun için Hamdi· 
yl 6ldllreılye d6ğmlftilr. 

Ş. Karahisarm ihracatı 
Şarki Karahisar, 3 (A. A.) 

lkincikinunun 16 ıından tubat 
ıonuna kadar harice 418 tilki, 
13640 tavıan, 3! zerdeva, 77 
1anaar1 26 varsak at' deriıl ıöa· 
clerllmlıtlt. 

ıtye gibi görllntlr ve herke• -' 
öyle anlamııtı. Halbuki bit 

0 
ıonra Baki paıa ölllverdi "eer 
zaman (Nef'i) nin kehanet gö~ 
diil anlaşıldı. Çünkü Baki P ti' 
dan evvelki defterdartn adı 1• il' 
kamet efendi idi, onun ölın°' f" 
beriki defterdar olduğundan Net 
nln Baki paıa için ölllm teın• 
ni ettiği meydana çıkmıştı!. 

Bay Ferit de ~ğru söyleı11~ 
ÇtınkO yukarıya kaydettiğim ya~_, 
aramuda yayıldıktan bir iki bıı i' 
sonra Fransada edebt bir kıı",ı
koptu. Bu kavga, Klod f areV 
meıhur Viktor Hllgo için "b~ol'. 
lanın biri idi,, demeainden ~ 

d. 'et muıtur. Şimdi Fran11z e ıp 0, 

fırkaya ayrılmışlardır, HOr. o:f 
budal" mı, akıllı mı olduğur.ıJ 
nakaıaya girişmiılerdir. ~ 

Bay Ferit hem mUteıel~i.' ~tlı 
memnun olabilir. Zira dedfgı çıf'IO' 
Volterdcn hiç aıağı olmıyııP / 
ıoya kendi yurdunda budal~ I 
yenler bulundu, kendin• ko 
yenlere niçin kızmalı?.. 1'-

M· 1'· 

-- .. ;ıı" 
Akşehirde Şehır' 

Konferanslar• JJt' 
Akıehir, (Huıusl} - ~ı;"'"' 

azuuıdan Çocuk esirg•IP' 1,fl,l' 
mu baıkanı bay Nadir 100ı.ıo~ 
Benderlloilu C. H. F. ,. fet'o _, 
belediyecilik hakkında ııo;LI 1'0 
lar vermeğe baılamıştıt· pı ,d~ 

ı. d 'de"' l 'Jı .. feranalar Hrl ha ın e • ,. ş • 
cektir. Halk koaferaoslat 

f6'termeğe başlaınıfbr· rı 

1 ınala Eıki Eser Araş ır Geç•-' 

A A) - b'-' Adana, 3 ( · · sdakl ,lı 
d Tarsu 'f9t 

yıl A ana ve 
1 

r asrıı _..f' 
k 1 d ki eser e Aı .. 

öy er e ea tabaisıs b., 
tetkikat yapan ınu ıtibare l•'' 
rikalılar 5 marttan araıtarıtlıı 
köylerde tekrar 
baılayacaklardır· 
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( ~iJHJHt Aıe,,;l ) BABiCi Gönül 

Yunanistandakl 
Son 
lsga"fl. 

Bir ınQddetteaberi Son Poıta'n1a Yq. 
••nie•an muhabiri Bay A. V. tlen a-elen 
~ektup ve tolrrnf haberleri, Yuna
lıııt nın çok mOhim hAdiıelcre • ebe 
eldtıtunu mütemadıyen telıı:rar edip 
d\&fuyordu. Muhabirin halda varmıı: 

Bu hAdia t, karnında saldadıf1 
ltatıl&\ ucubeıint nihayet meydana 
iılıaıd ·. Epyi zamandanberl Bay Ve• 
~loloı ve <lencral P btiraa taraftar• 
~ tarafuuhm ordu ye donanmada 
111.PıJdıtı anlııtılan bhrikit ve propa• 
f'.ıa da bu ıuretle ve fiil halinde 

••dini me7dına verdi. 

* ~ ~unanlatan, kendiıile $ok lyl ı•· 
~ dıfimlz blr konıtudur. Dahili itle
na..e. k&l!lfmak aklımızdaa ~açmez. 
~ti b8z!e bir ı•y.e hakkı•ız ol
~lfını btlfflettkaiı, Fakat • rf iyi 
;;""•n ve ar:xifen bir komtu ııfatile• 

ili vukua a-elH ıon hAdiıe.ler •flna• 
~~le tee11lrlmlıG beyaa etmektea 

1 -.....izi alamıyacatız. ÇGakO bu 

t
ttf ltıyam n ihtilAUerin, .erilen iaim 
,._°"1rıa obua, dahilt harp •e kardet 

.;:• ve mukatelHladea baıka bir 
~ti eltaaciltı bir haklkattır. 
l.o~u• Yunaaiıtaaı dal.ilen 

flılİll c!iıOren son kıya•, lıte bu 
~dan n onun Balkan blrlitinde 
'i: •e almıt olduğu mfthlm vazife
~ ~olayı hi•l atikadar , ediyor H 

cJalire ... k•rliyor. Komıumur.;- .... bili itlerlae blr an nnl dbta 
••ıı aamlmi dlletimi.adir. 

ita/yanın 
Alrnangadan 
/Jir Sorgusu 

Süreyya 

Roma a (A.A.) - Umumt Av· 
~pa vaziyeti haklaada aılilıim 
_. bq ••kale yazan Clyuraale 
Ditalya, avrupa illlkdmetleri ara• 
llnda, Almınyanıa da faal rol 
OJ1aayacağı bir mllfar ket tavıl· 
r"'ııde bulunmaktadır. diyor ki: 
~Avrupaıun bugttnkll vaziyeti 
,_1ı d.ir.. Yapılacak ıey, siyasal 
i;'d• teırikimeaal •dilip edile
)'-.a~•ğinl takdirdir. Söz Alma .. 
-.dD'. Bekliyoruı,, -

Atatürkün 
Cumur Reisliği 
Ve Yabancılar 
Budapefti, 3 ( A. A. ) - Bütün 

a-azeteler AtatGrklla Türkiye Cumur· 
luk Baıkanlığına tekrar HçildiA"inl 
haber veriyorlar. 

Petler Loyd gazeteıi bu mGnaae· 
ltetle Defrettiti bir makalede Ata· 
tBrkftn Yunanlılara karıı olan müh'm 
zaferini hatırlattıktan ıonra Tirki1e• 
yi bütUa sahalarda yeaileıtiren 
muazzam İlllhat eHrlni kaydetmek
tedir. 

Gnzete diyor kic 
" Atllt6rk, memleketin ıoyaa1, 

klltUrel, ıiyual ve maddi mahiyetini 
tamamen detiıtirirken baklld bir 
mucize ıöıtermiıtir. ,, 

lngiliz Dıı 
Bakanının 
Berfin Seyahati 

Berlin, 1 ( A.A.) - Havas muha· 
birlnduı 

Alman hllkAmetl, lagili.z Huiciye 
Nazırı Sir Con Simon'a muhteıem 
bir hOınOlc:ahul glfıterecektir. Von 
Neurath, din akı•• l•tiltere sefirine 
hllJimetia Sir Con Slmoa içia Riya
••ti Cumhur ıarayında, mfltn·cffa 
Marctal Hladeaburi''u• dairesini tah
ılı edece.tini bildirmlıtlr. 

Diplomatik mabafil, 8. Hitlerı 111-
kumetin bav••• ır•ıelideabHi, Uk 
defa olarak BatnkAlet dairesinde 
muhteıem bir ıiyaaal Ye mondea 
rHmikabul yapılacağını ıByHiyorlnr. 

Bir rivayete göre Sir Con ıimon, 

nyın 7 nci gllnO ak9nmı Berline va. 
racalr. cuma Ye cumarte•I •lnü B. 
Hltt.le .ar•...-kt.a 110nra tabu 
buraya dlhsc"ktiw. Birkaç .. n ıoar• 
ta Moıkon, V arıou Ye belki de 
.t'rag'a gidecektir. 

Ditu bir rivayet6 ıBre Nazırın 
Moıkova seyahati, Loadra ile Berlhı 
araeıada dotrudaa dotru1a müzake
re Ha11nı mOdafaa edealeria tHirl 
altnıda bulunan B. Mae Donald'ı11 
muhalefeti lsuine ıeri kalaaııtır. 

lzcll•rln Kongreal 

Çine Yardım 
Devletler Para Verecekler Amma 
Nasıl Verecekler? Sekil Bulamıyorlar 

Paris 3 (A.A.) - Loodra, hll
kiimeti, Çine mali yardımda bulu- J 

nubr.ası lizımgeldiğine dair Parfs, 

Vaıington ve Tokyo hUkiimetlerl 
nezdinde bir teşebbilıte bulun-

muıtur. Siyaai mahafil, lngiltere
nin, bu teıebbüsile, Çine, Japonya 

ile anla§mamak hususunda her
hangi bir fikir verdiği manaaınıa 

çıkarılmamaaı Jizımgeldiğl mUta~ 
leasındadır. 

Diğer taraftan bazı Japon 
gazeteleri, japonyı!Dtn Çine karfl 
yeni bir politika takip edeceğini 

aöylemektedirler. Eğer Çin, Ja· 
ponyaya karıı tatbik ettiii pol"· 

tikadan vazgeçerse, Japonya para 

ile ve aiyaseten Çine yardım 
edecektir. 

Aynı zamanda Çinin, muahe
delerle Japonyaya verilen hakları 
taaımaaı istenmektedir. Bunun bir 
icabı, Çinin, japonyaya zarar 

Yerecek anlaı•alardan uzak k&l• 
maıını icap eyliyecoktir. Buna 
mvkabll Japonya, Çine yardım 

V 11ıı) eti müşkülleşen Çin hükOmet 
reiıi Şaıı Kay Qek 

l çin teıekktıl edecek bir konsoral
yoma girmiyecektir. Maamafih 6ko-

nomlk mahafil, kendisi yardıma 

muhtaç olan Japonyanın, Çine 
herhanı! bir müesıir muavenet 
yapmasını mümkün gfüm~lar. 

Mamul eşya ile yardım yapması 
iae aklın alacağı bir şey telikki 
ediliyor. 

Okuyucularıma 
Cevaplarım .. 

Ankarada Bay '' Suuel ,,e: 
Kınlan kalp hiçbir zaman ya• 

pılamaz, yapışbrılmaaı belld mlim· 
kUndllr, fakat çatlağı hiçbir za· 
man Jıale edilemez. Bunun için· 
dJr ldı 

- GlSnJlmD aldı. 
Tabiri ekıeriyetle zevahiri 

muhafaza için kullanılır. Şf mdilik 
yapacağınız şey, beklemekten 
ibarettir. 

~ 
Samatyada Bay ' 1 De ,,ye: 
Babanız haklıdır, bekir bir 

genç, dul bir kadınla evlenemez. 
EvlenlrH gözlerinin 6nllnden ka• 
dının maıiılne aft hayalleri ılle• 
mez, bedbaht olur. SlSıUnU dinler, 
Yazgeçrsiniz. Fakat bu itin için· 
den mahcubiyete katlanmadan 
çıkmanın imkln yoktur; Ye bu 
da ailenizden lıa berıiz niıan ol• 
manıa bir cezaııdır, çekersiniz. 

"" Ediıned& Ba7&0 (J. T.) Je ı 
V azlyetiniz, birkaç atın e•vel 

baıka bir kadının anlattığı vazi· 
yetten farklı değil z Adamın ilk 
zevceıl metrudur. Siz aadece 
bir metres aayılıraıniL Çocuğu 
tesçil ettirmekten bqka yapılıa 
cak bir,.y garmOyorum. 

TBYZE 

Propagandanın A vusturyada Sovget 
Ehemmiyeti idam Hükümleri Rusgada 

lngilizler De Harekete Sa.zburg, 3 ( A.A.) - Geçen tem- Film Şenlikleri Yapıldı 
muzda Avusturya arazisine infilak M k 

Geıdl.ler os ova, 3 (A.A.) - Sovyet e icl madde' er geçirdik} ri için 17 
Parls, 3 (A. A.)- Londradan Nazi idama mahkfıu edilmiştir. sinema şenliklerinin birinclıl dUn 

bildirildiiine ııöre Inailb Nazır- Bir Ay Havada bltmfıtir. jilrl heyeti, blrincı 
larıadaa Sir Kingston Vood mDktiab Çapaf Ye Gençllk fi. 
ırelecok hafta Propaganda Umum Vi Jakublay 3 (A. A.) - Her lialerl için Leningrat ılnema 
Mtldtirlilğtlne tayin edileeektir. biri yirmi yaıında bulunan Vod- fabrikasına ve ikinci mUkAfatı 
Bu memuriyet lngilterede ilk defa ray •e Dukrok isimli iki 2enç d S 
lbdu edilmekt .. ..ı;r. a .. on milyarder,, Fransız fil· 

•Uf. tayyareci lapany a, Fas, Şimali 

ı 1 d F Afrika, Mısır ve Sudan Uzerindo ı;niae vermittir. 
11Panaiyoa Mim<>4 

ta ya 8 eyezan (IS) bin kilometrelik bir uçuştan za,, Fransız filmi ile Peter Ame· 
Napoli, 3 ( A.A,) - Baı;ı yerlerde ıonra dönmüılerdfr. Bu uçuşu bir rlkaa fllml ve "Pilotlar,, filmi 

Y11kua ı•lea feyazaalar, bazı çiftıl ayda tamamlamıılardır. için Moıkovada sinema fabrikası, 
ailelerinin etraf Ue olaa muHHlele-
rl•l keamittlr• Fel&ketzedelen ersali lavlçrede So ayallatlerln Amerikalı rejiaör King, lnglllz 
.... ı..e yetlıtir••k içla leap eti•• Faallyetl rejiaörll Alfnd Grin ve Çin re· 

Çam 
Tırtılları 

Stokllol-. a ( A.A.) - Gelecek .klprlleri kur•ak lzere lıtlllkA• Ben, 3 ( A. A.) - Sosyaliıt jiaörll Taaitsuıen Şeref diploması 
tem•uzda fi •illete •eaıup 5000 lutaab aeYkedilmittlr. klSyll birliji, hükumetin muhalefet almqlardır. 

t t 1 d Mllano Fr•n.,z Ticaret tt•x.ı ı ı J'k ı,cı t••mua .. • UI 
0

• ay arın • e l5a ,. z 1 .... yevmiyelerin Siyam Karala Tahbndan 
dHa• et•ek lzere Stokbolade bir Odaaı bugDnkl! hadlerinde kalması 
koape yapacaklardır. Bu mlnaae- Mi!Ano, S ( AA. ) - Mlltno Fraa· l . i me- ayrlldı 
betle ı .. dil.le Mr lacı wueteıl ner auı Ticaret Oda11 50 nd yıldhlml•I ·~ eaın ariyıumumiyeye arzetmek Puta, 3 (A." A.) - Siyam krala 11 

1 L ti ı -... lçın çalıııyor. f i 
'-- redilHektir. merasim e au u am •• • .. _ .... ·~~~~~~~~~=~~-:~~~~~~-----=~=t=ab=:'lt=t=a=-=n=--e-ra,..:g=.,ao-!!t~e=tem=f==t=ir!ll!.=~!!!"""'!!I 
----~~~~~~--~~~~~l!!!!!!!!ı=~~--------------- - s ~ jıdı aldım. Bu y&ı Mııır liralık du~mu sordu. Ben de gevezelik 
~_!, Kaç-~ Roman bir çekti. ettım, saklamadım. Çamlıca ma· 

t Kendimi efsaneler, maaallar, cerasını baıtan sonuna k d 
d anlattım. 8 ar a D B 111' t a • a D romanlarda yaııyorum z•nne 1-

• yordum. Bu ne ıarip maceraydı Ben anlattıkça onun yUzU 

..., Yazan: Rornancı 

.... -Oi~. ~oaı-o•btli--ba•h•ç•e•.ıa-•.Lp.-•d•aıııİ&mı-•P•r• •• •H-• •be-nl elimden tutarak 

Yordu. latkata çıkardı. Anladım ki bura• 
~JrılcLlr. preuMaia emriae amade t 1le ... arı, macera idi. lauaual bir eYdir. Ten"laane levlıaaa 
~ .. ltut1un da ltqka aa.termellkten ibaret. Saat Hkize 

l' •arda. kadar kaldık. 
~ ... t beıte Elara..Jar cad- Preuea aynhrkea: 
~ ld Min kapıaım pldım. - Otelde rahatsanız itiraz 
'~ Yaunh kaduua ter- fiaha kaha. Sizin için haıka .. , 

..... ..._ dDtDnllyerum. Telefonla yine ara-
~.. llrhce e•Yek• e•ir yacajım. DedL 
~ .; an.& derhal aal011a ka- Bu muammalı •acera ltarL 

ICar er. fına ateıl ıiht beai de aleYleo-

...... çıl ~h bir flıma11 kadı•; dir•lıti. O aitüktea ıonra hen de 
"- ile ~t ediniz, tlecl. Prea- otele tliatl&-. 

lla~k • lıe tetrif ederler. Odamda •uanıa lstbde ki-
-...._ •'- pr ..... çok aecik· çlk IJlr paket buldum. Açtaj'ııa 

zamaa l9iatl•• aom albndu bir 
dftt.a°:0:~':"- ldakaea111uıu sel- aiıara kutum cıkb. Nefis Mıaır 

\' n • un. aiaaralarmdan birini tftttttrmek 

~-::111~.fl. kotı... Wr antla lçia aldım. AlbDda bir kljıt gö-
~ zlme ifitti. Sigaralan iterek kl· 

yarabbi. gözU karışıyordu. N'hayet elini 
Burftnden ıonra iki al• ıeçtl. omuzuma vurdu. 

Prenff• aramadı. - Demek iki haftadır bura· 
ÜçDncl p yine telefondan dasın hHa. Geçmiş clsun öyl" iıe. 

fatediler. Ayal tertip terzihanede ayrola. 

bul tuk geçmiş o'aun d' 
Uf : ftnkll iki b • ' I} orum, 
Pren ... benim için düfiindll- ç aftad r baıına bAIA 

;anı a6ylemedl, heniz karar ver- bir felaket geloıemiı! 
memifti. - Sebep! 

Fakat her aynbıta ealdalnden Cemal Ranıi anlattı. Meğer 
clalıaa ateıll görtlnllyor. ?e~. ne 

8
hUyUk bir tehlike içinde 

Ah Çamlıcadaki ıtınlerimizl ımııım. u prenaeı Mısırın meş· 
diye içini çekiyordu. bur . azılı zenginlerinden bir 

Üç gUn geçmlştL Bir akıam prensın metresi imiı. Herif ıöz 
( Helyopoll• ) ten dönftyordum. açhrmıyormuı. lstanbula akraba-
Arkamdan bir Hl beni çağırdı. ıma gitmeye ancak mUıaade 
d6ndüm. ediyormuş. Geçen yıl prensese 

Ne göreyim. Bizim eski ar· bir delikanlı Atık oldu diye ıa· 
kadaılardan Cemal R'mi değil vallıyı sokak ortasında fellahlar 
mi? dö•ftvermiı. 

Cemal Rami bahriyeden çık· Ben bunları öğrendikten •onra 
- Adam Hn de, dedim. Ben 

tıktan ıonra Mısıra gelmlt, yer- de fellahlardan dayak yiyecek 
Jetmifti. Ôpllttük, koklaıtık. Bana ıöz Jok. Maamaf•h aöylediğ;0 
ne mllnaaebetle Kahired• bulun- iyi oldu ibtiyath hareket ederim. 

Cemal Rami o aece beni 
bırakmadı. EYine götUrdD. Ye· 
meye alakoydu. 

Ertesi gün prensesten telefon 
bekledim. Ses çıkmadı. 

iki ilin geçti. Yine aea yok . 
ÜçllncU gün holde telefon 

beklerken bir adamın beni aör· 
mık iıtediğini haber verdiler. 

- Gelsin! 
Zebella gibi bir arap karııma 

dikildi. Hiç baılangıca IU1um 
görmeden: 

- Ef endina, dedi. Yirmi dört 
saate kadar Kahireyi terketme• 
lisiniz; etmediiiniz takdirde ken-
dinizi tehlikede biliniz • 

Ve benim cevap vermemi bek· 
lemeden döndll sırtını. Uzun 
bacaklarını pergel aibi açarak 
kayboldu . 

Gayriihtiyari elim tabancama 
gitmişti. Yahu nerede idik. ~e 
oluyorduk Cemal Raminin dedik· 
leri çıkı~ or mıydı?. 

Bir aralık prenseai telefonla 
bulup sormayı dDıftndUm. Fakat 
onun aerbest olmadıj"ı . maliim~u. 
Herhalde itin içinde bır bityenıil 
YardL 

f Arkaa YU) 

• 
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Bir Yıldız Daha Söndü 

Edit Mera Geçen Hafta 
içinde Öldü 

Tiyatro 1ahncıinde Ye beyaz 
perdede yalnız ınzel!lğile değll, 
ıan'atkarlıjlle do kendiıine, ölml· 
yecek bir ıöhret temin etmit olan 
Edit Mera geçen hafta Fransada, 
öldü. Bu gllıcl kız henüz gençti, 
ölecek çağda deiildi. Fakat bir 
tedbirsizlik neticeal yakalandığı 
hastalık, dört gün içinde onu 
söndürdü. 

Edit Merayı, biraz haf,zanızı 
yokhyacak olursanız habrhyacak· 
smız. Sessiz filim zamanında 
olduğu gibi, ıcsli filim devrinde· 
de birçok büyük filimlerde muh· 
telif roller almıf, kabiliyetini 
blltün seyircilere tasdik ettirmişti. 
Franaada aan'at hareketlerini 
yakından takip edenler, bu güzel 
kadınm ölümnntt aan'at bayab 
için bUylik bir kayıp olarak 
ıayıyorlar. 

Edlt Mera, bUtUn hUviyetile 
güzel bir kadındı. Akaju rengin· 
de aaçları, cazip bir yüzü ve ııık 
taıan gözleri Yardı. Fakat ondaki 
BSn'atkirhk, ylizUnde ve vücudun· 
da taııdıjı gllzellikten çok daha 
bllyUktU. 

Bu gUıel ve aan'atklr kadın 
ltalyada doimuı ve Franaada 
6lmtııtlir. Fakat Fransız olmadığı 
aibl, Italyen da değildir. ltalyanın 
Bolı.ano kasabasında bir lsliv 
aileden doimuştur. 

Edit mektebe devam ederken 
doktor olmak ememe çalışıyordu. 
Fakat anne.si JUe tiyatro artiıti 

olmaıını iıtiyordu. Filhakika ken· 
di&inde yaradıbıtan artiıtlik kabi· 
liyeti vardı ve bu kabiliyet, daha 
mektep ııralarında iken bHe mU· 
ıahede ediliyordu. Edit M"era 

tiyatro 1ahaeaiue on aekiz 1"'-nda 
intisab etti, 6ncıleri küçllk roller 
yapta " bunlara kazandıtı mur 
vaffaldyet neticeılnde çabucck 
parladı. 

Sinema kumpanyaları bu )'•'11 
parlıyan yıldl%d'an beyaz pidede 
istifade etmek ietedller Ye u• 
yede Edit bir çok filimle.r vire· 
rek hem zengin, hem de llftret 
sahibi oldu. 

Fakat iaeafıız bir baıtahk 
onu bir kaç aUn içinde gHf ya• 
ıında yere vurdu. 

Jenni Helya 
Yeni yıldıdardan Jennl Hılya 

bir mendil ticarethanesinde tez· 
gihtarbk yapıyormuı. Bir tiyatro 
müdürü oradan mendil ahrken 
genç kızın jestlerini bğenmiı ve 
derhal onu artlıtliğe kabul etmiş· 
tir. 

Jenni Helya, kahkahaaının ve 
yiirUyüıUnUn güzell:ği aayeainde 
stinmiyecek yıldızlar arasına ıeç• 
mek Uıeredir .• 

Bir Hasta Daha 
Gl\ıel yıldızlardan Annabella 

da bir kaç zamandanberi hasta 
yatmaktadır. Doktorlar tedavisi 
için çok uğrafıyorlar. Haıtalık 
o kadar endiıe verici mahiyette 
olmamakla beraber bu zayif 
olduğu için fazla tedbirli davran· 
mak lazım ıelmekledir 

Komik Şarloyu 
Kızdırmak için 
Uğraşıyorlar 

Beyaz Perde Haberleri 

Komik Şarlo, daha doğrusu 
asıl adile Şarli Şaplin yeni filmini 
çeYirmekle meşguldur. Fakat 

Her Film için Yeni Bir 
Yıldız lVlodası ! 

okadar ketfım davranıyor ki Holivutta, me~hur artistlerden 
Amerikada herkes, Şar.onun ne ... 
ynı:hiını çıldıraaıya merak ediyor. bir çoğunu bir araya toplayan 
Gazeteciler birkaç defa Şarlonun yeni bir film hazırlanmıştır. "Da· 
yeni filmine ait esran ele geçir· vid Koperfild,. adını taııyan bu 
uıelc için uğratmıı·ar, fakat mu• yeni filmde bat rolleri maruf 
·vaffak olamamıflardır. yıldıılardan Le\lı Ston, Meç 

Bu:ıun üzerine kahkahalar 
kırahoı kızdırmak için sinirlendi- Evens, Roland Yung ve Edna 

ricl yazllar yazmıya baılamıtlardır. May temsil etmiılerdir. Filmin 
Amerika gazetılerinin bu yazıla· rejisörlOğllotl de Jorj kUkor 
rıaa ıGre, Şarlo. yeni yaptığı yapmııbr • 
.filme fazla müşteri toplatnak için 1#- Öyle anlaııhyor ki bun• 
ona eararengf.r bir mahiyet ver· dan •onra Amerika ıinemacılar1, 
dlrmektedir. Çok ketum davran- her yeni film için yeni bir yıldız 
maıının Hbebl de bµ imlı. 

Fakat kahkanalar kıralı, halk yaratacaklar. 
araamdakl itibarına dayanaı ak l. u ÇUnkn Holivutta hergftn yeni 

ya1ılara ehemmiyet vermemektedir. yeni yudııların doğduğunu itiliyor, 
.............................................................. okuyoruz. Bir Amerika gazetesine 

4 uk•rıda Betti Gra,,I, «ı•/ıJ• S•lli 
lll111t .att motl• •llıi••l•ril• 

······························································ !;·gi:iz Yıldızları 
Londra gazetelerinin \'erdikleri 

l·aberlcre göre, lnailiz yıldıdarın· 
dan bir çoğu önümüzdeki tatil 
a . larmda hep bir arada ol2ra!c 
i:Ci ay dpvam edecek bir S( Y ı· • 

hate çık,ı caklardır. lngiliz yı.c..i· 

Iarınn dünyayı gezdirecek olan 
vapurun bu seyl?hat esnasında 
ls~anbu)a da ,.;:;.. -nası ihtimalin· 
den balıaedili or. Fakat kat'i 

·:bir program l iz :zilmemiıti • 

göre, Avrupa fllimlerine karşı 
maırafsıı rekabet edebilmek için 
Amerika ıinema kumpanyalarının 
bu yola dökülmeleri faydalı gö
rUlüyormuı. 

Son zamanlarda Anita Luiz 
adında gll:ı:el bir yıldız daha doğ-

' muştur. Fakat bu genç kızın 
yeglne varlığı, bugün için ıadece 
gilzelliktir. San'at varlığı nokta
ıından henUz baalttir, belki de 
yeni Ye ilk çevirdiği 0 Bir yaz 
şecoıinin rOyası,. filminden sonra 
beyaz perdede bir daha gözük· 
meyecektlr. 

'4- Maruf erkek yıldızlardan 
Boriı Karlof " Frankenıtayn ,. 
adlndaki filimde baş rolU oyna· 
maktadır. Bu rol için yaphğı 
makyaj mUtehasııslar tarafından 
çok beyenllmittir. 

lf Holivutta durmadan filim 
çevirmekte olan Fransız erkek 
yıldıılarandan Şarl Buvaye geçen· 
lerde, içinde iki bin dolar bulu
nan clsdanını bir takai otomo-

b 1i içinde düşfirmnıtftr. Berelıel 
verain ki soför, kendiıinl çolı 
beyeniyor ve aeviyormuı. CUzda&ll 
otomobilde bulunca . doiruca yıl
dızın e'Yine gilmİf, kendi•io•. 
teslim etmitlir. Şarl Bu vay• 
paranın yarısını şofÖre hediye oft 
miı, ayrıca bir de imza!I fotoff' 
rafını vermiılir. Şoför bu fotogr•*' 
İleride kayljolduğu veya yandıı
ıaman tazminat almak makaadllt 
altı bf n dolar~ sigorta ettirmiıc:lti't 

Jf Fran11z ıttidyolarmda "Sti' 
maya giden yol ,, adında buyo• 
bir macera filmi çevrİlmektedl;. 
Bu filmde meıbur tayyarecilerdeo 
bir çoA'u, ıon sistem bUyUk ta)"' 
yareJerle vazife almıılardır. 

lf Parla ıtUdyolarında 11 Bf' 
kireler mektebi,, adında bir sev4• 
filmi çevrllmiye ba§lanmııdır. G~ 
,eı y,ıldıılardan Monik Rollan9ı 

bu filmde baı rolü temsil etm~ 
tedir. Yine bir Fransıı Htüdyô' 
ıunda mefhur yıldızlardan Ko)et 
Darföy yeni bir fUm çevirmly• 
baılamıı dır. 

lf Jan Obor adındaki gUzeJ 
seilt Franıız yıldızı " RezaletteO 
rezalete ,, itimli bir filmde bil 
roln temsil etmektedir. 

1#- Pardo Roederio çevirnıif 
olduğu 11 Bir lisede yedi sene '' 
adındaki film paris ılnemalarınd• 
geçen haftadan itibaren gösteril" 
miye baılanmışdır. 

Çerles Rugles 
Amerika ıinema yıldızları ar•• 

llında fazla ttltiln içmek rekorunu 
erkek yıldızlardan Çerles Rugl•• 
~trmııtır. Pek çok tlltUn içmekte" 
dir. Sekiz düzineden f aıla pipoıd 
Yardır. 



Merdivenler 
Afacan bi: den bire merdiven· 

lerden pa:d ır küldür yu\'arla •. dı 
ve ke:·disini hıf:ıkda b .ıldu. 

Kafaıını bacağım fe na ha!de 
vurmuıdu. Inliyerek doiruldu. 
C .ngöz karıısında giilUyord :.ı : 

- Na o dedi, yiirilrken mu
v ... .zeneni mi kaybettin? .. 

- Hayır, merdiYer.l~riL 
.... . . ............. _. , . .... _ ..... ' 1 • • •••• _ . .... 

.... Siyle bakayım ofmm, heaabın en atır babıi hanglaidir ?. 
- Borç bahsJ 1'aba !.. 

. -

... - BalıkyaiJ bana çok ya
••Yoı-? 

- Neden'/ 
'-1 -

1 
~~ ~ içer.em aanem 

o kadu .-....,. götGrlyorl •• 

YAZ 
M.lcwlu aut o'ur, 
IMrw Hrl&M o"ur, 
O,..aar kat kat olur, 
Yakında JU l'•liyorl •• 

Deniıt'ie ylzecetiz, 
Oyualar dlıecetiz, 

Atlan ıllz .. etiz 
Vakıada JU l'•liyorf .. 

Şu mart laele atlııH, 

Y akıRda yaz geliyor, 
ÇatlHa da patlaH, 
Yakıada )'H l'•liyorJ •• 

Vedat Nevzat 

ME~TEf' 

\ 

Piyano Grip 

Eve bir pi ya• _ ... ~!~~~~ . ~~ip~. n.a.ı~l .. g.fı.rü~or L 

il 

no alınmııtı. Cin
aözün ablaaı ça· 
lacaktı. Hamal-
lar ahp aetirdi· 
ler, odara koy· 
dular. Cbagöıün 
annui, Ctoıöziln 
babasına dedi ki: / 

- Bu piyano 
çok yer t.tuyor. 
Hemen bltlhl 
odayı kapladı. 

Cingöz atıldı: 

- Btra11aı ke· · 
ıeri.z, olur biter 
anneci timi 

~~ Ne yapayım babuljlaı, hep biz ıltlenecek 
~ •!.. Sevinıinler dire biraz da onları ıüıledim .. 

~------------------------------·------------------"--___________ F_IK--ı-R_A ____________ __. 

Fareler, Kediler 
llliıı~•dUer farelere harb Utn. et

ttd' .. ı. 

~ .. f 'Pıi bir araya gelib, ıu hın· 
'tlerl temizliyeceklerdi. 

1-t, lca •kıam bir araya toplandı· 
.\ lluşrnağa başladılar. 

"-tk, "k•ra kedilerinden biri ayağa 
"•k dedi ki: 

bir ~lcı~Ylar, bu harb için benim 
"' ıfun •ar. 

Nedir? •• 
L "' Teklifi' "'ft•ı.k . m fu.. Her kedi bir 
&..., bır uykuya dalsın, fare• 
L •atnl 
""çı111 1 z f Jet gelıin. içimizden bir 
liıı b areler arıaaına· «Kedile-
" epai b' . 
•''••n , ze ırlend.!» Haberini 

• o.ur bit ..... 1( ' er. 
abuı, kabul r.. 

~ ..... FakatBa ı 
ıı kat'idir Y .•r, Bayanlar. Şar· 

)'c:•i . • Bır hafta hep uyu• 
-.ı ıı, bırte . 

lde11 k ldy Yernıyeceğiz, yeri· 
ıı ımı aınıyaca w ız. 

ııL. &lerkea kab l . g 

,. 

Bak, babamı ıördUn mil?. KUçük iken çok zeki bir çocukmuı!. 
Demek ıen de bllyüyünc" aptaaaıacaksıu ?. 

YAZ 
Mljde Mljde çocuklar, 
Yakında yaz giriyor, 
Sıcaklar lçimiade 
Yakında yaz g iriyor. 

Terleyip kotacataz, 
Kırlarda cotacatıa, 

Datları •tacat ıı, 
Yakında yaz geliyar 1 •• 

Kırlar da biz\ bekler, 
Ne hottur kelebekler, 
Kırm zı nıor çiçekler, 
Yakında yaz •eliyor f. 

Sabun 
Cmi(Ö:ıUn an• 

ne&l hiddetle 

odaya e :rdi ve 
Cingözün baba• 

sına baiırdı: 

- Nedir bu 

aıcıdan çektiti· 

miz? Pis içinde 

geziyor.. Elleri 

kir tutmuf .• 

Ved•t Nevzat 

- Çocuklar, gelecek derH 
hepiniz yı ldızların isimlerini yaza· 
caksımz !. 

Bir 1eı Oh yaşadılı, yıl· 
dızlarm iıimlerlnl öğrenmek için 
e•lecek salıya kadar her akpm 
ieınmaya gideceğiz J.. 

Cinıöz atıld1: 

- Koca bir 

sabunla döv de 

aklı baıına ıel

ıln anne! .• - Tttekktır ederim Bay amca, yoksa otomo
bili durduramıyacaktım. 

1-------------=F~IK~R=A~-----------' 
Dayak Korkusu 

caıun ödü kopmlya baılamııcl.. 
• Korkudan tir tir titirlyor, eve 

gidinciye kadar yüreği titirfyordu. 
Nasal korkmuın ki çocuiun ismi 
mektepte " Kartal ,, dı. Kartal 
Ahmet dediler mi bütün yumur
~aklar tirtir titrerlerdi. Bir yum· 
rukta duvarları yıkardı. Bu böy
lece b rkaç hafta siirdU. 

Afacan " ha ıimdi dövecek, 
ha ıonra dö\·ecek!. ,, diye korku· 
dan fell eniyordu. 

N;hayet bir gün o!an oldu. iri 
yarı çocuk Afacanı bir aokakda 
sıkııtırdı. 

BaşlaCı pataklamiya .• 
Vurdu, vurdu, vt:rdu. Afac1tn 

adama1u h bir dayak yedi. Çocu L.: 
- Hadi timdi cehennem ol 

ait!. Dedi. 

Afacan kaçarken mırıldanı• 
yordu: 

_ Oh yarabbim ıDld\r, artık L:'ll itib u ettı ve o atin· 
~ ll are11 kediler bir haftalı~ 

)kuya daldılar. HllllNld fare- bm;da kaymaaın diye ayaima paça~ralar ıan:ıAca, aptal at bokıör olmak iatedi L kQrlmm~ kartllldumL. 
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er Yararlıkta Bir Terfi Vardı •• 
Allahım, ya ıu adamı us

lendır, bu haşarılıklardan vaz 
geçir, çoluğuna çocuğuna bağla 

ve yahut Şnmdan kaldır, başka 
bir yere yolla da isterse Fiz:an 
çölleri olsun.. Deve ıırtlannda 
gitmiye, çadırlarda oturmıya ra• 
zıyım, tek, gönlnm rahat etsini.. 

Canlıcenaze hatunun duası Cf"' 
ref saatine tesadüf etmlı olacak 
ki haftası geçmeden Seraıkerka• 

pısından bir telgraf. 
Zeytun civarında ermeni ka· 

rıııklığı olmadı mı, Affan Beyin 
oraya hareket edecek taburlar· 
dan birine tayin edildiğine dair 
bir emri seraskeri. 

Bermutad, Toıunun orada da 
ynrarlıkları ahb vermiı. Asiler• 
den bin bu kadarını çevirib pUr 
sildh ve cephan teslim alınca, bu 
haber de saraya aksedince Sultan 
Hamidin yüzn plmüş, deve ldal 
yatışmış. • 

Derlikab, hem mirlivalık hem
de yaveranı hazreti ıehriyariJiğlno 
bir idare. 

Büyü bôzuldu, mlmlilfk tc ara• 
dan kalktı ya, bir iki ay geçme· 
den bilmemneci başı da şefaati 

deriğ etmemiı. 
Bir gOn huzurda .bulunuyor-

muı, Hünkar, marangoz tezgi· 
hının başında, kulağında kurşun 
kalem, şakağında metre, bir ko· 
modin mi yoksa lAvabo mu yap
makla meşguldür • 

Ekseri zamanki avurt ıavurdu 
yok. Müsteribce, Gillugışsıı bir 
anı... Karşısındakinin Affan Paıa 
lle bir sıhnyeti olduğunu blliyor. 
Zira bu bapta kaç curoal almış, 
ayrıca da tahkik etmiş. 

- Ne dersin, diye ıormuı, 
Paıayı burada bir yere tayin 
etaek mi?... Hıdemat.ı bergtblde
sini gördük, mahz:uıiyetimir.l mu• 
cip oldu. Daha } akinimlzde bu· 
lunması münasip değil mi ? ... 
Daha da arzumuz veçhile çalııır. 
Bizler memnun olup taltifi esli'" 
geme)'iz, kendiai de feyiz alır, 

hoınut kalır. 
Bilmem neci baıı, zemin 'H za

manı mllsalt gördll ya, ıözler 

önde, eller göğUıte : 
- Her no veçhile emrU 

ferman buyurulursa isabet anda· 
dır 1.. ı mliteakıb ııiriımiı : 

Paşanın atebei felek merte
beye minelkadfm mevcut ıadakat 
ve ubud:yetinf, uğuru hUmayunda 
fedayı hayata Amadeliğini, dllhahı 
ıehin§ahi dairesinde hıdemattan kıl 
kadar ayrılmıyacağını, gerek mer 
hudatmı ıertkae mesmuabm harfi 
harfine nezdi clhanbaniye blldir
me~i cana minnet bileceğini 

beyan kılarak yoaurt gönlU ayran 
etmlt-

Derhal, lradel ıeniye ıenfaa
dlr (!) olmuı: 

- Ferikliğinin tebı"rile bera
ber serian lstaobula hareketini 
ba telgraf bildiri. 

Musahip Bey: 
- Emir Padlıahımın ! Diye 

yerlere egilirlcen Sultan Hamid 
bir ıual daha dayamış: 

- Elbette çoluğu çocuğu ola 
cak... Oğlu mu yoksa kızı mı 
var? 

- ı 5, 16 yaşlarında bir kale-
leri var! Derdemez bir irade daha: 

- O .. u da Hilnkar çavuıu 
ettim. liz"m Abdülkadire refnkat 
etsin ... Yakmda mlHlizim, yüzbaşı 
da eder:zll. 
. . . . . . . . • • • 

Affan paşa, on hef bukadar 

Şamlı bir rakk&H 
aenelilc cUda dilştUğl meıkati 
resine, maaile Ye mahdum ka•uş
mu§. 

Şimdilik t yio kılındığı vazife: 
(Teftişi askeri komisyonu) aıalı
ğına zamimeten selamlık resmi 
alisine memuriyet. 

Huylu huyundan tabii geçmez. 
Adamın gözli, akh fikri omuz
dawlıkta; bovardalıkta. Biraz dik
kat et, tavurlarında, sözlerinde, 
her hal ve hareketinde bunun 
&erlerini gör. 

Fesi }İne daima sol kaşın Us
tUne yıkık. Gözler sık sık pınar

lara kasarak sU1Uk. Yine omuz
ların biri kalkıkça, öbUrU lnikçe. 
YürUyUş pavuryaca. Acele gide
cek oldu mu bir elle göğüs ka· 
vuşturup ötekini arkaya salla
maca .. 

iki parmağını yalayıp yalayıp 
kulağına sokup bıyıklarını burma 
Racona mugayır bir muameleye 
rastladı mı ağzı büzerek bir ta• 
rafa toplama. Kolunun arasından 
fıskıye gibi tükürme. 

- Be kardeıiml. Be imanım! 
Be ihvan!. Kızınca, g6z kandilin
den, ağız tavanından, gırtlak tah

. t boşundan tutturulan kantarlalar. 

Konağında, dairede, komis
yonda bir iki kere hızlıca kapı 
kapandı da bir gümleme aksetti 
mi derhal: 

- Sayalım yahu 1.. Yediyi 
bulacak gibi; yangın galiba 1 .. 
deyip saniyesinde yerinden fırla· 
malar. 

Hakikaten bir yerde yangın 
çıkıpta sokakda tulumbacılar mı 
geçiyor, hemen pencerede soluğu 
alıp: 

- Mevllnekııpılılar!.. Çınarlı
lar!.. Çeımemeydanlılar!.. Diyerek 
hepsini bir bir tamına ve sayma ... 

- Aah, fos takım. Kurtdin
gilleri. Metelik etmezi. Ulan an
davallılar, sandık öyle mi ıırtlanır 
be?.. Reisin avalllğine bak; bir 
tokatlık caııı yokl. Diye behre ve 
vukuf taalamalar .. 

l 

O de.irde, Ferik olunca he
men duayı ettirip tahta sakalı 
bırakmak §art. Binaenaleyh Affan 
Paşa da irsali lihye eylemiı .. 
Sakal ona çok yaratmış. Zaten 
yakışıklı, gUr saçlı, iriyarı; bir 1 

kat daha ıanlanmıı, ıahretlenmlş. 
lstanbula gelip te büyük 

lrayınpederinden kalma eski ko-
nağa yerleılr yerleımez, ilk iti 
bir faytonla bir çift beygir almak 
olmuı. 

Mevsim bahara teaadllf etmiş. 
Tam Kağıthane zamanı. Cuma 
vo pazarları gelsin gezme, gelsin 
piyasa. 

Babası yaşta paşalar, kude
maaı beyefendiler seyir yerlerin· 
den hiç eksik olmadıkları, her 
hafta piyasalara karııtıkları halde 
buna ayıp mı? 

Malüm a, ince eleyenlerden, 
kıh kırk yararlardan değil. Cu
maları seliimlık dönüşü, pa-
znrları da öğle Ustu, orabayı 
Karaköye aürdfirUyor. Ha•yar 
hanının yanındaki ,.Ekonomi,, 
lokantasına giriyor. 
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Yeni ı Bir Seyyah Kafilesi 
lnsıiHz bandıralı DDıea of At• 

hol Transatlantiği ile ıehrimit:e 
(350) Kanadalı ve Iaglliz seyyahı 
gelmiştir. Tranaatlaatlk limaaı· 
mııda iki gün kalacak ve Surye 
sahillerine -hareket edecektir. 

Mart 4 %" 

Habeş lmperatoru Kızıl Sarayında 

"Şehinşahlar Şehinşah,, ı 
Yapacağını Düşünüyor 

( Baştarnfı 1 inci yüzde ) 
rafından kurulmuş yegane devlet 
olan Habeşistanın bugünkfi hü· 
kUmdarı gayet iyi tahsil görmUş
tfir, siyasi cereyanlara vakıftır ve 
dünyanın iş alemini parmakları
nın ucu gibi bilmektedir. Kendi
sinin aulh taraftarı olduğu ve bü· 
tnn uyuşma müz:okereleri akim 
kalsa bt:e Uluslararası kurumuna 
itimadı bulunduğu muhakkaktır. 
Bununla beraber eninde sonunda 
harp çıkacak olursa Habeş• 
lilerin znferi temin için ölüme 
atı!mnktan çekiıımiyeceklerl de 
öy!ece meydandadır. 

Bununla beraber bu dakikada 
Habeşistanda tam bir sükun 
vardır, ve 11eferb rliğe de bawlnn
mamışbr. Yapılan fey mevcut 
kuvvetin lhtllaflı arazide toplan
mlf olmasından ibarettir. Buna 
mukabil bınadaki ecnebi sefartt
leri heyecan içindedir ve bilhassa 
lngiliz mahafilinde Fransıı battı 
hareketinin ne olacağı dUıllnUl· 
mektedir. Zira Hebeıistnnı dtınize 
bağlıyan en kısa yol Fransız 
( Somali ) sinden geçen demiryo
ludur. Eğer Fransa bu yolu ka
parsa Habeşistan hariçten mU· 
himmat alamıyacak, ııkıntı çeke· 
cek demektir. Diğer taraftan 
Italyadan gelen askerin ( ltalyan 
Eritre ) sine mi, yoksa ( ltalyan 
Somali ) sine mi çıkarılacağı da 
merak edilmektedir. ÇUnkll (Erit· 
re ) ye çıkanlması harp yapıla· 
cağına delalet eder. Somallye çı• 
karılması lse bir 11 tecziy• yllrll
yUşU,, nUn dU ünilldllğllnU gös-
terir. 

Bura(iakl kanaate g8rı Ha• 
beiiıtana yapılacak hUcum gOç• 
lüklerle doludur. Bir d~fa tayya• 

Dil Derlemesi 
ilk tedrisat muallimleri dil 

derleme itlerinin ikinci kısmına 
baılamıılardır. Birinci kısımda 
muhtelif ktıçllk 1an'atlere ait 
kelimeler derlenmiıtir. Bu ikinci 
kı11m derleme iti alb ay sllre• 
cektir. .............................................................. 

( Toplantllar, Davetler ) 

HllAHahmer Kaza Kongre•I 
Hillllahmer Cemiyeti Kadıköy 

ıubeıi yıllık kongrHl 6nilmüı.deki 
cuma ~llnQ ıaat 10 da yapılacaktır. 
Üyelerin elmeleri dilenmektedir • 

Danah Çay 
lstanbul Ziraat mektebi ıon sınıf 

talebeleri tarafından önllmtı:ıdekl 
p•rtembe ~ilntl akıam 1aat 16 dan 
2i ye kadar Beyoğlu TurİDJ. kulüp 
salonlarında bir danıh çay verılecektir. 

TAKVİM 
Glln PAZARTESi Kaıım 
31 4 MART 935 117 

Arabi Ruıni 
28 Zilkade 1355 19 Şubat U50 
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DELi DOLU . ............ .. 
Son Hafta 

renin kullanılması mUmklln de· 
&"ildir. Kat'i netice vermez. Ş.. 
birler o tazdadır ki buglln boıD"' 

Pı· bardıman ile yıkılsa yarın ya 
labilir. Diğer taraftan . Hah~ 
ordusu bir "hayalet,, gidır, be 
lenmiye:c tepenin arkasından çr 
kıverlr, takip edildiml de benıel1 
ortadan siliniverir, yok ohı~ 
Bundan başka memleket ço 
dağlıktır, arızalıdır. 
ltalyanların Yeni Sevkıyat~ 

Floransa, 3 ( A.A. ) - Doı.
Afrikaıına gönderilecek ve bar,. 
ketinden evvel NapoJide topları,. 
csk olan fırka General MaravioY' 
tarafından teftii edilmiştir. Aske,. 
ler, halkın alkışları arasınd• 
sokaklardan geçmişlerdir. 

lf 
Roma, 3 (A.A.) - Kamptdol

yo ve Antonyetta vapurları 1' 
zabit, 554 aıker, malzeme, ıııt 
himmat ve saire ile Afrika)" 
gitmek üzere Napoliden Meıioat• 
hareket etmiştir. 

P[astiras 
Fransada 

( Baştarafı 1 inci yaıde ) 
- «Blltüo bildiklerimi i~ 

telerden öğrendim. Maam 
ldisat beni mütehayyir bır•~· 

madı. Zira memleketin yarııınd~ 
fazlaıı ihtllAl halindedir. Tar• 
tarlarım farafından çağrılmadık'' 
Fransayı terketmiyecetim.» / . .. ........ .a~~·· ......... ~ 
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"ne 4 Mart SON POSTA 

iTTIBAD ve TEBAKB 
Nasıl Doida ? •• 

a inci kısım No. 216 
Her hakkı mahfuzdur. Nıuıl 1"aıaaı? .. 

~~~~~~~ 4 • 3 - 935 Nasıl ÔldiJ? 
'1111111 !iya fakire=========================• 

izzet Paşa [(ahi nesinin Vaziyeti Düzel-
tip Düzeltemiyeceği Düşünülüyordu •• 
Orıdaıı sonra da birbirini huluıklirlık 1ı;b;;'elerinin dağı:d1· 
takıp eden yolsuzlukların ğu ı görür görmez, bü11bfitün ( co-
~lltlne geçmek için mfi- miyct aleyh ·ne dönmüılerdl. 

mU ) nll bile l!in etmlflerdl. 
Vaziyet, tıpkı ( 31 - mart ) facı ası· 
nın hilkUm aUrdUj'U gönleri ha· 
tırlatmata idi. tellladı bir mficadeleye girişmiş- Hem~n hemen (Tanin) den başka 

:··· Fethi beye, blitftn bu müca· diğer gazete:erh l:aanı da birden Dıthiliye Nezaretine, zabıtaya, 
alikadar makam ye me•kilere 
jurnallar yağdırılıyor; ml\him ve 
d.kkate ıayan hAdiaelerin Yoku 
bulacağ1ndan bahsediliyordu. Aynı 
zamanda, halk araıında da heye
canlı dedikodular çıkanbyordu. Bu 
dedikodular; baılıca fU noktalar 
üzerinde toplanıyordu: 

•lelerfnde ilham veren iki kuv· bire deği~:vermişti. Daha dOne 
'tet membaı vardı. Bunun biri, kadar (zaferi nihai ) teranelerile 
t•hat görUtleri.. diğeri de, hü· slilun al tun yru }&zan, Enver ve 
lı 6111etfn on ıenelfk meıruti) et Talat Pa,c:.Iarı alkı~hyabilmek için 
~'Yatında, her nerede bir tehli· vesile!or arayan gazeteler, ıimdl 
~ rarnlnrae oraya ılnealnl ıiper mesleklerini çarçabuk değişt:r-
~ ' 11 (Mustafa Kemal Paıa) idi. mişler, acı acı tenkitlero giri{miı· 
h •tta; artık son gfinlerdo, lttJ· )erdi. HattA bazı gazeteler, ( it· 
.. •t "' Teraklcl binası çökmeye tlhat ve Terakki cemiyetinin ölil· 
~tladığı zama ... , memleketi kur• ·-=·--===- _ 

(Arkaaı nr) 

t -ak lçfu milU eaadar dah~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~'tttde yeni bir fırka teıkUini 
b:thi Beye i:ham eden de, bu 
h Ytlk görUılO zattı ... Fethi Bey, 
u fırka fikri i mecliste ortaya 

•tar 
0 atmaz, meclis 2znlarının 
t çte biri onun bayrağı altına 
J>0Planrnıı.. Sonraları (Hürr;yet· 
if~r"eran) namı verılen fırkanın 
t ;arlığı, bu suretle canlanmış· a· . una binaen izzet Paşa Fethi 
h~yı kabineıine almakla sağlam 
J/Jr eıa11a daha istinat etmiş .. 
•ıııuplarmın ekseriıi, ittihat 

~e terakkiden ayrılan yeni ve 
u _.\'et)i bir kütleyi de ele geçir

trı. 1ttl.. Fakat b:zet Paıanın aııl 
~aksadı, kabineyi çok kudretli 
ır ıahsiyetle kuvvetlendirmek •• 

~~ustafa Kemal Paıa) yı da har· 
1
ye nezaretine aetirmektl. An

cak şu esnada (Yıldırım ordulan 
gurup kumandanlıtı) vadfcslni 
deruhte etmiş olan .• Ve Cenuptan 
~elen logiliz • Arap ordularını 
.ı oroı dağlarının eteklerinde 
l~drdurarak Anadoluyu hu isti• 

an k 
l<e urtamaya çalışan (Mustafa 
hu rnaı Paşa) yı; büyük, bu tarihi, 
ltnk ltrefli vazifeden ayırmak 
di. ~ Ve ihtimali mezcut değll
hi Jna binaen izzet Paıa, Har
•l~ t llezaretini vekil eten uhdesine 
leın~'' harbin sonuna kadar bek· 

ıye karar vermiıti. 

~h.ıet Paşa kabinesinin diğer 
lca. ltına ge!ince; bunların bir 
~ ltı~ tomamen bitaraf olmakla 
nrı,' er, bazıları ağır batlı muha· 

t,1,~~·~ .. ibaretti. Bu kabinenin 
lllli) lilunden sonra, Efkirıumu• 
ttrtı~i bilha1aa ıu ıual işgal 

ftllk ~•vletlerin en mUşkUL. En 
1'ttkkUı.. En tarihi günlerinde 
'~b ül eden ıu muhtelit kabine 
bQ~ ••~iyeti ıılah edip te bu 

l hldireyl atlatabilec•k mi? •• 

"•bu lbitdir ki bu auale cevap v .. 
lt..dt:;k için b&ynk bir kehanet 
'dtrc11 •• malik olmak iktiza 
~, lla • Çünkü Yaılyet, lıiçb"r akıl 
'-lc1t,'lllıkın lAyıkile aeçemlyeceji 
~t'tılc •tt ile iıbl haline ielmitli. 
ttceı, •rn nıinaaile ( gebe olan 
~Gonıı: )~ Y1ne akim ve manhkm 
.tatur8~1

1Y1 •ceği birçok ıeyler 
ı rdı. 

bıet p * ._'•lct· •t• kabinHinio ikUdar 
( ltt,)ı:~: :eldiği andan itibaren 
~'•ı ) erakkl cemiyet ve fır-
( it llın bay t 

qliı a 1 tam manasl:e bir 
~ ar deneal ) 
" "• ne airmlşti Fır-

lcıaınpJ~e~!eti, bir nıenf aat kapıaı, 
'-ılldf rı ırer huluskirlık: sahnesi 
( 1 •den aij h ''t k o ru , arhk b ' men· 

apılarmın kapandığını ve o 
1 

Bir sinema h:ırikası elan Madam Huterflay filminde alkıtlanaa 

SiLViA SiDNEY ve CARY GRANT 
en son eıer:eri : 

UZ GÜN PRENSES 
filminde büyük kabiliyetl•rini bir daha isbat edeceklerdir. 

Pek yakında M E L E K Sinemasında 

• 
Sıhhat Ve lçfmai 
Muavenet V ckiletinden: 

lstanbuida son zamanlarda Dmeri hattalığmın çogalmıya yllı 
tuttuğu anlaşıldığından hem hastalığ n önllnU almak ve hem de 
çocuklarımızı ileride bu hastalıktan korumak için kilçllk yaıtald 
çocuklara aıı tatbikine karar verilm;t ve •fı lstuyonları açbrılmıt
tır. lıl.•s>:o~ların bulunduklara yerler ve müracaat saatleri aıı.j'ıda 
göıterılmııtır. 6 yaşından l 2yaıma kadar olan mektcb talabeı:ae 
mektebi rde aşı tatbik edilmektedir. 2 • 6 yaı arasmda bulunan 
daha küçük yaştaki çocuklara da açı:an bu aıı yerlerinde atı ya· 
pılacaktır. Arzu eden aileler istasyonlara müracaat ederek bu yaı 
aruındaki çocuklarını aşılatabilirler. Atı parnız olarak tatbik olu· 
nur. Aşının hiç bir zararı ve tehlikesi yoktur. Çocukları uzun sa• 
man ve büyük o'uncaya kadar Difteri gibi fena h&1taJaktan korur. 
Bunun için ailelerin iıtasyonlara müracaat ederek çocuklarmı aıılat• 
maları tavıiye edilir. 

2 - 6 Y aı arasındaki çocuklar için Difteri 
istasyonları Müracaat Saatleri 

2 den 4,5 a kadardır. · 
Kadıköy Belediye Diıpanıeri " Mühürdar caddeıi No. 76,. 
EyUb ,, ,, " Eyüb camii kebir mahallesi,, ' 
lJsküdar Süt ve mekteb çocukları Dispaaseri " iskele meydanı" 
Be§İktaş ,. ,, ., ,, " Akaretlerde ., . 
Edirnekapı Sıhhat merkezi " Atik Ali paşada Tramvay caddeaınde,, 
Beyoğlu Beledi~ e Baş Hakimliği " Tünel batında,, _ 
Beyaz.ıt Belediye mevki Hiklmıiğl "Beyazıt nahiye mUdOrlllgUnde,. 
Beyoğlu Beledi} e Ha1tanesi " Takdm uraaerviler,. 
Haı-kl Hastanesi "Akıaray" (977) 

~~Üf 

----
• 

• • 

qer her tey sizi sabırsızlandırıyor ve titizJendiriyorn, eger ulak bir 1 

aksilik fikirlerinizi alt·üs1 ediyorsa, qtr gettleri uyku _ıuımayoru, tethlı 
pek basittir r sinirlerinizin tenepbühiyetf artmııtır. henuz vakıl varken bu 
knalığ"ı ğidenneğe •~le ediniz. 

Bromural .Knoll· 
biitün dünyanın ıanıdıtı bir müsekkin olup kaybetffğiniz rahatı, uykuy~ 
\'C afiyeti size iade eder. - Tesiri gpyet seridir,,· - Bromural'ln hiç b11 
zararı yoktur. 

ıo "' 20 komprlm.,t ııavfı tllp. 
lcrde cuuıdrrdc rrç.ettlleutıhr. 

Knoll A.·O.. kimyevi maddeler fabrikaları. LudwTgshafen •JRhlD 

Sayfa 9 

Gümrük Komsiyoncuları 
Dün Birlik Halinde Bir Umumi Heyet 

Toplantısı Yaptılar 

Xomalyoncular 

GDmrUk komıiyoncuları blrJitJ 
umumi heyeti, dnn ötleden •onra 
Halkevindo bir toplantı ) apm.,_ 

lardır. Gümrük komsiyoncu·arı 
kanununda yapılacak yeni dcğ:ı-

meler dolayıılle, birlik tarafından 
hazırlanan ihzarl proje llzerinde 

görüımeler olmuıtur. EYVell, 
Birlik Reiıl Bay Cevat Talit 
toplantının mevıuunu anlatmıf, 
bunun arkasından lımir komsi• 
yonculara namına şehrimize gelen 

OskUdar icra memurluğun· 
dan: Tamamlanna ehlivukuf tarafın· 
dan 6400 alta bin dört yüz lin kıymet 
takdir edilen Sirkecide Hocapıııa ma
halleainde llüdaYendi&ir oadde.inde 
yeni 66-58 n ayni mahalde Hafız

ferhat ıokağında yeni 4,6,6-1 No. )arla 
murakkam iki kirgir ve bir baraka 

halinde t19 dükkanı müjtemil kariİr 

otelin 8 hiuı itibarile 5 hiuesi 

ve tamamına. 2750 lki biu yedi yil:ı 

elli lira kıymet takdir edilen ve yene 
aynı mahallede Hüd.ıvendi~&r oad JHia
de 6, 8, 10, 411 4/2 No. Jıı iki baraka 
dükkinı lıni ahtap otelin iki Jalaae 
itibarile bir hiue•İ H tamamına 6400 
altı bin dört yüz lira kıymet takdir 

edilen aynı mahalde ve caddede klin 
B, 10 No. lu haricen kirgir Ye dahilen 
ahıap ve taht11Jda kahvehaneyi müşte

mil bir otelin iki hisse itibariyle bir 
hiaseıi n yine tamamlarına ] 250 bin 

iki yüz ellişer lira kıymet takdir edilen 
aynı mahallede Bahçekapı sokağında 

14. 16 No. larla murakkaoı iki bn 
kirglr hanenin iki hi11e itibariyle b~ 
hiHeai açık. artırmaya •azolunmu•t 

d .. vur. 
11t t peşın ır. ruaumu tellaiiye mü te-
riye ait tir militoriler muhanım ki 

. d . en ıy-
metltrın yUz e yedı buçuk nispetinde 

pey akçeleri vermeleri icap eder art

tırma §artuameıi 6-3.935 tnihiae mU-
aadif Çarşamba günü div 

1 l 'k d 1 k. an ıaneye ta ı e ı ece tir. Birine ·1 t 
. . ar ırmaaı 

6-4-935 tarıhıne müaadif . 
. .. t 14 d cumarteın 

g11au aaa en 16 ya kadar Oıkü-
dur icra daireainde yapıla kt 

. ca 1r arttır-
ma bedelı muhammen L • 

• . • :ıuym11tm % 
yetmıı beıı~ı bulJuğu takdirde üstünde 
bırAkılır akaı takdirde en L 

ço .. artıranın 
tuhhüdü baki kalmak .. 
1 _ . d b uzere artırma 

., guo a 11 temdit edilerek 2L-4-93S 
tarihine müaadif pazar - .. 

. ~unu aynı saate 
Y~ aynı mabllldı ic·a d·t k . .. e ı ece tır. 
artırma bedeli muhauı ,_ . 

.. . ıı.ıen .ıı;ıymeLin 
yuzde yetmıı beoini b ld v d .. 
.. d b L u ll"'UU a uı-

tun • ıraıulır. 2004 N 
1 

° 
1 K o. u c~ ~ 

lflu.a . nun 1.:6 ıncı d J . . . . ma c esı mucı• 
bınce ıpotekU alacak! 1 1 d" · 

1 
• 

ı ara ıger a a· 
kadaranıu vı irt fak h kkı } . l • . . a aa ııp erının 
gayrı menkul üzeriud L. h ı.ı 

t!&I a .. anuı ve 
buauıile faiz ve maııraflara dair iddia· 
]arını evrakı mGabit"'I .1 .... 1 k•- . "" erı e uır , .. nı-
hııyet 20 giln zarfında . d . . 

ıora ıureaıne 

bildirmeleri akıi takdird.. b ki t . .11 l . • a arı apu 
•ıcı en e aabıt olmayan alacaklılar 
eatıı bedelinin paylaşmalarından hariç 
kalırlar alakadaranın iora ve iflu K. 
nun me•adı malısuaa11oa &evfikan ha· 
rekbt etmeleri ve daha fazla malilmat 
almak latey~ulerio D3~-l224 No. lu 
dosyaya müracaat •)·lewelerı ilin 
olunur. Co831) 

hıp bir arada 

Bay F abrl dOıünce ve kanaati e
rini aöylemiıtir. 

Hazırlanan proje hakkında 
birçok komsiyoncular alSz söyle• 
mlıledlr. Neticede muvazaalı lı 
yapılmaıının lSnllne geçecek Ye 
komıiyonculuk çağını teablt ed .. 
cek ıekilde bazı tadiJAt yapdmı .. 
tır. Ayn, zamanda, Birliğin dalt111 
nizamnamesinin bazı maddeleri dt 
tadil edilmiştir. Hazırlanan proje, 
GUmrük ve inhisarlar Bakanlığına 
gönderilecektir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bugooe nöbetçi eczaneler ıtınlardın 
İstanbul tarıW: Şehıadebaşmda (la. 

mail Hakkı ), Cerrahpqada ( Şeref 
CelAI ), ~""atihde ( A. Kemal ), '.rop. 
kapıda ( Naum ), Cibalide ( Necati 
Ahwıt ), Samatyada ( Rıdnn ), Def· 
terdarda ( Arif ), Eyübde (Hikmet ), 
Gıdıkpaıada ( Asadoryan ). Çember• 
litaıda ( Sırrı Raaim ). Dalıçekapıda 
( Hüsnü Baydar ), Bakırköyünde 
( Hilil ) , Deyoğlıı tarafı : Tü
nelde "( Matku•iç ) , lıtiklal cadde
ainde ( Kemal Reyol ), Şiılid& ( Şark 
Merkez ), Galatada ( Merkez ). Haa
köyde ( Yeni Türkiye ), Kaıımpaşada 
( Yeni Turan ), Kadıkö7 tarafı: Mu
vakkithane caddeıinde ( Leon Çubuk
luyan ), Kuıdilinde ( Huluıi Oıruan ), 
Büyükadada (Şindsi Rı~a) eczaneleri. -

BASAN 
Kolonyasının 

benzerini bütün 
dünyada 

Balamazsıaız 

Haaan kolonyasmı Fransa, 
Almanya Ye lnifiltereye be
raberce götürüyorlar. Orada 
bulunan ecnebi do11tları bu 
müstesna kolonyanın bfitün 
dllnya piyaaaıında bir eıin• 
teaadüf edilmiyeceğini birlik· 
te beyan ediyorlar. ltalyamn 
meşhur esans fabrikalanndan 
meşhur Sanderaon bile bu 
husu5ta kat'i olarak 0 Haaan 
kolonyası kadar nefte 
bir kolonya roktur" 
demiıtir. 

Meb'uslar, Vekiller •• her 
büyUk insan Hasan kolonya11 
istimal etmektedir. 

Taklitlerinden .. kınınız. 
OskUdarda 'ubemlz yok
tur. Hasan namından lstl-
fade etmek lstlrenlerd•n 
sakınınız. 

Hasan deposo: 

Bahçekapı ve BeroOlu 
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ESMER O 
Muharrirı: A. R. '.l.'efrıka No.: 46 

K t P 1 
.. , 

ap an aşanın şı ••• ........ -................................. --
Marya Kadın, Bin Türlü Diller Dökerek Sultanın 

Kalbine Girmek Ve Dilediğini Yaptırmak İstiyordu •• 

- Efendim, sultanım .• Geçen
lerde, Akdenizde büyük bir fırtana 
ol mut- Bu fırtınada bir Cinevlı 
,ıemiai kazaya u&"ramıf. Kaptan 
ile tayfaları canlarını karaya at· 
mıı. Yalıboyundaki yeniçeriler, 
bunları eıkıya sanmıılar. Yakala· 
yıp hapse tıkmışlar. Fransız kon• 
solosu ( Milo ) Kaptan pataya 
müracaat etmif. Cinevlzlilere ıe· 
faılt etmek istemiş. Kaptan paıa 
gazaba ıtlmİi. Konsolosun ricasını 
kobul etmek ıu tarafa dursun .• 
Almı9, Konsolosu dıı hapse atmıf··· 
Hatta bununla da kalmamıı, Ak· 
deniz adalarındaki konıolosla, 
Ç::ınakkaledekl konsolosu da ye
rinden kaldırmış. Burada bulunan 
elçi; velinimetimiz, Sadrazam paşa 
efendimize gitmiş.. Y alvarmıı, 
yakarmış.. Amma, pop efendimiz 
hazretlerine meaeleyi baıka bir 
güoa haber verdiklerinden: 

- Eior bu adamların auçu 
olmasaydı; Kaptan Pqa, ltöyle 
it etmezdi. Hele bir az terbiye 
olsunlar. 

Deyu irade buyurmuılar. 
Fatma Sultan, birdenbire Mar

yaya hak veremedi: 
- Marya kadın!.. Cümle alem 

blHir ki paıam haksız fıe riıa 

glSstermez. Bir temizce kalbi •• 
kati merhameti vardır. 

Dedi. Fakat zek1 kurnaz •• 
cerbezeli Marya, derhal mukabele 
etti; 

- Buaa hiç klmaenin ıek •• 
1Uphe1l yoktur, sultanım. Allah, 
paıa efendimizin ömllrleriae 
ömltr berekAtı Ihsan buyursun. 
Ne derece akil bir vezir olduğu, 
cllmle aleme maHimdur. Ancak, 
meıhur bir kelim vardır. Fetvayı, 
anladışa göre verirler.. Makaat, 
terbiye iıe, kaptan paıanın ga· 
zabı kafi değil mi?.. Huzurunuz· 
da haıa, şuna buna arka çık· 
mak kUstablığmı göıteremem. 

evletlü paıa efendimizin uğur

larına da bir deiil, bin konıoloı 
feda olsun. Ancak, tOrkl•in 
adalet ve merhameti, glln ııığı 
gibi yer yUzOne yayılmııtır. Şunun 
ıuraıında, bu J§ıkta cfimlemiz 
baranagelmişiz. Amma birçokları 
bunu bilmezler. Efrenç diyarındaı 

- Türkler, firenklere zulnm 
ederler. 

Deyu, artık eksik ıöz ılSyler· 
ler. Tuz ve ekmeğiniz yeyib, 
tatlıca kahveleriniz içeriz. Bun• 
ların hakkını ödemek için de bu 
s5ılerln önüne geçmek iıteriı:. 

Fatma sult•n, derhal bu tatlı 
ıöz.lerin tesiri . altına airinrdi: 

- Bak, Marya kadını.. Ben, 
Franeız.lara bir muhabbet bağ· 
la<\ım. Baham dahi,\bu milJete dost 
olduğ\anu •öyler, yatır.. Yarından 
tezi ~ok~ bana bu hikaye ettiiin 
ahvalı bır kliıt \lz.erine, yazdırıp 
ıetir. Alır, babama ı6tnrllr; 
herne 18zımsa söylerinı. Elbette 
bir çaresi bulunur. 

Dedi ... Marya, Fatma Sultanın 
bu sözlerini dinlerken, az lcalaan 
aovincinden düıüp bayılıverecekti. 

~ 

Fatma Sultan, dantelci kadın
lara pek çok ikram' etmişti. 
Akpma kadar, yemişler.. içmİf• 
ler.. eğleomiıJerdi. Artık güneı, 
<Iurub etmek llzue idi. Marya ile 

Madam Blyanka, avdet için 
Sultaudan mOaaade iıtemiılerdf. 
Fakat tam o anda Madam Biyan· 
ka, 111Uthl1 bir feryat kopararak 
yere yıkılıverdi. 

Zavallı kadıa, ıztırap içinde 
kınım kıvrım kıvranıyor.. inim 
inim inliyordu. 

Fatma Sultaa derhal Hekim· 
baiıya haber gönderilmesini em· 
retmf9tl. Fakat Madam Marya, 
derhal bu emrin infazına mOma· 
niat etmiı: 

- Endiıe buyurman Sultaiıım •• 
Bu Madam Biyanka dertli bir 
hatundur. Araaıra bu derdi 
depreılr. DUayanın lllcı yapılıa 
kir etmez. Bir müddet aırt ilıtn 
yatıp lıtlrahat eylemek gerektir~ 

Demiıti... O zaman Fatma 
Sultan, Madam Biyankanın bir 
odaya nakllle istirahatinin temini 
için emir vermiıti. Buna binaen 
Madam Biyanka aarayda kalmıı; 
Madam Marya, aaraydan )'alnız 
baıına avdet eylemiıti. .. 

Madam Marya, aaray kapuıın• 
da ( Hinta) denilen arabaya bi~ 
miı.. Kabatap, Fmdıklıyı geçerek 
Galataya tekarrüp etmfıti. Ke1a· 
diılni htr ıaman saraya götUrUp 
getiren Rum arabacı, doğruca 
büyük caddeden geçecek Madam 
Maryayı evine sıötUrecektl. Fakat 
tam Botazkeaen önllne gelince 
madam Marya meıln perdeyi 
aralık etti: 

- Y orgf.. ••• detll.. dof• 
ruca Franıız Hfaretbanealne gi· 
deceğiz. 

Emrini vırdL 
Arabam, derlıal lıayYanlaran 

başını yokuı yukarı ço\'lrdl. 
Birçok dar, dolambaçlı yokuılar 
tırmandıktan sonra Fransa aefa· 
rethanHinin önünde tevakkuf 
etti. 

Madam Marya, hemen ara• 
hadan atladı. Kapıdan içeri 
daldı. Derhal glSrUımek için •e· 
fire haber yolladı... İki dakika 
ıonra, aalonda ıefirle karşılat
mıılardı. 

Sefir, möıyö VilnöY, madam 
Maryayı l'Örtlr &'Örmez ellerini 
uzatarak: 

- Ah madam Marya.. Sizi bu 
vakit burada görmek ? .. 

Diye bağırdı. Marya, aefirin 
bu hararetli iıtikballnl ayni te
kilde karııladı: 

- Her halde hayıra dılllet 

eder, değil mi 11ffr hazretJerl. 
- E, ıu halde.. bu hayrı 

siz aizıaııla mljdeliyoraunus. 
Demek ki, aultaD hazretlerini 
ıörmeye muyaffak oldunuı? •• 

- Sultan haıretlerlal ıörmek, 
benim her zamanki muvaffakl· 
yetimdir, aefir hazretleri. Halbuki 
ben ıize dab.a bllyllk mtljde Yer• 
meye ıeldlm. 

- Anlıyorum, madam.. anlı-
yorm... Her halde, mıaeleyl kın· 
dllerlne arıetmeye de fıraat 
huldunuı. 

- Bu da btlyllk bir muyaffa· 
klyet aayılmaz, EkHllnı.. Şu 
keıflnizl biraz daha yllkHltloll 
bakalım. 

- Fazla kelaanet 11Sıtererek 
ıonra sukutuhayale utramal&tao 
korkuyorum. Netioeyi IMfea .ıa 
biklye ediniz, madam. 

( Arkaaı nr) 

SON POSTA 

Avcılar 
Bir Atıcılar Birliği 

Yaptı'ar 
Sayıları b inlere varan letanbul avcılan• 

nın sabırsızlıkla bekled'il yeni birlik rea• 
men tetekkUI etmit bulunmaktadır. Birlik 
müeulılerl ilk toplantılarını yap:ıra't prog• 
ramlarını çlımltlcr v ' fUen harekete reç
mlılordlr. Bir ılk teıekktıı makaaı.anı nizam• 
naınealadekl ıu madde ile ifade etmektedln 

- Aııii 'H ııhhi elduiu kadar oakl ve 
mllll bir ıporumuı olan avcıhkla alıcılıiın 
mazbut bir aiıtem dahilinde H fenni kal• 
deler altında meınlekotiaılzde yayılıp renlı· 
lem'ulne, lıtanbul ıwcı v• atıcılarınııa daha 
yakından tanışarak karıılıklı aaygı ve HVl'I 
ile blrlblrlerln• bağlanmalarına, rençlerln 
avcı:ık ve ahcı 'ıkta maharet ve malak• keı• 
betmelerlnc, avcı'ığın yalnız •urmak deill 
avı yetiştirmek ve korumak olduA'u fikrinin 
tamimine n diğer villyetlerlmh:de tea11llı 
etmlt olan avcılık ve atıcılık ku:llp ve ocak• 
l•rlle .- mimi m\lnuebetler tHlılne biıcaet 
etmek Uzere "!ataobul Aycılar ve Atıcılar 
B rllji. t nvoni'• bir b~rllk kurulmuttur. 

Birliğin ıdara ve hakana heyetl asalını 
Relı 811y Aııım Turgut, ikinci relı Bay Ali, 
umumi kltlp Bay Ali Turhan, muhaHbecl 
Bay Orhan, aza Bay Sami lımall, Hact Fahri, 
HulO.L Hakem heyeti: Sayln Bay Ahmet 
ŞHkı, operatör Murat lbrahlm, Salt Sıll· 
batıladau mUrekkeptlr. 

Genç teşekl.üle bs~ladığı itte verimli 
mııvaff l<aye'hr <" • r ls. ........ ... ._ 

• 
BiR DEMET 

• 
ÇiÇEK 

ve Çil lekelerini 
izale eder. 

ltriyatın lztihıar edildiği ma· 
halleri ziyaret ederken veya ek· 
11rlya yağmura, güneıe ve 'rüı
ıara maruz kalmak iıtırannda 
bulunan her yaıtaki kadınların 
cildlerinin taseliğine ve gtir.elll
ğinct hayran oldum. Sebebini ıor
duğumda öğrendim ki, onlar oi· 
oek .koparırken. oiçeklerln kelı
lerinde mevcut balmumu. oildl 
ıayanl hayret bir ıurette beyaıla
tıp yumaıatma haaeuına malik 
olduğunu ktıfetmiılerdir. Hergüıı 
muntazaman iıtimalinde tenin bö
tUn buruıukluklarmı izale eder ve 
yUu yumuıakhk n genolik tara
vetini nrir. Bu ıihrengiı: çiçek 
balmumu eczanelerde "Oir • A • 
ıeptine uamile &atılmaktadır. 

Akıamları yatmaıdan evvel 
kullanılmakta, cildin 11rt ak1amı• 
nı yumuoatır Ye lekeleri izale •· 
der. Sabah kalkınca beklınmiy•n 
beyar;, Mr ve tase bir clld mıyda• 
na çıkar. Btfgüne kıtdar bu dere• 
oe baıit n ı•yanı hayret bir ıu· 
rette mUe11lr bir tedbir bulun· 
mamııtır. 

Hemen bu ak9amda11 "Oir • A· 
ıeptine,,i lrullawnıı n oasip te

ılrioden hayrette kahnıı. Ben de 
timdi boynum, kollarım n elle• 
iioa i9i11 ' 10ir -A.ıeptiaı., kullan•· 
yorum Ye ıon dertH memnun 
kalıyorum. 

VIKING 
Markalı 

SÜT MAKIMAll 
kul1-omamıt olanlar 
heni• ıüt makinuıuın 
ne oldutunu bilmeıleı. 

TllilEJIDNlfJa ıro,=srı. 
N•UL, 0ALAT A, ı-İfttı:~•J°i'AıA"I fi 

Dr. lbrahlm zati 
Catalıtlu : Mahm.dtre oadde 

çatalç•ıme .ohta No 1 
HersQa lfledea aoara buta1arıaı 
kabul • er. 

MArt 4 
-~ 

Bir Münakaşa Münasebetile 

Artist Vasfi Rıza, Yazıcı 
Bay Ercünıent Ekrem 
T aluya Cevap Veriyor 

---·-~ 
Şehir Tiyatrosu artiıti Bay V aefi 1 

Rıza ile yazıcı arkadaşımız Ercl\ment 
Ekrem '.l'alu eski doıtdurlar, ıon sa
manda birinin Şehir Tiyatrosunu tenkit 
etmesi, ötekini cevaba mecbur e\tl ve 
böylece, bu münakaia epeyi uzadı. Bu 
defa Vasfi Hıza bin Bay Ercüment 
Ekreme hitap eden bir mektup ıön· 
dermit. Bazı kısımları şiddetli bulduk. 
onun için, o kısımları, muharririnin mü· 
ıaadeeine güvenerek lıazfettik ve yaııyı 
ana hattile okurlarımıza arzeyledik : 

Bay ErcUment Ekrem Taluya [1] 
Hars ve hiddet gözünüzü bürü· 

mUı. Raatge!e çatıp duruyorsunuz. 
Şahsımda hiç kusur bulamamış 
gibi aile iamimle alay etmlye yel· 
tenmek ne deroceyekadar aaygı 
itidir, bunu 6izin gibi Hki bari· 
ciye memurlarının daha iyi takdır 
etmeai lazımdır. O İiİm ki, bugün 
kanunen alınmış değil, yedi bahn• 
danberi gelmekte olan hakiki 
ioyad2mdır.. Ben ıahııma yapılaa 
hücumlara lAyık olduğu kadar 
ehemmiyet vermem. Onun için 
bunu geçiyorum .. Yalnız aan' atıma 
ve o san' atim için çalışanlara te• 
cavUz edenlere tahammül edemi· 
yorum. ZatiAlinizl yakından tanı· 
dığım, dostluiunuzla müftehir ol· 
duium halde işime uluorta yllrtl• 
meniı, hududu nöbetçiıiz ıanarak 
gayrimuntazam çete hllcumuna 
kalkmanız, Deli Petronuıun hare• 
kAtı kadar aklama uygun gelmedi. 
Şimdi önümde Uç tane de yazınız 
var .. Üçll de yangın çıkarmıya ha· 
11.ırlaamıı sıaı:b kundak Klbl. 
Tetik davranıp Uıerine ıu 

dökmek llzım. Hızını ıııçirmek 
ve ıöndOrmek için birer birer 

t kuvvetim kırmıya çahıacaaım •• 
Uf ebeal değilim: Doğurtmıya 
kudretim yokl Y .ılnız fikrim hl• 
mile: Ne çıkarsa bahtınıza .• .. 

1 - Tuluat yapan aktörler 
Avrupada da parmakla sayılacak 
kadar azdır. Alma11yanan en bil• 
yük aktörleri araaında tulftat 
yapan bir kiti vardır. Komünist 
Ruıyanın yalnız tulnat oynayan 
bir tlyatroıu Yardar. Bu tiyatro
nun ldarHl de devlet tahılıatlle 
döDer:. Almanyanın hatti bütUn 
dünyanın en bUyUk rejisörü (Rayn· 
hart ) ıo, Franaız tiyatrosunda en 
çok beyeodiğl meziyet, piyes 
temılllnin her Hferlnde bazı ak· 
törlerln yeni yeni ıeyler bulup 
illvealle, oyunu zenglnlettlrmeıl· 
dlr. Bunu tiyatro edeblyabnda da 
tradiılyon denir. Bu gibi tulftatlar 
I~ uFranııılara mahıuı bir z .. 
ki eaerlerldlr !,, diyor. Avrupa 
mllletleriDiıı bile nadiren yıtlıtlr· 
dltl ıan'atkArların bu fevkallde 
m•lyetlerl •ter biılm hepimizde 
varsa, bele ıekli de tabirinlz 
O.ere (modern tuluat) aa cldden 
iftihar edilecıek •• takdir-
le kaydedilecek bir varhktar. Bu
nu ortaya koydutunuı lçia ılz 

ve ıiıln albl muharrirler• teıek .. 
kllr etmekten baıka yapılacak 
bir ı•y kalmaz. » 

V ant Rıza, bundaa ıoara (il) 
Dumara altına aldıiı bu bendde 
P•ll Doluya yapılan tenkldlerden 
~ah11tmekte, bu caerln Üç Saatle 
1i•rıber IJ•vatm nihayetine kadar 
oyn~acğ.ını da haber verdikten 
ıbnra 16ı0ne ~yle devam eyle
lbektedir: 

m - ( Gtızel •• nezih aan'at 
lfıldan) odaD bahHdiyoraunuz. 

Blı bunu dUoUnerek tiyatroyu iki 
kısma ayırdık .. ıan'at tiyatroıil•, 
operet tiyetroıu yaptık. Tepebı• 
ıında oynıyan arkadaşlar dQny• 
edebiyatına karı§mıı eserleri oY" 
nam akla meıaul.. f evkalide dr 
korlar, son tarz ıiıklar, muvaffa• 
kiyetli mizansenlerle (güz.el "'' 
nezih ) insanlara hitab ediyorlar· 
HergUnkü yazılarınız araıında bil" 
nezih tiyatroya dair bir kayıd 
yok.. ( Güzel ve nezih ) insanlar 
ar&1ında da hiç görUnmiyorsunuı. 
Buna rağmen ahlAkınıu bozaO 
operet tiyatrosundan da çıkmıyot" 
ıunuz.. ıizio perhb.lolze lAhıı• 
turıuıu dokunmuyor galiba.. dini 
Yaızlar veren, dinsiz softalar gibi; 
ahlak deral nrmenizin mana•• 
kalmıyor. 

iV - Kendfllğinizdon tec•" 
vUzo geçmezmlısiniıl. bir yanlış" 
lık olacak •. 935·2·2 tarihli iaı.
tenlzde hududa tecavtlz eden ıl• 
oldunuz .• mllda•aayı yapan benlOlt 
ılz değil .• Siı sadece eseri beyell" 

mediğinlzl yazmadınız. (Ahllk boıao) 
(seviye dUşUreD) diye itham altı" 
na aldınız.. Siz tenkit değil t•" 
cavUz ettiniz, uıulU ve erkAnll0 

bize yol gösteren, akıl 6ğret•• 
doıtlara hücum edecek kadat 
terbiyesiz olmadıiımı sizin pekAlt 
bilmeniz lazımdı. 

V - Isırgan otu •ıeklerlo 
gıdHı olmak Uzer• topraktall 
çıkar .. Mecmualar da halk lçln'dit• 
Mecmuayı ııırgan otuna benı•t
mekle hem mecmua sahiplerio" 
hem içindeki yazıcılara, hem d• 
halka hakaret etmlı oluyoraıo~~ 
Sözlerinize dikkat edin vallahı iP' 

mahkemeye kadar sUrftklerler. 
Bay Vatft Rlıa, yazısının bll 

kısmında, Bay ErciimeDt Ekt" 
min, Deli Dolu opereti mUnasebt' 
tile Vasfi Risanın burnlle zuro• 
çalmaıını tenkidine mukabel• 
ediyor ve "ben ılzl dUşllndtı' 
recek kadar yabancınaz eeğillllll' 
Senelerdeoberl tanışır, teklif; 
tekellüfıUz konuturuz,, diye e • 
hukuku hatırlattıktan ıonra slSıGJI 
şöyle bağlıyor. ,.-

VII - Hırsız detti, ablik • 
değil, klmstnln hakkına ır~it 
tecavüz edecek yaradıbıta ,,r 
adam değilmiıim ki; hiçbir kil ~ 
rumu bulamamıı ta alay edile'~ 
bir ismimi mi bulmuııunuı. ·· il 
ErcUmnet Ekrem Talu!. d" 

Efendimizin ismi benlmklll dı
daha tlriD olıa yllreğlm yanıoıt1,,. 
Duıundlm taıındım. Bu h•~,.... 
tinize mukabıle edeyim d• ~ 
Hiçbir kuıurunuz aklama gel~ ,ıı 
Meier temiz Ye dürüst ad•111 ~Of 
mllnakapya girmek te n• ,, 
ı•ymif.. Vaııeçtim aaı1118• ,fll'I 
yapayım ki ( bu yaııyı da Y' 
bulundum! ) ıofl' 

Vaafl ili•• ,ollr' 
(1 J Baıı 1tbeplerden dolası 1 

mittir, kuıura balnlmıya.. 

Kurban K•••c•" 
Vatandatl•r•d f•••••' 

1110 a tlOe' 
Memleketin hu• C 11111• 

T • e eflt yardım eden a11•r tliIAli•blll ,ı 
dltkGnlerl koruyaa f'lill'•f 

bakan 
kim1t1ılz çocuklara ,., 
Etfale yard•m için ı ,,-r••~ 

Kurbanınuu v•r• ıelf•,..
Tayyar• Cemiyetin• ,. .. 

ediniz ı. . . . takdird• ~:..,ı .. 
Kurban keıtıtıaız T ar• ""'"' 

tile lıirlikte < eriıial •YY 

yetine veriniz. 
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o 
k ( Da§tarafı 1 inri y!lzdı ) 
kat azırhkların henüz 

ff olmadığını görer k 
tekrar Kan' h reket 
•ltfğinf yazmıtlardı. Son 
lünlcrd Venizelistler bor· 
•ada piyasaları kırarak 
lııllhinı miktarda satış 
hpı} orl rdı. 

lak 1 yan hareketi 
DUnku i yan harek ti 

•v\'tla ( Salamin ) ter&a• 
bcsJndc baş göstermiş ve 

t~1a tıkarılmıı olan 30 
.. ar ordu ve don nma .. ab· 

•ti kUçllk bir mUsade· 
lbeden sonr beş harb 
itn:ıta· . . f f 1he gırmıyc muva • .:k ;ırnuılardır. Harbiy 

ahriye bakanları he· 
Lt e,r1 flddetli tenkil t d· 
&:~rl ittihaz tmiflerdlr. 
k le v t rsan nin 
~rııaınd ki t peye kıta t 

Rond 1 4lt er lnılş va aıilıre 
0 tf etrncg amade iki 
lltar k bı Ya onulmujtur. Ay· 

1 .. 
2arnanda bak nlar ec· 

e e3 
ar 1 

E 
ON POSTA 
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bur, k ndisine gönderilen 
nıtt atoma tidd tli bir 
tüf k at ıl Ilı ukabelo 
etmiş ve mermi y ğmu· 
rundan iki z bit yaralan• 

ıştır. HllkOmet Efzun 
kı lalarının bombardıman 

dilmesini emretmiıtfr. 
Tüf k ve mltralyozla mu· 
kabel den aatler Uz rine 
t i edebilmek için, sev· 

kulceyş noktalarlyle juplt r 
mabedi ve akropol hükü
m t kuvvetleri tarafından 
itıgal edllmivtir. Muharebe, 
4 sant ıUrmü§tllr. 

Plyadel rln HDcumu 
Nihayet hükumete 

taraftar piyade kıtaları, 
slingti takarak hücum et· 
mi !erdir. Bunun üzerine 
astler beyaz bayrak çek· 
mitlerdir. . 

Hükumet esir edılen 
asileri pazartesi muhake· 
me edecek olan divanı· 
harp azalarını dün ak
ıamtayin etmiştir. 

Ast harp gemilerini 
bombardıman eden hava 
filosu kumandanı, asiler 

i 1 
de topl nar k bütün 

ili Unanistanda örfi idare
• n llAnına karar ermiş 
~' Atin da b zı t vkifat 
llpılınıştır. 

lıyan hareketine girdiği bildirilen Bay Venizeloı elindeki Öir muhribin gö• 

tter taraH haztrhk 
dl Bu, sadece bir ihtiyati tedblr
d ' lir ivil vo B1kert memurin· 
dan &'elen hab rJer bUtnn ıebirler
~kı a-arnlzonlann hllkümete sadıf~ 
b· ldıklarına ve her tarafta tam 
hır allkun sUrm ktı olduiunu 
fldlrlyordu. Bu arada, harbiye 
~ektebinde bir isyan teıebbUıU 
'~ göst rmlt ve (15) kad r 

kÇığa çıkarılmıı olan ıabit refa· 
lltlerlnde "Cumurlyetrl denilen 

t llıl 'ı' " 

hald Y t m nsup siviller olduğu 
olnı ') içeri girmeğ muvaffak 
ıtıai~ lrsa d h men tesUı:n ol
ttı ecbur k lmışlardır. Üçlln
\ft:tı &on isyan h r keti Atina 

Q taburu kı 1 sında olmuştur. 
Pı Oçuncu T bbU• 

~blt itiraı tar ftnn (15) kadar 
olttı ' tabur zabitlerinin ornda 
~.ı:tbaıından iıtifade edere:k 
tg~"~l lıg 1 etmişler v 
Lşrn11111 baıına geçmeğe ça· 
•Uabı •rdır. Hftkfim et asileri 
-.tt iltın1 teslim etm ğe da-
lllt\ etnııwse de bunlar mukave
tehb ıöaterdiklerindeo topla mn-

llt kıtaat ateş açmıolaı dır. 
Aeu ~ rı t Miktara 

•ııııt 1 br gec yansından sonra 
~Utla d uçuğa doğru t sHm ol· 
~~ 61; tr, Mua deme n ticesinde 

~qbllbıe"~ 10 kadar yar h vardır. 
~ttı,t Yın s at 7 de tenane btı-

~~•l 'dik,t~ah tarafından tekrar 
tıJ11 11,11 1ınııse de asilerin elinde 

~a,., b,, gemi denize açıl
~~tllllr ~U\'affak olmuştur. Şimdi 
~1f> td·"YYarcler tarafından ta· 
lo,u \' ıln:ıektedir. BUtnn bava 

'-~kttr' bntnn ordu knkümete 

~ ~rfi• idar 
f "~ tebı • idare ilanına rei· 
~~ "e ~ ınutat çchreıini muba· 
t\>'lll rkca süküneUe itine 
l'• etın ktcdir. 
l> "•ned 

~~ •ta e Osademeler 
ti •ıı ~c . t ra neaine kar ı ya· 
-.:ll'-tnı ~ay ki~ h reketlnln en 9:d
"'1 d , ,, 1 eden taarruz cana• 
( ltt ıı. "•rof " zırhlısındaki 
'ıı ' ~mi l D d'-1 l~ ra . emeau,.. tara-

re edılen aaileri almak 

Averof Zırhlısı 
Aylardanberi Muattaldı 

V0 Kıyama lıtirak Etmedi 
Bau arkadaılıır, Yunaniılan is

y m münaıeb tile Averof zıhlııının 
dn bu harekete iştirak ettii:rfni, 
hatti tayyareler tarafından bu ge• 
minin bombalandığını yazıyorlar. 
AYerof hakkında '\'trilen haberler 
tııshihe muhtaçtır. Çünkü bu gemi 
birkao aydanberi tersanede hare· 
k tt n muattal bir halde duruyordu. 
Hnreketo hazır bir nziyette bulunan 
Yunan g mileri ıunlardJr. 

Helli kruvazörü: 211S ton ve 
Odero inıaat t ıglıhlarında yapıl· 
mıı olan Paara, Speiıai, Kuudur
yotia llydro, NiJı; wulırfpleri. 

tlzere flikalar göndermlılerdir. 
isyana iştirak tmiyen zabitler, 
muhtelif sahte bab nelerle vazl· 
feleri başından uzaklaıtınldıkları 
gibi, sileri t vkife teıebbüs eden
ler de zincire vurulmuşlardır. 

lstlhk mlar At•f 
Asiler, " Hclli 11 harp gemisi 

ile ( 3 ) torpido muhribini 

zaptettikten sonra, kara is· 
tihkamları toplarının menzilin· 

den uzakl şmak için açılmt{lar ve 
sah 1 b taryalarmm teıirsiz atefi

ne topla mukabele ederken, P • 
rama kasabasını bil} Uk hasara 
uğratmışlardır. 

Atinada en ciddi muharebe, 
Ef:ı.upların kıtlasmda cereyan et• 

miıtir. Burada aai bir taburu, 
bulunduiu mevziden ıök(jp at• 

mak için 4 bölükle iki zırb!I 
otomobil gönder lmi,:lr. Aıt ta· 

rllnUıe göre hasara uğradığını 
beyan etmİilİr. 

A ilere Ültimatom 
Hllkümet, bugün ellerindeki 

gemileri iade etmedikleri takdir
de, astlerin hava kuYvetleri tara• 
fından iddetli bombardıman edl· 
lcceğlni illin etmittir. 
Kıyamcıların Askeri Reisi Kim? 

Atina 3 (Hususi) - Miralay 
Çatakakisio Girıddo toplanan 
kıyamcıların reisl:ğine tayin edil· 
dlği hab r veriliyor. 

Ay n Meclisi MUlga 
Atına 3 (Husuıi) - Venizc· 

listlerin ekıeriyette bulundukları 
Ayan meclisi, Çaldaris hüküm ti 
tarafından lağvedilmiftir. Birçok 
venizellıt meb 'usların tevkif edil
diği e divnnıhnrplerde muha· 
kemelerinin ha ladığı bildiriliyor. 
Bunlann ölOm cezasına mahküm 
olacakları kuvvetle tahmin olu-
• nuyor. 

Selanlk Nasd Ele 
GeçlrllecekmhJ? 

Seliinik 3 ( Havaa Ajansın· 
dan ) - Veniz los taraftarlan 
şehri, Atinadan verilecek bir 
işaret üzerine işgal edeceklerdi. 

Fakat Atinadan gönderilen fe
satçılar daha evvel tevkif edil
diklerinden, bunların Sclaniğl 
zapta matuf teşebbüsleri akim 

kalmtştır. Selanik körfezinin aj
zma toplar yerleıtirilmiştir. Uç 
tayyarenin du,tUğU ve bir aıl 
g m~oin batmldıiı haber ve

rillyor. ............... ._ .............. _... r·-·----· Spor 1 
Gelata•arayhların Senellk 

Adi Kongreleri 
Istanbul, 2 (A.A.) - Galata· 

1aray Spor Kulübllnden : 812/1935 

tarihinde toplanan umumt heyet 

bazı mesailin mlizalnreai zımnında 

1 nelik adt kongrenin 8/Mart/93S 
Cuma iOnU ıaat 10 da kulDp 
lokalinde toplanmaa:na karar 
\'erdijiodeo bUtiln Azana 
yo\j mi mezkurda behemehal bu
luamalırı rica olunur. 

Sayfa 11 

Sultanehmet aulh mahkemesi 1 inci hukuk 
Hlklmllğlnd n: 
KARAR SURETi 

Dua~u Kompanyl Franıer. Dü Levan 
Müddeaaleyı Şark demiryollan işletici kumpnnyaeı 

O. D. Kompanyi Franee:r:. Dü Levanın davaııı mutasarrıf olduğu aı:ınğıda 
No. lan 7uılı 85 No. lu kopunu merbut ~800 Şark demiryollan itletici l.uın-
panyaıı hisse ıenıdi Uçünoü şahıs yedinde depozito olduğu bir sırada ç lınmış 
olduğundan Ticaret Kanununun 437 inci maddesi mucibınce hisse ııf!netk•rinı 
dair tediya!ta bulunmaktan memnuiyetine karar itnıı talebinden ibarf'ttlr. 
. Mllddeı No. ~an havi bir fiıte vermiv ve müddeaaleyh de bu hususta 

bar itirazı olmadıgını söylemiştir. Bu itibarla (649 - 650, 671 •lô. 6 O, 7-_7 • 
728, 730, 1s1 il& 789, 791-792, a1s.819, 821 ili 852, aso ıla 1i94, 911 ila 913, 
920, 928- 924, 939, ıı1a 1341 ıs11 2220 2301 24 o 2529.2530 29:J6 ıla 
aoos, .sou.ao14, 3053 ne.' sou2,' 3101 iıa sıo3, 3106 ila 3ıos, 31:.!ı-3122, ~ıs1, 
8176 ıla s200, 377G, 3782, 8791 • 379.J, 879EJ ila 88:n, 3s2d ılıl 3825, 3 ·4ô -
8847, 3850 i!B. 38&0, 4000, 4007, 43$2, 5051, 6061, 6233 ılA 6236, 6626 - 6627 
7613, 7719 ılA 7723, 8224 ilii 8234, 8335 ila 8d59, ti5 9, 8fı3:?, 9139 il:\ 914:S 
9943, 9949, 10176·10177, 10614 ıla 10625, 10999-11000, 11363, 11379 ild 113 3 
14544, 14554, 14824, 14970-14971, 16898 - 16'i94, 173 :ıb, 18001 ilil U050, 
ı 533, 19811, 21387, 21420-21421 22937 ila 2ilı39 22945 ila 22949, 22rı•n-
129s2, 2öi8!, 2ts634 - 18635, 2863; ilıi 2sG:ı3, 2S7liO ila 2876~. 2881~, 2 S23, 
28828·28829, 29009 ila i9oı , 296so, 2970:! ila 2n;ıo, an57, 31179 - sı ıso, 
31194 - 31~9.3. 81198 ilii., 31201, 312ı)7, 31211, 3122:> ıla 31231, 31234 ilA :·H236, 
31683, 31608, 84ll4-34115, 34768 ili 34800 34851 ılfı 34 70 3~101 illi 35125 
85264 ili 35275, 3:>7Lo na 35768, 35770 iİa 35775, 357tsO iİa 35790, %-;O ı: 
ua 85806, 35814, 35820, 35823 ila ~5 28 35~32 ila 35838 s:;H:;s ifa J:i"i60 
3,j865 i~a 35869, 35S7t, =i5892l 'ilıi R:i 95, s5~9 i iJa :15900: 
35903 ılli 35913, 859:?9 ili\ 35940, 86306 ila 3t.i 1 H, 
37753-37754, 37776 ili 37778, 38856 ila 38950, 39001, ili 39068, 
39069 llA 39 ı ı 5, 39 ı 5 ı ila 39200. 39301 ııa 39325, 3940 ı ilA 39500 
39521 ili 39525, 3953 ı illi 39540, 39856 illi 39958 39966 ili 39970 
40006-40007, 40011 ili 40050, 40085 ili 40097, 40098 ili 40100: 
40126 ili 40175, 40185, 40251 ili 40283 40442 mı 40451 41274 ila 
41283, 41458, 4ı799 ili 41866, 41869 ili 41880, 43513, 4M95, 44645, 
45856, 46007 ua 46084, 46235 ili 462~0. 46262 ua 46265, 46326 ila 
46350, 46394-46395, 46426 ilA 46525, 46535, 46540, 46551 ili 46593, 
51821-51822, 51954-51955, 51961 ili 51967, 52161-52162, 52463, 
52657, 52693, 52705 lll 52708, 53040 ili 53042, 53051-53052, 53054, 
53292 ila 53296, 53326 nı 53330, 53643 ila 53645, 53663 il4 53670, 
53676 ila 53679, 53682 ili 53688, 53697, 53699-53700, 53726-53727, 
539J6, 54045 ila 54048, 54357, 54626, 54633 ilA 54641, 54701 ili 
54725, 54743 ilA 54747, 54805, 56015 ila 56039, 57233 ili 57244, 
57717, ~7752, 57778 UA 57800, 61701 Ua 61887, 64218

1 
76856 ili 

66860, 69 37 4, 69621, ilii 69623, 72598 114 72600, 72901 ili 72912, 
73785 ili 73808, 78079, 78084, 78870 ili 78879, 79576 .ili 79580, 
80182 ili 80184, 81905-81906, 83741 llA 83745. 84739 ili 84743. 
84746 iJA 84748, 85823 ili 85829, 86206 ili 86210, 86362 ili 86367, 
86580 iıa 86587, 86808 "' 8681 s, 86826 ili 86832, 90329 na 00331, 
94266-fM267, 94379 ili 94388, 96989 ili 96991, 99001 ili. 90050, 
75688 ili 75787, 53631 ili 53634, 3070. 4153 llA 4249, 4300, 4384, 
4387, 6309 ila 6350, 6391 111 6395, 6400, 64ı ı 111 6450, 6464, 
6476 ili 6485, 21363, 21661 ili 21666, 21671 llA 21674, 21999 • 
22000, 22279 ili 22290, 22798, 23182 - 23183, 23191 - 23192. 
24141, 24284 • 24285, 24886, 25118 llA 25120, 26335 • 26336 
26364, 26591, 26594, 26628, 27031", 27764 ili 27770, 27777, 27782 
illi 27796, 27832 iJA 27856,27882 ili 27889, 28713, 29111, ili 
29115, 29159, 29326 ili 29329. 29343 UA 29M6, 29390, 29392 
29486, 29559, 29592. 29768, 29791 - 29792. 30301 - 30302, 
30454 - 30455, 30706 il& 30715, 30913. 31066, 31130, 3tun, 
31262 i:A 31267, 31530, 31870, 31950, 31956, ili 31958, 32390 • 
32391, 32396, 32478, 32483, 32975 ili 32979, 33488 llA 33490, 
34716, 34899, 35086 [I 35095, 35226, 35516 llA 35520, 35563, 
35769, 35807 ili 35813, 36136 ill 36138 36251 36253 ili 
36265, 36273 Ha 36279, 36289, 37726, 37750: 38956, '39284

1 
39979 

49076 ilA 49084, 49624-49625, 49864-49865 40532 ili 40535. 
40618-40619, 41012, 41047-41048, 43768, 45870 ili 45873, 463IO ili 
463•4, 46708, 47049, 47310, 47327-47328, 47851, ili 47856, 47876 ili 
47885, 47978, 48016, 48087, 48126 ili 48130 50701 ili 50705. 
50716-50717, 50958 ili 50961, 51534.51535 51101~51702 51820. 
62088 ila 621~7, 11354 ili 11358, 11366, 1 IJ73 llA 11775, İ 1778 ili 
11784, 11856 ıli 11862, 12054, 12127, 12580, 12600, 12130 17876 ili 
17898, 18478- 18479, 10001 il& 19024, 19033, IQ404-19405, 19451, 
19457 ili 1946~, 19467 ili 19471, J 9642 ila 19646, 20538, 2 J 346, 
21357, -46085 ıJa 46100, 46126 ili 46175.46201 uı 46234,62188 ili 
62200, 13251, i :ı 73286, 1500'1 ili 15051 15052 ııı 75087 75288 
ilA, 75351, 753~2 ili 75387, 99244 Ul 9928J, 73201 lll 73~,,75188 
iIA 75237, 75238, ili 75287 75488 ili 7~537 75538 ili 75557 
61888 ilA 62087). ' ' ' ' 

Binaenaleyh nıezkfır hiaae senetlerinin Ticaret kammnnun 437 inci 
maddeal mu~bince firketin tediyatta bulunmaktan memDuiyetine 
ve bu kararm tezkere ile firkete tebliğ ve iki gaztte ile d• 
ilanına karar verildL 27 /2/935 

1 latan bul Beledly .. ı il Anları -- 1 
Keıif bedeli 643 lira 92 kurut olan Beyoğlu 29 ucu Dk mekteb 

binaımın tamiri açık eksiltmeye konulmuıtur. Şartname Yt keıif 
evrakı Levazım MndorJOğOnde görlilOr. Ekıiitmeye girmek için 
2490 No. lı kanunuııda ) aztlı veaikalar ve 48 liralık teminatla 
beraber ihale ıona olan 5/3/935 Salı afuıll aaat 15 de Daimi 
Enclmend• bulunnaalidar. "861,. 

* * 
Darilllceze için 4700 litre Beıuin açık ekailtme ile ,almacaktıı·. 

Şartnam .. i le•aııın Mlldm;üiilıK:M ıörillür. Bir litre Bem.i la 
tahmin bedeli 24 kuruıtur. Ekı:Jtmeye g:rmek için 2490 numarab 
artl1rma Ye eka:ttme kanununda yazıla Yeaika ve 85 liralık teminat• 
la beraber ihale gUnQ olan 5/3/935 Sah gU ıll aaat 15 de Daimi 
Encümende buluıuaalıdır. ••860,, 

latanbul Umum Mağaza, apartıman kapıcıları, 
Odabaııları ve Pansiyon Esnafı Cemiyetinden : 

M&dd,tl biten idare J.eyeti Hçlmi 6/31936 Çar .. ml:a ... ıi ... t oadea 
on altı1a .. dar Dlrtllael Vakıf H•ın• lldacl kmtıaMld C.-1,.t •nke
dnde 7apılacaktı.. Eanafımıata H1lerlal kullaa•ak .._e •elm•Jeri ilAa 
eluaw. 
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ZAAFI 
Gençler, 

UM UMf, KANSIZLIK ve KEMiK Hastalıklarına Şifaitesirleri çoktur. Çocuklar, 
Genç Kızlar ve İhtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA DEPOSU 

·······•e••·························•••e•••····························· .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 

K t k il 1 r ı Yalnız KANZUKP ı ki• K t Ek • • • TERCiH 8 fan U 8030 8 1 markal~ · e esen 1 8 ran Slflnl EDiNiZ 
--•••••••••••ıeeıe••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,. 

Azizim ne d~ünUyoraua ? 
Grip lticını buldum, iımi 

• 

E 
lnhi•arlar U. Müdürlüğünden: 

1 - Akhisarda yapılacak 1121774,. lira 114711 kuruı bedeli ke· 
tlfU yaprak tUtllo kapalı zarf uıulile ekıiltmiye konulmuttur. 

2 - Ekıiltme ıartnarneıl ve projeleri 11 109,, kurut mukabilinde 
Clballde Levazım ve Mtıbayaat Şubeti Nakit Muhaaibliğinden ve 
lnbiaarlar Maniıa Mllatakil MUdl\rlllfıünden alınacaktır. 

3 - Eksiltme 11 Mart 935 Pazarteai günü saat 15 de Cibalide 
Alım, Sabm komiıyonuada icra edflecektir. 

4 - Teklif mektublan "anuadakl hükümlere g6re yukarda 
tayin edilen ıUn •• aaatten bir saat 6Y•eline kader komiıyon roiai
ne makbuz mukabilinde verilmelidir. 

5 - Ekılltm• ıartnamealnin mabıuı maddHinde yazılı ıeraiti 
haiz olaalarıu ara1ında yapılacaktır. 

6 - Talib olaaların % 7,S muvakkat gUTenme parHı 
olu "1633,. lira ile hirlikde raDracaatları 0 745,, 

4063 adet Muhtelif Şlı• : Kabataı aatış reklAm ıubeıl ambarında 
Atq Tuilaıı : Paıabahçede idaremize alt araada yı· 

lulmakda olan harap cam fabrikasından 
çıkacak ateı tuğlaları ıartnameai mu
clbiace ton itibarile ıatılacaktu. 

Yullarıda yazllı iki kalem malzeme pazarlık ıuretlle 1atılaca• 
ğından lıteklilerln 12/3/935 Sah ıllnU 1aat 14 de % 15 ıllvenme-
1erllo Cibalide Levazım ve Mllbayaat Şubesine aıOracaatları. "1127,, 

* .. 
S/3/935 Salı gtınO lupalı zarfla eksiltmesi yapılacağı ilin 

olunan Gemlik yaprak Tlltiln ambarı hııaatı ekıiltmeıi 1i111dlllk 
geri bırakılmııtır. · "1093,, 

,_,. Dr. N İ H A D T0ZGE4m 
1. laci 11aıf 

Deri saç Frengi n diğer ZUhrevl haıtalıldar mütehaaaııı. Sah aünleri 
meccanendir. Babıali Tayyare Cemİy•ti karıııı No. 11 Telefonı 81942 

vkalade b r ilaç, ateşimi 
ı kesti. iki gUn içinde 

ayağa kalktım. 

, ' VAKiTSiZ iHTiYARLIK 
Erkeklerde vakitsiz 

lhtlyarhAa kar,ı 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

uz,·iyeti tenbih eder, sinirleri 
.lcunetltndirir Ye vakitsiı 
ihtiyarlığın önUnı geçer. 

lıtanbul'da fiab 160 kurut 

Eczanelerde bulunur. 
Dol.;torlara; talep vukuund~ taf ıi
llt ve nüınune gönderilir. 

Adrea ı 

Galata Poıta kutum 1255 , ............... ._., 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
AcHteleri ı KaraklSy KlSprllbatı 
Tel. 42362 - Sirlceel MGhlnlarude 

Han Tel. 22740 
....... 4 ...... 

Trabzon Yolu 
VATAN vapuru 5 Mart 

SALI aaat 20 de Rize'ye ka
dar. "1102,, 

lskenderiye Yolu 
IZMIR vapuru 5 Mart SALI 

gUnU 1aat 11 de lskenderiye'ye 
kadar. "1101., 

'----~---Son Poat• M•tb•• aı 
., ________________ ___ 

iahıolı AH Eneıa 
Neırlyat Mldilrlı Talalr 

Zafiyeti uaumiye, iıtahıu:lık ve kunetıiılik lıalitında hll}·Uk faide ve tealri görtılea 

FOSFATLI SARK MALT HÜLASASI 
kullanınız. Her ecz•11ede aatıhr. 

. . . .... .... ı; . . • . • . : • . . ~ ~ ~ . 

K A Ş E 

Grip • Nevralji • Bat ve Dit •ğrlları • Artritizm 
.. ~-... • • • ~ '. • • • • • • • • ,\ •• • l 

SEKSO 1 
Neler yapar ? 

SEKSÜLiN : Gevıemiı ıinirJeri çelik gibi 11rle1tirir. 

SEKSÜLi N : Yorgun beyinleri zahmet vermeden çalııtım. 

SEhSÜLiN : Kana gençlik hararetini iade eder. 

SEKSOUN : Bel ıevşekl'ğioi, unıumi zafiyeti giderir. 

SEKSÜUN : Yorıunluk nıticeai, zehirlenen uzviyeti ell 
mükemmel ıekilde tamir eder. 

l 
Kutusu 200 kuruttur. 

BEŞiR KEMAL - MAHMUT CEVAT ECZANESi, Sirkeci 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilinları J 
Satı1ık Emlik 

Esaa No. Mevkü Ve Nev'i Depozito 
40 81 Kadıköy'ünde Kuıdili'nde eski tiyatro araaıı 

168 

643 

ve dere kenarı. 
Bllyükada'da yalı mahallesinde altın ordu 
caddHinde 19, 21, 23, 35, No. lu pllj oteli. 
Bllyükada'da nizamda Seferoğlu köıklerinden 

150 

müfrez bahçeli köık. 75 
Mevkileri yukarıda yazılı yer!er bir yahut Uç sene mUddetl• 

kiraya verilmek Uzere açık artırmaya çıkarılmııtır. fıteklllerlO 
l 4. Mart. 1935 Perşembe gUnll 11aat onda ıubemize gelmeleri. (41) 

* * lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 
Emllk ve Eytam bankaıına birinci derecede ipotekli ohıP 

tamamına (27414) yirmi yedi bin d6rt yüz on dört Ura kıyıP•1 
takdir edilmiı olan Boğaziçinde Beylerbeyinde Havuz baıı cadde" 
ıinde 17, 17, t 9, ı 9,20,22 numaralarla mUrakkam ve rıhtımı bulun•

11
° 

maa mnıtemilat ıalhanenin yirmi dört hisae ltlbarlle yirmi b 
h;ıse açık arttırmaya konmuı olup tarihi ilAndan itibaren şartıı•" 
meai her ~ea tarafından görUlebilecek ve 10/4/935 tarihi•' 
raalayao çarıamba gllnll saat 14 den 16 ya kadar dairemııd• 
açık arttırma suretile satılacaktır.. Arttırmaya lttlrlk lçln yD•~: 
yedibuçuk niıbetinde pey akçeıl veya bu mıkdar Uzerinden JlllP' 
bir bankanın teminat mektubu alınır. Biriken ·nriilerle çöp fi 
fener resimleri ve vakıf icarHl mDıterlyo alddir. ııtf 

Artırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmlt bef 
bulduiu takdirde ihalesi yapılacak akıl halde en ıon arttırao~ 
teahhUdll baki kalmak şartilo aatıı on beı glln daha uzatılat• 
25/4/935 tarihin• raslayan perşembe gllnl aynı yer ve saat~ 
ikinci artırmaaı yapılacak artırma bedeli muhammen kıymetloİ' 
% 75 tini bulmadığı takdirde sabı 2280 No. lı kanun bDkllO'I~ 
rine tefikan geri bırakılacaktır. icra ve iflAI kanununun 126 •0_, 

maddesine tefikan ipotekli alacaklılarla diğer alikadarlarıll ,fi 
irtifak hakkı sahipierjnin bu haklarını ve huıusile fa is ve m•" "' 

dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde eft'~ 
mtlsbitelerile birlıkte bildirmeleri llzımdır. Akıl takdirde bak~,_ 
tapu ıicillerile aabit olmadıkça &atıf bedelinin paylaımaııll 1ı•t 
hariç kalırlar, Alacaklıların lıbu kanun maddesine i&re bar•~ 
etmeleri ve daha fazla malumat almak iıteyenlerln 934/1 
doıya numaraaile dairemin müracaatları ilin olunur. (44] 

"" .. 
lstanbul Altıncı icra Memurluğundan ti' 

Emlik ve Eytam bankasına birinci derecede ipotekli oluP10ı,t 
mımına 3612 • lira kıymet takdir edilen Ortaköy Taımerdl• ~ 
akaretler piımiıoalu sokağı 50 y•nl 80 nu~arah kirıir b•~tJ'ç 
tamamı açık artırmaya vaıedllmiı olup 6 • 3 • 935 tarihinde ~ (,ti' 
mesi diTanbaneye talik edilerek 6 • 4 • 1935 tarihine milıad o-ifl" 
marteıl gUntl 11at 14 den 16 ya kadar Istanbul altıncı icr• ıt1' '' 
ıinde açık artırma suretile aahlacakbr. Mezkür hane EIP blrio'I 
Eytam bankası kanununun maddel mahıu11asına tevfikan itti''" 
artırmada en :.dyade artıranın ftzerindo bırakılır. Artarm•Y• 1 b•I"' 
için yüzde yedi buçuk teminat akçHi alınır. Müterakim "erg 126 ~ 
diye vakıf icarcıi müşteriye aittir. icra ve iflls kanununu; ot•"1 
maddesine tevfikan hakları tapu ıicillincc ıablt olına)'~:ı ~olll blJ 
alacaklılarla diğer allkadaranın ve irtifak hakkı sabı e uao t ... 
haklarını Ye buıusile faiz ve masarife dair olan iddialarını bUdirJll,.. 
rlhinden itibaren yirmi gUn içinde evrakı mUsbitele~il• hariç lı'~ 
leri IAzımdır. Aksi halde ıatıı bedelinin paylaşmasın anör• barelı~ 
lırlar. Alikadarların it bu maddel kanuniye ah~i~ın;J 2306 ııU:, 
etmeleri ve daha fazla muliimat almak istiyen ·~ ?., ~Juour. ( 
rah doıyaılle memuriyetimize mUracaat etmeler• 1 a 


