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8ay Venizelos Yeni B~r Mec~ 
lis Kurmak Teşebbüsünde 

HOkOmet,-lsyancdarı Mutlaka Tenkil Edecek 1 

Yeni Ordu Asilere Karşı Hareketi} 
Geçmiştir, Makedongada Çok 

, Şiddetli ir Harp Başlıyor 

Bugün Yunan isyanının 
Beşinci Günüdür! 

1 - Bıı1i11 Y•n•n laga11ı11ı11 6eıl•cl p11iidii,.. 
2 - l•g•ra ınınlalcaları: Girit •"••ile 10,.lci M•lcedo119•tlll'. 
3 - Ht1k•••l, Glrltle ••111••• ••I don•nmag• k•,.ı• ••dl 1uı,.,, ,..ı. 

•lrall•n ıniir•lclcep 6ir Jtlo •'"d•,.dl. Fak•I iki filo aroaınd• A .. b t•••• 
6•ıl•modı. Y•lnıs l••••r•l•r ••l /llo•a •••id•• 6om6arclıına11a hılaflılal'. 

4 - Şarlcl Malcedonga l•ganının kat't te11lt.il horebtl i•-
ıünd•n itihar11n başlıgeealctır. 

5 - //le •• son Jaeberlerden 6a61 Jıaltl•alt1r: A•ll•r Girit 
velisini w 6ir ı•nerall öldiirdiller .,. AT1ero/an miintt.6a· 
tında,. 225 n•/•rl de l•gancılara iltllıalc et1nt1dilcleri için lcar
ı•na dizdiler. T111gareler aag Verıbelo•a11 ""ini tahrip etti. 
AT1t1rof ganıgor. 

ltalyanın Habeşe Asker 
Sevki Devam Ediyor 
Kırat Orduyu Teftişe Başladı 

-------
Ro•a, 4 (A. A.) - içinde bir 

piyade taburu, beı hafif topçu 
bataryası ve ağır topçu levaumı 
bulunan Uç ıemi bugün ıarkt 

Afrlkaya gitmek llıere Napoliden 
kalkacaktır. Afrlkaya ilk kuvvet• 
lerl -götllrmUş olan " Gani,, geri 
d&amltttlr. Yana 700 piyade 
mltralylzclal ile yine Afrlkaya 
dojru kalkacakbr. 

Piatoa, 4 ( A. A. ) - Dlln, 
ltal7a kıralı, yaveri ile beraber 
buraya aat olarak ı•1mlttir. Kıral, 
bir piyade alayını ve prkt Afrl· 
kaya gitmek Ilı.ere bu ıehirde 
aeferber edilmit olan Gavinan 
fırkaıınıa mlltemmim b6lllklerlni 
teftiı etmiıtlr. 

Floranaa, 4 ( A. A. ) - Kıral 
evvelce hiçbir haber vermekıizin, 
buraya ıelmlt ve tarkt Afrikaya 
gitmek lbere bulunan Govlnena 
fırkasının bulunmakta olduiu 
kıılalara giderek kıtaatı tcftiı 
etmiştir. Kıral, bundan ıonra 
zabitleri kabul ederek, kendilerile 
16rU1mil1tUr. MUteakiben otomo .. 

.-c:ı ... ::al:'.9••• .. ••••••• ,........_.-:""' ··--~ 

r "' Bulgar Kıralının 
Başkanlığı Altında 

bille piatoiaya hareket eden htı· 
kllmdar orada 83 tincfl piyade 
alayını teftit edecektir. 

FJoraQsa, 4 (A.A.) - Kıral, 
Afrikaya hareket edecek olan 
Gavinona fırkasını gözden Jeçir· 
dikten ıonra topçu kıtaabnıo 
, .. ,.. geçidinde hazır bulunmuş· 
tur. 

Bulgaristan Maliye· 
sinde Bir Hırsızlık! 

Dört Milyon Leva 
Ortada Yok 

Sofya, 5 ( Hususi • telefon ) -
Burada Maliye Bakaalığında 
çok mühim bir ıullatlmal 
olmuıtur. Tahkikat aeticeain· 
de toplanan vergi paralanndan 

dört milyon levanın bazı memurlar 
tarafından çalındığı ve çalan m ... 
murJarm da Yugoslavyaya firar 
ettikleri anlaıılmııttr. Tahkikat 
devam ediyor. 

Bu Sabah Kar 
Başladı Ordunun Vaziyeti Görü

şülüp Kararlar Verilmiı 
8ofya, 5 (Huauıi) ]( 1 B . Şubat içinde çok iyi ıfden 

, . - ıra or11, h 1 M b . l d b ri Bulgar ) ükeek Atclreri .... e 1. . . . ava ar art aş angıcın an e , ..... c 11ının reıı 
~ ve azalttrına sarayda bı"r . · f t d" bozdu ve •og· udu. Bu aabab ta 

~•hmut Y•••ri "Son Posta., için 
•ni . Bir Rom•n D•h• H•zırladı 

Ça_m Tırtılları 
1 

Pe1c Yakında Edebi Roman SiJtunları
~ızda Satırların H•1J•canı Arkasından 

fi,.üklen•rek Okuyacaksınız. 
"ç -
8 • 111 Tırt11ıar1 ,, Mahmut Y eaerlnln En 

on Ye En GUzel Eeerldlr 1 

l•g•nı11 tenkili ı,;,. orcu11•• •• ,, •• 

6 ,,,,, lt•rii•• hlc•nı a ... ,..ı 
Korulilb 

mühim noktaların havadan handan 
tiddetle bombardıman edilecej"l 
muhtemel ııörülüyor. 

Aramalar Va Tevkifler 
Devam Ediyor 

Allna 5 (Huıuai) - Htlkimet 
( Dnam 3 OncQ yhd~) 

, . ..ıya e •er ı. 

Zıyafetten .•en~a, Bulgar orduaunuo kar yağmıya batladı. Rasathane, 
umumt vaııyetı etrafında görüşmeler karın bugün devam edeceji 
yapıldıgı ve bazı kararl11r ·ıd · ~· b"l 1 k . d d' d' ·r F k •er. ıgı ı · anaat.n e .r. 

ırı ıyor. 1 
•t görüşülen toler ve ve· Sofya, 5 (Huauai) - Burada 

rll~m kararlar çok gidi tutulm11ktadır . .J iki gündenberi ıiddetli kar ya· 
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2 E ayfa 

llia _l: tı Se.sıJI 
General ismet 
lnönü 
Ve Halk .. 

General İımet İnönü, İetlkl&l 
ordusunuu Garp cepheıı kum&n· 
danlıgındwı ıonra oturduğu ıi .. 
yaaa ve iktfdu 1andal1eı;i 
ouuncu yılıw da bitirdir. Bu 
munuebetle, balkıll, bu büyük 
devlet adamımız hakkındaki 
duyrularıw ıu aabrla.rda top
ladıln 

Bay Murat Koçak ( Di.i doktoru 
Sirkeci ŞıLh.npata oteli kaqmnda) -
lımet İnönü kabiae reblifiacle oa 
1enHioi idrak etti. Kudretli Baıbakaa 
h&kumet reiılitine geçerken yurtta 
lıtikrar, ı:yaaada istikrar, yurtta banı. 
dünyada barıı aiayasaıını güdecetiol 
187lcmJ1ti. Haf<ıkateo ıözünfin eri 
f ktı. 

l.tikrarh bir hlktmet kurdu. Bin· 
bir harpten yaralanan ye bıkan TOrk 
wuıuoa AtalürkteD aldıta ilham 
üaerine deYamlı bir barıı temin etti. 
Yurciun dört k~ı .. ı fabrikalarla um-
ran eHrleril• doldu. Yurda kan, eaa 
Ye medeniyet .açan çelik •ilu ya .. 
peldı. lıtiklllimlı:t dokunulmamak 
ıartile tamamen ıulhcu bir millet 
oldutumuzu doıt. dUımu. bütQa 
dQnya kabul elti. Bu azi•ll ıfyuet 
adamımızın daha u:ıun Hneler ıizdltl 
yolda yitrlmuhııl dileria. 

* Bay Sadi ( Sultanahmıt Park 
Jmaathane.i ) - Bir k..-e •lıtareke 
1eneleriadeki perlıan TDrkfyeyl ılı: 
Gaüne getiriniz. Bir dt bugilnkD derli, 
toplu Türkiyeye bakıaız. Ondan aonrn 
CGmhuriyr-t Ttlrkiyui hakkındaki 
hlkmGnlizl Teriniz.. On aeneden beri 
de.-letin idare lpleri•i eliade tutaa 
lıraet laant. Bayilk Önderden aldıfl 
ilham il• yurdu refah n b rıp 
kavuıturdu. DU.yada birçok devlet• 
ler umu•İ ~arpte d6vDıtDJer Ye aetle
leadilv. BJ& •ultanlarıa feaa idare.& 
7Uı:llııden yarım uırdaa beri ıillh 
omuaa ya&iyetiade J•ıadık. Harp
teD barbe ıürOklendik. Bu yO:ıden 
de lrfaa ye lkbut itibarile geri· 
de kaldık. Loıaada ıulhtln teme
lini atan İımet inana açık a:ıllUitG 
Y• açık ıöz!Cllltl ile yurdumuzu 
ıeıılendircll, barblrı yualanoı aarmıya 
Ye acdarıaı unutmıya baıladık. Harici 
ılyaaetimlıde munffaluyetten mu-
nffakıyete alaıtık. Bu Jurt daha o• 
Hao böyle ıulb içinde yaıaru A•· 
rupa medenlyet:ni .. huname.ıı teanıll 

eder. Ben General lımete u.ıun 
6mlrler tenaeaııl ederila. 

• Bay İrfan (Bwykoz Yalıköy H) - Ge-
neral l.met laaoı kabiH BaıkaDlığında 
on HDHUai bitirdi. Baıbak n oa ıHe 
enci yeriae otururken a41ledlti aÖa· 
leri tultq ve muvaffak oldu. On bıt 
Hl!e cYYel teneıirl, tabutu haz.rla11an 
!ıuta adamı, dinç YO re11ç ltir Yarlık 
olarak dl117aya yeniôea <'ot.'u. 
AtatürkDn açt.j'a ıııklı yolda bu7Qk 
Baobakaaın dahıı uzun ıeneler yUrll
meıini dilemelrtea batk• bir duamız 
yoktıar. 

4000 Tal beye Difteri 
Aşısı Yapıldı 

Dun mektep!erde 4 binden 
fazla talebeye difteri aşısı tatbik 
edilmiştir. Daha aşılanacak 
bazı talebe vardır. Atı 15 giin 
devam edecektir. 

SON rosTA 

Oç Yıldır Aranıyordu 
ihayet Dün Müstantiğin Huzuruna 

Çıkarıldı, Tevkif Edildi 
Uç ıenedenberl lataabul polbinl •• judarmuım Girenfr ıonra da blrattn kapısına gelerek meaell: 

tııal eden bir hıraızlık auçluıu vardı. Bu kurnaı ••- Ben lzmlrden geliyorum. Mahdumunu• bay 
ıuçlu çekirge gibi banbulun bir ıemtiaden GbU· Ke•al bir otomobil kaza11 geçlrdL Kolu kınldı. 
rllıUao atlar •• birçok kimaelerln caalanm yakardı. Orada fenni aarstı buluftamadı. Benim latanbulda 
Poliı bu kurnaz adamı dün tuttu vo llçtıncD mOı· itim •ardı. Sfzia adrelinlzl verdi yann afde-
tantilc do tevkif ettL Tevkif edilen adamın ismi ceAim para verirseniz aargıyı götüreceğim. ,, 
Şahin Nuridir. lık parti davacıları da beı kadınla dor Ye zavallı ana, baba bu kara haber karııııoda 
iki erkektir. Son dolandırdıjı adamlar da l3ay aeye uğradıklannı bilmiyerek derhal lıtenilen parayı 
SalllaaddJa vo Reıatla Bayan Hasibe, NermiadJr. verirler Ye ıonra da ya trene binerek lzmirl boyla ... 

lar veyahut da telgrafla Taziyeti ıorarlar. Aldıklan 
iddialara g6re Nuri dolandırma itlerini ıöyle haberin yalan olduğunu 8ğrenerek verdikleri para• 

yapıyormuı. nın acıaını unuturlar. • 
GöıUne keatlrditi bir aileyi tetkik eder, onun Yine iddialara ı&re; Şahla Nuri baıaan baıka 

dııuıdakl akrabalannı, çocuklarım Ye ae•dlklerinl ıeklllerle de dolandırirmış. 

Topal Selime 
Döıek içindeki Bin Lirayı 

Çalmış 
Topal Selim• adlı biriıl bir 

ay eyvel Kt1çtıkpazarda tanıdık· 
larından Bay Mehmedln evine 
miaafirlile gitmif. Bay Mehmet 
ve allHi kendiaine ikra• etmiı· 
ler, albna kaba ylln dö;ekler 
ıcrmifler. Topal Serme gece 
yataklardan birisinin içinde bir 
tomar bulunduğunun farkına var· 
•ııı ve derhal yatağı ıökerek 
bu toman almııtır. T 0111arm içi&• 
de tahmin etliği gibi tam b·n 
lira çıkmııtır. Scliııne sabableıin 
erk~n kalkmıı Ye pJ• eY sahi
bine eyilik olsun deye de filteleri 

kaldıruuı, yüke koymuş ıonrn da 
b~ ıey bahane ederek evden 
ııvışouş. Selime doğruca bir va• 
pura atlamıı ve Dadaya gitmiş· 
tir. Mnddelumumilik SeJimeyJ 
Dadayda tevkif ettirerek latan· 
bula gef tmitllr. Düu Sultanah· 
met ıulh ikinci ceıa mahkemesi 
Topa! Selimenin nıuhakeme&inl 
bitirdi. Suçunu sabit bularak 
dokuz ay hapse mahkt\m etti. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Üaklldarda oturan tUtOn ame
leıinde ı Ahmet aarhoı olarak 
Bahri adlı birln"n evine taarruz 
ett!iind n yakalanllllfbr. 

Jf.. Oamanbeyde Kllaeoilu 
apartımanımn karşısında terke· 
dllmiı 20 gUnlUk bir erkek ço
cuğu bulunarak Darllllcezeye 
iönderilmiştir. 

* Sebzeha:inde amele Rıza· 
nın elinin ftzerinc bir demir 
parçası dlşerck bir parmağı 
ez.ilmiştir. 

--------------~------~--------------~ 

Bir Adamcağız 
Kaynar Kazana 
Düşüp Öldü! 

Dnn KllçDkpaıarda bir aabun 
fabr:kasıoda çok feci •e tllJler 
Clrpert:ci bir bid"ı• olmuıtur. 
Ameleden Bay Tursun, için-
de aal:un bulamacı kayna· 
yan büyük ka:ıana dtışerek 
derhal kavrul•ut Y• 6ımllftür. 
Hld1Hy• Mtıdde.iumumt muavin· 
ler;nden Bay Hikmet elkoymuı ve 
tal:ibi adli Bay Salih Haflm de 
dan ıec• cesedi muayen• etm~
tir. Tahkikata devam edilmektedir. 

Belediyenin 
Yardımları 

Belediye 1935 yılı blit~uinde 
muayenet faalma ( 182.500 ) lira 
koymuıtur. Bu paranın 15 bin 
l ruı Darlttef akaya, 5 bin lira• 
Hllaiiahmer cemiyetine, ( 20) bin 
liraııı hayat ~ktepler;ne, (15)bin 
llraaı Bll} ükada ı:-natoryumuna, 
30 bin litaiı :r.ührevi bastalıldarla 
mücadele i~lne, 26 bin lira Halle 
e'Yİ icUmai muayenet tubesine, 15 
bin llra Halkevinin tevıii ve tan• 
zimi ma1rafına tabı"ı edilruiıtir. 

MHll Hissiyatı ReJcide Edıcek 
Sözler ~öy:emiş 

Polis dün Müddeiumumiliğ'e 
Sllkyas Kirkcr Tayyan adlı bir 
Erme i \'erdi. Bu Ermeni Yuıuf 
A bdllla:r.iz adlı · birisi tarafından 
haber veri:uek yakalanmııtır. 
iddia edildiğine göre suçu da 

t millt hisa·yatı rencide edecek 
aözler söylemiı olmasıdır. Aynı 
umanda da bOyllklere hakaret 
ettiii gibi ıihinleri karııtıracak 
haberler de uydurmuıtur. Müddei· 
umumilik bu lddJayı tetkik ettir
mektedir. 

Yardım için 
Doktorlar Sandığa Kaçar 

Para Verecekler? 
Etibba mulıadeaet cemiyetince, 

muannete muhtaç doktorlar için 
bir yard m saıadığı teıkil edilmeli 
kararlaıbnlllllf b. Bu husuata 
hanrlaaan proje, aon defa ban 

dejitiklik!ere uğrabl11Ufbr. .BU
bu.a, azanın aandıj-a yapacajı 
yardım pkli lizeriade olan bu 

yeai tadillta ıGre, aldat 
tqebblbleri kabul cdilmlttlr. 35 
ya11na kadar olaa doktorlar ay .. 

da bir lira, 50 yqana kadar olaa 
doktorlar ayda iki, 50 yapndu 
fazla olaalar da a7da 9ç Ura 
ödeyeceklerdir. 

Nizamname projesi. tetkik 
edilmek .Dure njhk bakaalıjuaa 

ıöuderilmiftir. 

Sahtı 1 O Kuruf 
BDyükadada oturan Hıriıto 

f ıminde bir gencin BQyllkada 

lakeluinde Yapur ldıealn• bilet 
almak için verdiil bir on kuruş
luğun sahte olduju ı&rUlmOf, 

Hıriıto ya.kalanmifbr. 

Kilisede 
Hırsızlık 

Arlin oğlu Naalp adlı blrlll 
d6n 1abala, yanında birçok ka· 
dınlar bulunduğu halde 

Samatyadaki Sulumanutır kHiae
&ine girmiş. Herkes ibadetle 

meıgulken Na!ip kilaonln antika 
vo bedJye dolabına anahtar uy
durmuı, birçok tarihi paralan ve 
diğer antikaları aıırırken mabe
din zangocu tarafından cDrmU· 
mqhut halinde yakalanmıfbr. 
Suçlu tevkif edilmiıtir. 

1 
1..;0n Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan 

- Habeş • La'.yaJ moaıleaini 1 ••• Aralarındaki ihtilafın ıulhen 
anladım Haaan B. ~ l:ııtledilecejlni de aJJladım .• 

-· Ba İf• lngilter..Ua tevauut 
ettiiiai ele a.tadı-.. 

.•. Y al01%. Uneoain adı JİD• 

ortaya çıkb. Onu aDlamadım •• 

Mart 5 

Giniin Tarilıi 

1268 Lira Para 
Cezası! 

Y alovadan esrar getirirken ya• 
kalanan Bayan Fatma i&minde blı 
kadın dUn gUmrllkdeki Jhtiıd 
mahkemesinde muhakeme edll
mlıtlr. 

Belinde ye daha bazı yerl
rlnde 1 kilo 950 gram esrar sık
hyan Fatma, bu işi bile bl e ,... 
kat parasızlık yüzUnden yaptığıol 
ıöylemlı, mahkemede hUngür bO.
gtlr aghyarak ceza verilmem ..... 
lıtemlttir. Neficede, Fatınaodl 
ıuçu aabit görUlmUı, 8 ay bap&IP" 
(J 268) llra para cezası ödemetbl• 
karar verllmiıtlr. 

200 Bin Llrahk Afyoll 
Satın Ahndı 

Uyuıturucu maddeler inhi••" 
idareli iç piyasadan 19ubayaalt 
baılayalıdanberl 200 bin Utl 
kıymetinde 400 sandık afyof 
ntm almııtır. Alım işine deva• 
edilecektir. 

Bir Mevkuf ÖldU 
Hastalandığı için lıtanbul tef' 

ldfbaneıinden Cerrahpap has~ 
nuiae nakledilen Oıman oğlu JJ 
dtln hutanede ölmnıtt1r. Mudd .. 
umu1111lik Alinin cesedini mo~ 
kaJdırtmııbr. ÔIUmllD Hh~ 
alllamak iatemektedir. 

Şehir Meclisinde 
Yeni Seçimler 

latanbul umumi mediıi, d/111 
6jleden ıonra toplandı. Mecliıt• 
aaylaYhia ıeçilen hadan gelt' 
ae'Yll telgraftan okunda. Bundil' 
10ara, Bay Sadettin Feridin }er9' 
blrllld reJa weldllijlae 58 r-rt 
kal'fl 55 reyle Bay Necip Ser~ 
geçti seçildi. 

ikinci reia Tekilliği iDtibablll' 
da da yine 58 reye k&rfı, ö7 rtll' 
ı. uJd Şehremini Bay r .... 
aoçildi. 

Bundan sonra, daimi enci' 

mende münhal llç azalık içi' 
intihap yapıldı. 57 reyle Bil 
Suphl, 56 reyle Bay Beyhan. !f 
reyle Bay Sadettin seçildi. 

Belgrat Toplantısı 
Balkan ökonomi konıe~ 

hazırlık olmak üıere bu -; 

10 11oda bidm de iştirakimizle s" 
i"atta bir toplanb yapılacaktı'• 

/sterlin 588 
Kuruşa Düştü 

lnglliz Ura11, ıehrimlz :'! 
bor1a1ında da düşmekte de U
etmektedir. Dun sabah Jst•' 
piyaaası 590 kuruıtan açı'-; 
588 kuruıa kadar dUfnıUt, 
Son beş gün içindeki sukut 
beti 20 kuruıu bulmuttur. 

B. Digor Ki~ .. ..) 

~··"' H. B. - Kaahenis GU»-1 
yacatını da aıalamadlD 1111 
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iktidar --
Sandalyesinde 
On Yıl 

« 
C. B.ıbakan General bmet lnönl 
.. ~~l7et deninln llk on )llhn· 

ik:clar aanclalyaaıada oturdu. 
'alc· du MDdalyaaı, tarihin en 
~ devirlvlnde oldutu ıibl, 
'aı Ç•ida Ye bu~n bile, gemi 
..:: alın alyaıt lbtirHlar ) D· 
t 

1 
•11, bir yıj'ın kanlı laldiıelere 

~k •çan bir efıun olmuftur. Bir 
>"hal lllemleketler, iktidar ıandal-
"'1.iıt zaman saman ele ıeçiren 
la.ı •lelerin ellerinde kalla 8u· 
~;~111lfbr. Oamanlılık devrinde iıe 
'-U '-~ 'ole çirkin ye iğrenç mi· 
~1 •ardır. 

~ .. ~kat General ismet lnönll 
'1 . Q on yıl ince, Böytik Millet 
le'Ali.lain do)aun bir ekaeriyeti 
•ı . tatClrknn taıvlbklr bir lıaretl 
it;~; iktidar aandalyeıincı 
d'1rıaı lfin yurdda Hıtlraalar 
•dtt4 du, Şeyh Salt isyanı tenkil 
~Ukn •ı bu ıtızel yurtta tam bir 
1-,1 =~de ıeoiı terakki adım· 

... 0111nc1e. buıtıne kadar ıeçen 

t
nl' içinde, Atatürldkı ilhamla· 
,b~n kuvvet alan &.met Inanu 
a) tık•ll, yurda ve uluıa birçok 

~ak ... rler hediye etti. Baı· 
tiıf an Inön&nUn bluat temelle· 
l.r: •tbiı fabrikaların, irfan yurt· 
~ilı 11101 l>Uyük köprülerin ve ilk 
lb' lllala,uu kendiıi ;urduiu de-

•ryoll 
~•2:ın arının Ye fOHlerin aayılan 
~unı ıya lllıunı g6rmDyon1z. ÇOnkO 
•ıb •rı, adlarile &irllkte hepimiz 

j{• biliyoruz. 
Lı~Q .u mOaaaebetle Baı~akan 
haa Unnn, lnkılAp tarihimize ıre
tt f kıymetli birkaç aözUnll buraya 

ç :meyi çok fay dalı bulduk: 
~t'k lnlolAbıa davaaı başlıca iki 

1 
8t';;e!:\• tecelli etmektedir: 

t n •• daimi vazife s.tt•---
tf d -i 1 şu ur ı Geçilen yollardaa 

._~bir Hbep ve suretle ı•rlye dön
~lll•ll, hiçbir &1bep ve ıuretle 
pt~~ndıklarmızdan kayıp Yt feda 
~lll•liylz. Türk inkılAbı bu 
"at -- çifte cepheli bir dik· ,, 
Cıfte llıUdafaaya mecburdur. 
•, dahı;•Phe, hariçten taarruz 
~''t•dır d.n taarruz ihtimallerine 
«arb,11,· Bir inkılap lçia ISlllm 
'ıaıtıl bu her t•yin kazanılm'f ve 
"dir. kınduiunun zannedilme· 

~~~ltbın ikinci faaHyot ı.ıı-
ıik,~ lll~ıbet, dinamik, yapıcı 

't\t ~ •ttır. Türk milletinin yük· 
ttrııJy,: •eviyeye varmıı ~ir 
>~r~ltı k olması için ilerlemek ve 
'-b•pı' mecburiyeti ve bu :naeu:. Yeni ihtiyaçların en yeni 
•tif,r:~n lzaleıi bizim daimi 
~ J11k 1 dlr. 
~:lll•ttı lbın ikinci faaliyet l11ti· 

Resimli Makale a Ziippelik il 

Öyle erkekler tanırız ki lıleri, rllç'eri hep •lla'en111ek 
ailılü ıeımelctir. Bunlar, .a_de Ye za~if o!nıayı, dppelik 
denilen illetten ay.rt edemıyen baaıt ve kıt dG~ünceli 

lchruelerc!fr, Gülünç o'mamak, nli Yazifelerini ihmal etmemek 
fıtrtile ıOı ye moda kAdın için b'.r ihtiyaç 1ay•ln bile erkek'er 
ara1ında ıüppellte giden ıilı iptiliaı, çok kötn bir huyd ur. 

SON TELGİIAF HABERLERİ 

Bay Venizeios Yeni Bir Mec
lis Kurmak Teşebbüsünde 

' 

( Baıtarafa 1 hıci ytızde ) ı 
örfi idareyi şiddetlendirdi. Dün 
gece ıabaka kadar birçok yerler
de, muhalif fırkalara menaub ıah· 
9i7etlwia evlerinde, aiyaal kul8b
larde araıtırmalar yapıldı. 

Bu ara~dırmalar netice1inde, 
isyan hidlıuine tok2ddi\m eden 
günlere ait gizli muhabereler ce
reyan ettiğini anlatan bir takım 
evrak \ 'O veıikalar bulunmuştur. 
Taraf taraf teYkifJer yapıldıj1 
haber veriliyor. 

Plistiraı Franıadao Sof
yaya Gitti 

Parla, S (Husuıt) - Kan teh· 
rindeo bildiriliyor: Geaeral Plaı• 
traa buradan anaızan bar.ket 
etmiştir. Plaatras lıareketin
den 6nce birçok Yunaalalarla 
uzun müddet g6rUımtııtnr. 

Bunların Yunan orduaundaa 
kadroharfcl edilmif :ıabltler oldu· 
ğu anlaıılmııtar. Plbtlraı doğru
ca Sofyaya ıitmiıtlr. 

lıyan Mutlaka Ve ÇaLuk 
Tenkil Edilecek 

Atiaa, S ( Huıuıt ) - Cumur 
Reiıi B. Zalmisln, Elen milletine 
hitaben neırettlji beyaoaame çok 
iyi tHlrler haaıl etmiıtlr. 

B• beyanname lh:erine birçok 
vlllyet merkezlerinde bllkfimete, 
milli blrlit• tam bir aadakat Ye 
bajhbk göatwen •• asileri tel'in 

eden telgraflar ıelmeye baılamııtır. 
HOkfimet lıyan hldiaeaini mut· 

laka baataracakbr. Alikadar ma· 
hafiJln kat'ı kanaatine göre, lıyan 

hldiaeıl ıon gllnlerlnt yaşamak· J 
tadar. 

Bay Venizeloı Neler 
Y apacakmıı 1 

Parla, 3 (A.A.) - .. Jurnal,, ıa 
aldığa buıuai bir habere göre 
Bay V enizeloa Atinaya ve Yu· 
naniatanm cenup sahillerine karıi 
bir hücum hazırlamakla mer 
guldUr. 

Girid adasının birçok kaaaba· 
ları rlYayete göre, fsyaa hareke
tine iltihak etmiılerdir. 

lay (V enizeloa) Reisicumhur 
" Zaymiı ,, in dlln akıam net
ı·ettiji beyannameye cevab 
vererek muhalif fırkaya mensup 
ne kadar Ayan Ye meb'uıan Azaaı 
var~ hepalnl de isyan hareketine 
mOıaheret için (Girit) • daYet 
etmiftir. 

isyanın Baıı Bay 
Venizeloıdur 

Atlna, 5 (A •. A.) - HUkümet 
telıiı istasyonunun zaptettiil bir 
telgrafın mealinden anlaııldığına 

AilitiirI: .. r1---··-···--
Tebrik 

Reiaicumur Atatllrklln tekrar 
Cumurluk Bqkanlığına 1t5llmeal 
tJolay1aile Iran Sehinphı Pehlevi 
Franaa Reialcllmhuru Alber usı,. 
rh Yugoala!)'• Naibi Karaliıl 
Pre~ı Pol, Elen Reiıicllmburu 
Alekaandr Zaimiı, Avu.turya 
Reiıicllmhuru Miklu tarafından 
tebrik telgraflın çeldlmlıtlr. 

göre iıyan hareketinin mUrettibi 
hakikaten Bay (Venizelos) tur ve 
kendisi iıyan harekAtına iıtlraklnl 
ilin için lıyan eden a-•milerln 
Girit adaaına varmalarım beld .. 
mittir • 

Demek ki bu haber bu lıyu 
hareketlniD ba.ıt bir aıkerl 
hareket dejil, fakat iki aiyaıl 
cephe araıında kat'i bir mile.
dele olduğu hakkındaki kanaati 
teyld etmetedlr. 

Hükumet bankalardaa para 
çekilmeainl men için evvlce vermlı 
olduğu karan ıerl almııtır. 

Atina, S (A.A.) - Yeni haber
lere göre hllkfımetln elinde kalmıı 
olan Dç torpito •uhribi (Gird) • 
hareket etmiılerdir, orada tay
yare filoıu ile birlikte çalııa· 
caklardır. 

lnglllz Donanması Yuna. 
nletana Gitmiyor 

Malta, 4 (A.A.) - Deniz 
kamalı, lngiliz harp gemller~~
iıyanla alAkadar olarak Yu ~ n 
tana 1relmekte oldutu bakkad a
kl haberleri tekzip ediyor! ın •· ar. 
Makedonyada Muharebe 

Belgrad, 4 (A A A 1 • • • va a) Doğu Makedonyaundak·s ~ 
Kavala garnizonları bQk •rez ve 
taatlle tiddetli b' b flmet kı· 

ır mu a b d 
aonra tekrar aılle · . re e •n 
miıtir. nn eline geç-

Atlna, 4 (A. A.) _ 
ajanaın huıuıi muhabiri hli~avaa 
kıtabnın S.rez •e Dram ' fi!°•~ 
mubaaua ettiğini ve b ada aıılerı 
buıUn iatirdadı tı 1 u ıehlrlerln 

• t edilmekte 

Yazı Çok Oldalu için 

Bugan Konamadı 

. ı ............... ............................. . 
la l-la .... eı .. er 

Yeniden Mühim 
Kimseler Tevkif 

Edildi 
Atina, 4 (Hus .. si: ) - Hü

kumet tarafından dun verilen 
kısmi aeferberlik kararın n tatb.· 
kine batlanmıı ve bu hu:.uata 
emirnameler isd.ır edilm;ştir. 

Bu emir~ere göre 1930, 1932 
ve 1933 sınıflara derhal askere 
çağrılmııtar. Eu askerlerden mü• 
nim bir k11mı Makedonyadaki 
iıyancılar üzerine sevkedi mek 
üzeredir. 

Bir Kısım Halk GönUllU 
Aaker Yazıhror 

Atina, 4 ( Hususi ) - Mdke
don)_a aaıleri üzerine yeni asker 
~evkıy~ı baılamıılır. Htikilm_t 
ııya~ı ~ullaka tenkil .deceğ e 
emnıyeti olcluğ11nu bildirmektedir. 

En ıon Alınan bir habere gö· 
H, Makedonyadaki hllkO.met 
ku•vetlerlle iıyancılar araıında 
çok tiddetli bir çarpı~ma olmuı 
ve lıyancılar en mühim meV2ile· 
rinden tardedilmişler, kaçmıya 
baılamışlardır. 

Diğer taraftan Atina
da bir kısım halk, isyan
cılar üzerine gönderilme
leri için gönüllü olarak 
••kere yazı!maktadır. 
. Atlna, 4 (A. A.) - Kitle ha• 
lınde gönWJü kaydedilmektedir. 
BUtnn viliyetlerden hlk6mete 

( Devamı 11 inoi yU ıde , 

Giride 22 Tagga
reli Bir Filo 
Daha Havalandı 

Atina, 4 (Mart) - Hllk6met 
isyan •den filonun S.llnik llmanma 
&id~rek orayı ele geçlrmeıi ibtl
malınden endlıe etmektedir. 

Bunun için Selinik Ue c ·Yar 
aablllerlnd l bulunan bitin deniz 
fenerlerin n a6ndUrnimesi emre
dilmiı ve yabancı ıemllerin teh
likeye dlltmemeleri için de ba 
karar telsizle her tarafa bildlril
miftir. 

Atina, 4 (Mart) - latllqaf tay• 
yareler;nden aonra timdi de 22 
tayyareden mOrekkep bir bom
bardiman faoau ( Girit ) e hare
ket etmittir. 

Atina, 4 ( Huauıi ) - HllkO· 
met, Girit iıyanımn baabrılmau 
için yeni tedbirler alda. Giride 
hiçbir ecnebi gemiıinin uğrama• 
matı için allkadarlara emirler 
verdi. 

isyan bayrağı açan donanma· 
nın teslim alınması için yedi harp 
gemiainden mürekkep olarak tef'" 
kil olunaa filo ıu dakikada der-

( Denmı 11 inci yüzde ) 
_... ~ "°"......... ··--~------
olduğunu bildiriyor. Bundan bat 
ka bir ha•• filosu iatiktafta bu· 
lunmak llıere Giride hareket 
etmiıtir. 

~l'ıtıuıt lllllıbet, dinamik, yola 
• lk ltG~· InkılApçılar ıenlı •t ilerı ı:u••i içinde onun yeni 
~k,Q dret olma11 için çalı· 
~ ltt;,d.ı Çok zorluklarla uiraıa· 
'tı tltbıaa • Geniı laalk ldltlealne 
"-1-~ temfz ve lllktıll nizamını 
f... ~ .... Qai •e bu yolda maddi 
' u~•tlere katlanmak lhım
~~ t,lılc -.ıcağımız en mt~im 
~İQıit' Cehalet •• takib ede-
~ )o~: feyizli yol, mlıbet r 
~~•t lçln du~. Tabiattaki her 
L_''4~t "•rd llaıkyaı ve bu Hbeplo 
~'clil- ar. Heallz laududu 
-~ . -•11ı· 

/STER iNAN /STER iNANMA/ 
Fıkraoı arkadaılardaa biri kendi kite.iade '' Hep 

alıcıya •ı?,, .batbta altında JHdıtı bir yazıda diyor ki: 

Sebebial ıoruncaı 
- Ruıya mal çektilde ondan. 

Glrld Valltıl ÖldUrUldU 
Atina 4 (A.A· Röyter) - Hu

' kumete aadık iki torpido muhribi 
kefif kolu olarak G.r~de doğru 
hareket etmişlerdir. 

Venizelosun Hanyadaki e\İ hava 
bombardımaniyle tahrib edilm ı· "- '""ıı ,_ olan tabiat kud

t..-1ll hp 2'•iııdır. lnıan zeki-
~· ıa • "'1 11l •de e Y•rabcı kudretini 

~'·•~'• lll~a~Ute~adiyen arttıran 
... :'4'bı -n-b et •bmlerdir. Tnrk 
.. ı ...... et il' tttı >'•y, ande o ylluek 
~ ~, ~aran evlltlaruaın kud--

~-t~ bıllla,ti~~~k' millet muhabbet 
~ ı llliUetin' 1 ı:•rarbklan ve 

'h •• ink:!..~ ~ ~ablliyeü 
Pi ulabillr. " 

11 Yerli malı kullan•ak 111rda kartı bir borçtur. 
Bunu anladık ve kabul ettik. Ukia anla1amadıfım 
bir nokta var: Bu borı, yaai yerli .lffllitlai, 1..U 
tlc.,.etiai, yeril mabnı koru•als iti 14lfle ıize, W.ı 
kıaaca hep alıcıya ıiu Jlkl .. •c•k? 

Manan fidlp portalııal alıyoram. G9fen .... bir 
kurut• alıaaD portakalları iç· kuruıtaa ~1•11 yer•lyor. . 

iSTER /NAN 

Diyor. De••k blaim portakal ••drabaa) R • J • arı uayaya 
mal aatınea bıı: içer muıterller porta'- 1 hal . . •a ı pa ı 
yıyeoetıa. 

Palaalı Jtdlflme f3re bundan portakalı t' t' • ,. lf .,.. 
kaaanaa ylr•I•• yaamıyacıak L&kln k 1 • d ' porta a 
babçHale bealm aram • dolatan bir aıaıf Yar iLi; 

0 
kauaıyor. ;, 

iSTE - ~ 

tir.Aailere karşı muave:ıele t91ebt : • 
etmit olan bir general i'e sabk 
Girit valisi aıiler tc.rafınden öl· 
dorn:müşttlr. 

Averof mllretteba ımdan ia)a'la 
nihayet vermek iste) en 22S ~işi 
kurıuna dizildikten acıara ceaet· 
Jeri denize atumııtır • 

Miloa adasİJe Girit ad&11 arıı• 
aında alevler içeriaiade bir har 
Hflaeai ır6rtllmllftlr. 



4 SaJfa 
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ı:·_ 'EV Dokto,.u 
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Vitamine 
Dair 

Bir çok kimseler, gıda meae• 
Jeainde, olanacak nıaddelerde key· 
fi}·etten :dyade kemiyete ehem· 
niyet verilmesine tarnftardırlar. 
Su iÖrUş yanlıştcr. Bir insanın 
gıdalanmaaında gıdanın cinai gibi 
miktarmın da ehemmiyeti varsa da 
gıdanın cinsi, miktarından evvel 
gelir. Esaaen bir gıda rejiminin 
mahiy ti, bu gıda~ı vücudun te
messül edebilmesi, onun ~aamin 
noktasından ı.~nginliği dcrecesile 
mfitenasibdlr. 

Vitamin nedir? 
Bir çok kimaelerin alamod bir 

kelime gibi kullandıkları bu esra· 
rengiz. aöz. lkl kelimeden yQcud 
bulmuftur. Hayata llzım olan ma· 
nasına gelir. Bu hayata l!zım tey~er 
öyle kimyevi prenalplerdir ki mahi
yetleri hail anlatılmamıştır. Te· 
sirlerl zerre miktarınca olur. 
Fakat uı.viyotin inkifaf, baka ve 
f aallyeti için elzemdJr. Hayat 
denilen yaıama hAdlselırinio 
tekeV\'ftnO için gıda payımızda 
bulunması zaruridir. Bunları ıöylc 
a~ ırıyorlar .• 

Vitamin. A - VUcudün in· 
klşaf ve müdafaasına yarayan 
ve zehirleyici hadiselere kariılık 
Yeren nevi; 

Vitamin. 8- VllcudBn temes· 
sül ve bakaaına yararan; 

Vitamin. C - Sl{orbUt laaa
tabğına kartı gelen; 

Vitamin. D - Kemik Ytre· 

mini önleyen; 
Vitamin. E -Tekeasftrll temin 

eden; 
Bu ayını bittabi tndidlr. 

Fakat biliıuııesl liıım olan ıudur ld 
vllcudda vitaminin azalışı vaya 
kalmayııı yukarı kaydett~lderimle 
beraber birçok hastalıklara yer ve
rir. HnttA öyle hazlm bozuklukları, 
zayıflamalar, lnkitaf durmaları 
görlilür ki sebebi birtllrlll aıı.lqıl· 
maı. Halbuki eaaıı kınıtınlıaca 
bunun vltaminaiılikten ileri gedltl 
glSrUIOr. Bugfin yalaız çocuklara 
vitamin verilmez. Ayrıca gebe 
kadınların, mldeıl bozuk olanların 
nekahet halinde bulunan haatala· 
rın da vitamine ihtiyaçları vardır. 

Tabir caizse, son umanda 
bazı fen adamları vitamini ıiıenln 
içine koymıya ınuvaffak olmuılar
dır. Şl1e içine tıkılan bu vit••ln 
Morina balıkyağı ile 1889 de fraa· 
aız kimyageri Tauret tarafından 
keıfedilen ve o vakte kadar far• 
kına varılmıyan bir ne'fi hastalıklı 
çavdardan yıpılmıı ekmek yeme 
neticesi yakalanan hastalık karıı· 
lığı Ergoıterindir. 

Yiyeceklerimizde Yltamin aılıtı· 
nın bir aebebl de gıda maddele
rinde yapılan hilelerdir. 

Meseli bugönkll medeniyet 
~ !:41vlyemizin bV icabı olarak gayet 

1af vp iyi filtro edibalı zeytla 
yağına bayd!rız. Halbuki bu gUıel 
filtre edlf onun vit~111.lninl mah· 
yetmiştir. Beyaı ekmek yee!ekten 
boşlanının\z. Buğdayın glltenl 
onun dıı kabuğundadır. Bu cH• 
her ise 8. vltamiahıi haYidir. 
Beyaz ekmekte yoktur. Çlnktl 
un fabrikasının eleğl ılllteai un· 
dan ayırmııtır. Çeltik makineıln
den iyi geçirilmiş ve gayet dUz· 
gUnleştirilmiı pirinç için de ayal 
dllşUncc variddir. Bazı yeşil sob· 
zelerin suyuna, kabarmak nıere 
bazı t, tlıların ununa karbonat 
kc.yarlar. C. vitamini bu 1&yedo 
mah\olür. 

ln k sahipleri, bol ıUt al• 

SON POSTA 
ı 

MEML KET HABERLER 

urdur Kısa Bir Zaman Sonra 
Yepyeni Bir Çehre Alacaktır 

Burdur (Hu· iptidai vesaiti te-
ıust ) - Burdur darlk olunan bu 

11on gllnlerde meydan için B~ 
çok iyi bakıh· ledfye lcabeden 
yor. ViIAyetln tabsiaatı kabul 
her tUrlll ııle· etmlttir. 
rinde iyi hamle- Yapılmakta o· 
lerle çalıımalar lan Antalya ıl· 
başgöatermittir. mendifer hattı-
Şebir iıleri yeni nın Burdurdan da 
bir program da.. geçeceği halkı 
biline alanmıştır. çok sevindiriyor. 

Vali Bay Sa· lıteayon yeri ola· 
ip Okay mubi- "k tensip edilen 
tin bUtttn lhtl- mabıdle kadar 
yaçlarını kavra• Burdurun umumt görtlntlttl ve belediye baık&nı Bay Rııa Erdem Cumuriyet meyda 
mıı, pek kıaa zamanda güzel bir ıuyun, halkın içme ihtiyacını nından baılamak ftzere 400 met· 
Herler meydana gotirmiye baıla· giderecek kadar saf ve iyi olduA-u relik bir bulvar yapılmaıı Beledl-
mııtır. Mıntaka mektepleri biti· yapılan tahlil neticesinde anlatıl· yece takarrUr ettirilmlıtir. Bu 
rilmekte ve yolların 11lahına mıı olduğundan bUtUn bir mem- bulvarın geniıliği yirmi bir metre 
çalışılmaktadır. Bundan baıka leket balkı elblrlik olarak bele- olacak ve iki tarafındaki evlerin 
belediye itlerine de muzaharet d"yeye şimdiden yardıma baıla· renk ve tipleri do hep bir ola· 
edilmektedir. Burdur köylerinde mııtır. Be!ed ye de biran evvel caktır. Yeni yapılacak binalar da 
ara ııra vukua gelmekte olan ıuyun akıtılmasma lazım olan timdiden bau kayitler albna 
hayvan hastalıklarının temamen vesaitJ temine çallfmaktadır. Bu alınmış Ye en muvafık bina tipleri 
tnUne geçilmif, hırsızlar yakalan• su aynı zamanda memleketİ.1 bat kUbik olarak tensip edilmiıtir. 
mıılardır. VilAyetin her yöntinde ve bahçeler;ni sulamak için de Şehir dahilinde ve en mutena 
yeni bir emniyet ve itimat doi· kafı gelecektir. Aynı sudan sun'i bir mevkide bir de sinema yapıl-
muftur. bir ıelAJe yapılarak Burdurun ması düşUnUJmUf, planı veaalreai 

Şehir itleri çok iyi yllrllmek· elektrik ihtiyacı temin oluna· bitirilmiştir. Inıaat yakında baılı· 
tedir. Belediye tehir kurultayının caklır. yac~k, çok kısa bir zamanda 
kabul ett ği yeni bir proje ile Eski mezarlık bozulmuş, y~ tamamlanacaktır. 
ıehrln cntresindeki fena manzııralı rine "Ziraat Nfimune bahçesi,, Sinemayı Burdurun, her vill· 
aokağı geniıletecektfr. Bu sokak yapılmağa başlanmıştır. l ura~ yete örnek olacak olan, "Mual· 
16 metrelik bir cadde haline ge• nadide fidanlarla süslenecek, iyi limler Birliği kooperatifi,, ile Bele· 
tirilecek, kasabanın .air yerleri de bir park haline getirilecekf r. diye yaptıracaktJr. 
imu eciilecek, ıalaha 111\lhtaç olaa Şehrin methalinde bir sağlık Burdurun çarıı11 kAmilen yeni 
her k6fe gllzellettirilecektir. evi yapılnnktadır. Bu haatane yeni binlllarla aüalüdilr. Evvelce 

yanan çarıı bııglln bir mamure 
Burdurun en bayati ihtiyacı memleketin ihtiyacına tamamen 

haline getirilmiştir. Yeni Belediye 
olan ıu iti de halledilmek llzere• cevap verebilecek mükemmeli· reisi Bay Rıza Erdem çok çalıf" 
dir. Bayındırlık Bakanlığına tas• yette yapılıyor. kan bir genç olmak itibarile 
dik ettirilen yeni proje temamen Cumuriyet alanı imar halin· memleketine fay dalı ota bilecek 
tatbik edilecek, bu ihtiyaca cevap dedir. Beı cadde ortası olan bu b:r enerjiye maliktir. Burduru 
verilecektir. meydanın ortasına rlizel bir ha· kısa bir zamanda çok tekimtıl 

Şehrin cenubundan kanal halinde \'UZ yapılacak, kenarları da çiçek etmi§ bir ıebir olarak görmek 
akıtılması taaayyur edilen zcnfİn tarhlarlle ıUslenecektir. Her tllrlO pek mUmklindlir. 

Adananın ithalat 
Ve ihracatı 

Adana, 4 (A. A.) - Adana· 
mıım 11934 yılı &konoml durumu 
hakkında ticaret odaaı tarafından 
çok de&"erli bir rapor çıkarılmıı· 
tır. Buna nazaran Adananın t933 
yılı içinde çıkardığı 9f )'8DID 

deierl 4.212.227 lira Jken, bu 
rakam 934 de 9.009.287 liraya 
ylikselmittlr. 

Adauaya tir•• etyaya ıelince 
933 de 3.956.951 lira iken 934 de 
bu rakam 3.219.309 liraya dllf· 
mUştUr. Giren etya en çok ben
zlu, gaı, kahve, çimento teker 
.,.. makine yatından ibarettir. 
Dııardan gelen ve buradan çıka
rılan etyaaın mıktar ve değerine 
e&re ı 934 yılında Adanamııın 
ökonomi ve ziraat bakımından 
iyi •e Mvladirlcl blr alana girdili 
aö• 6 ine 91kar. 

••••e8eeAll••ı•&Hll81111•1aHnlllllllllM ... 1111111111•• .. I 

mak ~fa faeklerln• ıalK_am 
yeya 7e.,tı poaaları 't'erlrler. Hal• 
bwkl •ltamln taze oUan ı•Hr. 
Otlamıyan haytanın ıltllnde .t• 
tamln yold•r. 

KUmea laayvanları cif erlerlal 
A vltanrliıl ile doldurabilmek ivin ,.,n Ye taze Qta muhtaçbrlar. 
Yumurtalarını• kıymeti, fayırhkta 
ara11ra otlatılmazlaraa lny•ıtial 
kaybeder. Sonra ılltl uzun ID .. 
•felere aakletmek te sararhdır. 

Çlakl çalkanma aeticHI tahammuz 
olur •• alt kıymetten dtl,.r. 
G6rll1Uyor ld aedeai aevlyeala 
yllkselmesl ile laıan pek çok .., 
koıanırken •n kı:rmetll yarhiı 
olan hayatını 11e ııbhatlDI k•y• 
bıdfyor. lf-

Besnide Kültür işleri 

Beenl yata mektebinde himaye edilta köy çoouklan 
Beanl (Huaull) - KUltOr lflerlnde bu aene göze çarpar yenilikler 

yapılmıtbr. Kaza merkez mektebinde yatı teıkilitı yapılmııhr. Yatı 
yurduna k~ylerde bulunan klmaeılz. ve bakımaız yauular getirllmlı, 
burada ıtydirUmlı, yemeleri, içmeleri temin edilerek okutulmıya 
baılanılmııbr. 

Kaymakam Bay Nealp Ararat burada ldllttlr lılerine btiytık 
ehemmiyet yermektedir. 

Mersinde 
Haıtane Pavyonu, Mektep, 
Vilayet Konağı Yapılacak 

Merala, 4 (A.A.) - Villyıt 
•muml mecHıl toplaablarıaa de
vam etmektedir. Bu yıl husul 
idare bUtçed 514 bin Hra olup 
ıeçe• yıla nuaran 41 bin lira 
artıkdll'. Maaraf bötçeılnde Merala 
!ıaataneslae bir pa'f)'OD IIAveal için 
oa blıı lira, YO yeniden YllAyet 
merkulnd• modern bir Ukmektep 
laeAll 111a ~ Wa Ura ı.ıww 

lzmitte 
Çeltik Sahaıı Tetkik 

Ediliyor 
hmlt, 4 (A.A.) - Pirinç zira• 

fb aoa zamaiılarda Ylllyetfmlzde 
bllyllk bir chemml7et almlfhr. 
f>irtnç ,kimi aahaıını tetkik etmek 
lhere Ziraat Bakanlığı çeltik mll· 
tebauularından Bay Harun Aziz 
phri•lse gelmlf ve ~eltlkllklerde 
tetkiklerine baılamııhr. .............................................................. 
teklif olunmaktadır. Ayrıca bir 
YllAyet konalı 7apılaaaıı için tah
tlall lütqıiıtir, 

Mart 5 -

Muşta Kışın 
Köylüler 
Nasıl Eğlen/ rler? 

• il" 
Mu~, (Huıuai} - Muş k 0 Y d 

sllnlln kıt eğlencelerinden b.r.S• • 
(ikramiyeli at koşu)sudur. Bu ya• 
rııa iki atlı lıtirak eder. Bulur 
duklan köylln yanı heyeti hu~ 
runda iki ıaat veya daha fa 
mesafede bulunan diğer bir köY• 
doğru bu atlılar· hayvanlarını kof'" 
tururlar. Kimin hayvanı dalı' 
önce vasıl olursa ikramiye olatak 
ortayn konulan ( koyun )!arı a~ 
Bu koyunları mağlüb olan •dl 
verir. Arlık koyunların ade 
yanıçıların senet derecelerlllf 
göre değiıir. Geçenlerdal (Mit~ 
köyU muhtarile ( Hibyan ) k6r 
muhtarı arasında böyle lddinb ~ 
yanı yapılmış ve ~ok eğlen 
olmuıtur. Neticede (Miidi) k61' 
muhtarı l arıp kazanmıı ve ort•f' 
konulan (9) koyunu almııtır. 

Bu yarııların koyun nzerı.
olmaaı bir Adet halini almııtd• 
AY ve yabani domuz mllcadelf' 
leri de köylUlerjn bir kış eğleP~ 
sidir. Bu bavaUde avcılık ya!Jı 
madığı için av hayvanları P-
mebıuldür. Bilhassa tavıan k6f 
lnnnn kıt ylyeceğidir. Bunun kat' 
!arın içinde keçmaa;ına imkan bl' 
rakmazlar. Birçok k~yllller t•; 
şanları el ile yakalar. Bir kısnıı 
tazı ile ava çıkar. Yalnız bat.-' 
kurt a'Vlıyan ve tek baıına •f' 
inine giren aYCılara da raıtJ,o' 
maktadır. 

Buralarda ayı ve kurt deri~ 
çok ucuzdur. Dnbat edtl 
derileri 2·5 lira araaanda kol•f 
lıkla tedarik etmek mümknndt'' 
Köylüler yaban domuzlarını ~ 
2·3 metre uzunluğunda bulu 
baltalarla öldürmektedirler. ~ 

( Gemikı ) köyllndo bir k6 -
tek baıına baltasile iki b01 , 
domuzu öldllrmUıtllr. Yanı ••~ 
eğlencelerine rağmen ne yaıtlı ti 
köyltınlin yaıayııı çok bas'.t fi. 
faklranedlr. Evleri ziyaıızdır. ~ 
yalan pek basittir. Ylyece. I 
dan ekmeğidir. Burada bıl'" 
tandır Adeti vardır. Bilha1ttl dl' 
cuklar tandıra konulmakt• , 
Ben bir köy evinde gördürıı:-" 
anne l\ç çocuğunu tandıra sok ti" 
ve lltllmemeleri için de tıst!~,t' 
bir kapak örtmUıtO. Çoc1l .-r 
blrıey IAnm olunca kapağı r 
makta ve anneleri de gidip kıt~, 
açarak isteklerini sorma1't1 1" 
Gece bile çocuklarin yatak1 .,~• 
tandır imiş. Bu kıı gUnle'~of 
anne ve babanın yatak ~e ,t 
ganları da ancak bir kuru }l• 

dan ibarettir. 

HilAliahmerln YardıP1~ 
Adana, 4 (A.A.) -Ge'oı~ 

eyleri yanan Çarhpare kCSYI (jt 
den oluz aileye HllillabSO':t~ 
nel merkezi tarafındao "ını.ıt' 
yapıbıııtır. Bu yardılll k6Y 
mld çok •evindirmiıtlt· • ootol 
Adanada Pamuk Fiatıerı .-dl 

13or 41 
Adana, 4 (A.A.J - ~rı·"~ 

pamuk ahı verlıleri •0.~elıt' ~ 
lıtlhaaız ve durgun 1

1 
•e tJO~, 

Pamuğun kilosu dün dOfll'U!/ 
40 • 41 kuruıa keda~ ............ . ...................................... 

ç 111 
Tırtır.ıarı 
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""• •lbaııl azizim bu Mııır ma• Adeta &e\'inçten ağlayasım geldi. 
t,,~ı tadı, tuzu ile giderken itin MUmkUn olsa denize ablıp 
lrttt. dtğlflJ. Bilmediğim memle- Heybeliye çıkacaktım. Hani hlrl 
'"'•d kabadayılık ıökmeyecetlnl çıkıp: 

f) lllt, - Y B p8111111lnf 

)11ı1 btıııeı te hail itin hlr kola.. Demiı olıa ııp diye kendimi 
il tdaınamııtı. ıuya bıraka btllrdhw. Ne kadar 

~,111~ktıın itin tadı kaçtı. Zaten olsa serde ıporculuk, dealzciak 
bııu 1~.böyle bir başbelbı oldu· var. Kadıköydon Heybeliye kaç 
t•llr ılıeydlm buralara kadar defa mukavemet yarııı yaptım. 

llllydi111 Tam Uç yıl t•mplyon hendlm. ı.. N, la ,_ • 
"l•cera ' •dtapta bu da Yarmış. Ne ise lifı uzatmıyalım. lıtan• 
'dtltın :•ıayalım, iÜnilmnıtı glln bula a-eldim. Haata teyzemin kara 
\eıay8 erken belki do baıımızı haberini alınca çok mlteeaslr 
t.~ttıd •~kacaktık. Hemen o glln oldum. 

Aııerhıyeye kapağı attım. Bir ıey değil. Teyzemden haı· 
~ a tan R k N ltd1• omanya postası ka kimsem yo tu. ur içinde 

Vap yatsın, o da köıkte besleyip yetfş .. 
c. ura atlayınca doiru Iatanbul tirdlği emektarlarını bana vaaiyet 

l,~ttrnıın Iıtanbul. Baı1'a mem .. · etmittl· Bir bacı, bir de Çerlceı 
... , ır veııelt D h h d 1 R • .. irk, . . m. • • Adalara kalfa.. Ba çe e ça ııan lzell 

n ıçımde ayranım kabardı. Mehmet zaten lbımdı. 

'[ Gönül işleri l 
Dilsiz Ve Sağır 
Bir Kızla Evlen
mek istiyorum 

"Ankara,, d& Bay "N. G.,, ye. 
Eıklden bir kızcağıu halim, 

•elim göstermek iıtediler mi: 
- Ağzı var, dili yok, derlerdi. 

Makbul •ayarlardı. Buna kulağı· 
nın iıitmemeslni de llive eder· 
seniı ortaya misli bulunmaz bir 
melek çıkar. Yalnız bu hasletle
rin ahlak sahasından çıkıp ta 
maddi birer hastalık halinde bu· 
lunduklarmı ıöylerseniz latife 
ettiğinize hükmederim. 

* 
Konyadn Bay ''Veysel,,•· 
Mazur görUnliz, yazınızı oku· 

yamadım. Lütfen biraz daha ace
lesiz bir yazı ile veya makine ile 
tekrar eder misiniz? Size zahmet 
veriyorum, kusuruma bakmayınız! 

İzmirde Day '' M. T,, ye: 

* Niıanın kanun nazarında hUk· 
mll yoktur, mahiyeti verilmiı bir 
sözden ileri geçemez, fakat her 
verilen söz gibi tutulmalıdır. Bu .. 
nunla beraber iki tarafı da felake
te götnreceğl anlıışıldığı zaman, 
taahhllde riayet dD1linct:1fle uçu· 
ruma atılmayı anlamam. Bu sizin 
vaziyetlnizdlr, ayrılmanızı ıaruri 

sıörlirüm. ilk zamanda muhakkak 
acı gelecektir, fakat çabucak 
unutacağmıza eminim, alelhusus 
timdi ayni ıehirde de bulunmıyor
auauz, sanırım • 

... 
Samatyada Bay (Sabri) yeı 
Gazeteyi muntazamen takib 

etmemlı olacaksınız, size cevab 
vermlıtim ve takriben ıöyle d ... 
mlılim: 

- Yaeadısı bir aıkın hah· 
raf arını kltab haline getirerek 
herkesin eline ıunan bir adam 
erkek ııfatına IAyık değildir, ona 
aefil derler. Zannetmem ki maku· 
dınız bu olıunl Fikıhaiıl anlama· 
mıı olacağım. Mazur görllnllz! 

TBYZE 

binerken cıvıl cıYıl korkaklık 
feryatlan koparan yetlımiı, koı· 
koca ıeHnlik k11:lar.. Hep orada .• 

Çoktaııberi bu manzarayı 
görmemiştim. Şöyle bir geçeyim 
dedim. Ne kadar olsa çapkınlık 
da var. Eh bir az taze yüzD gör· 
mok arzuau da var. 

Daldım. 
Kalabalık içinde dolaıırken 

birdeo sai tarafta, Ruı aahncak
larının olduğu yerde bir çığlıkbr 
koptu. 

Herkes etrafa koiuyordu. 
Seiirtlm. 
Salıncaklardan birinin maka• 

ra11 kopmuf. Salıncak içindeki 
11enç bir kızla beraber tel üzerinde 
havada &allum gibi sallanıp kal· 
mıı, bereket, kız iplere 11ln 
tutunduğu için kal aklanmıı. Fakat 
korkudan feryat ediyor. Hakkı 
var. Çünkü tek kalan makaranın 
bu ağırlığı çekeceği tftpheh. H• 
kafadan bir ses çıkı) ordu •. 

Kızı oradan kurtarmak ımkA
nını arıyor!arda. Makara tek kal-

d ~ • . kaymı\ıcır Öteki salın-
ıgı ıçın J' • 

caldar da tabii iflemiyor. 
' Arkaaı var ) 
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Dünga Hô.diseleri 

ir Casus 
Zindanda ÖIA 
mekten urtuldu 

Bir kaç haf ta evvel " Berlin,. 

Almanya ita de ölünceye k a
L ehi.tan ara· dar . kalmak Uzere 

. hapıs -ceza tn na 
aında bır mahkum edilmiş 
muahede olan Leh casusu 

yüzbaşı Sosnovski şimdi serbesttir 
ve (V arşova) sokaklarında dolat· 
maktadır. Çünkü Berlin Hüku
meti Almanya ile Lehistan ara· 
smda mevcut bir muk velo mu· 
cibince bu mııhkftmu, aynı suçl 
(V arşova) da mahkum edilmiı 
olan b:r Almanla mübadele et
miştir. Okuyucularımızın babrln· 
rmda olacaktır: Bu Leh cas~'u 
günUn birinde Alman ordusunun 
Lehistanla h arbe tuto9ması h a
linde takip edeceği manevro için 
yapılan p;linları çalmıy ça!ış· 
mışb. Bu maksatla Alman erki· 
nıharbiyesinde memur olan iki 
dağtiloğraf kadını elde etmiıti. 
it meydana çıkınca kendiıi mü
ebbet hapse mahkum olmuıtu, 
buna mukabil cUrllm ortakları 

olım iki kadın, ırkan Alman ol· 
duklan için ölllm ce:ı:aıma çar• 
pılmı§lardı. 

Tayyareci "Lindberg,, in ço
cuğunu kaçırmıt olmaıı 

_H_cı_ıı_p_t_m_a_n_ kanaatile idama 
. mahkiim edilmlı 

dındar oldu olan Hauptman 

muhakeme esnasında birçok defa 
dinsiz olduğunu ıöylemiıti. Hal· 
bukl Amerika razetelerlnln an
lat tıklarına göre bu zat geçen 
gUn ölUm mahk~mlarına mah•us 
höcresinde bir Alman (papasının 
ziyaretini kabul etmİi Ye papaa 
gittikten sonra bıraktığı incili 
okumaya baılamııtır. 

Hauptman höcre içinde rece 
gllodtlz nöbet beklemekte olıo 
gardiyanlarına: 

Suçsuz olduğunu, fakat 
buna rağmen elektrik aandalya· 
ıına oturmaktan korkmadıtını 
tekrar etmiıtir. 

Mabkümuo lıtinaf latidaıı ta
bii cereyanını takib etmektec!fr. 
Reddedildiği takdirde idam edi· 
lecektir. Bunun için aandalyaya 
negUn oturacaiı, batta oturub 
oturmıyncağı belli delildir. 

* 
Fransız gaıetelerl Belçika 

hududuna çok yakın olan 

Belçika hıı· bll!Un Fraoıız köy· 

d d d 
lerındt yıllardan-

" un a b . k . ı erı yeme pıı.-

Fra n~ız ~a- rilmemekte oldu• 
cası tutmıyor ğunu kaydediyor• 

lar. Bunun ıebeei ekmekten ve 
etten başlıyarak bllcOmle yiyecek 
maddelerinin Belçika da F ranıa· 
dan Uç defa ucuz oluıudur. Bu-

nun için Fransız k6y1Werl akıamları 
Belçika topraiına geçmekte ye 
oradan az . para ile kanalarını 

doyurduktan ıoura kendi kaylerine 
dönmektedirler. 

Franıa ile' Belçika ar111nda 
eakidenherl htıkUm ıllrmekte 
olan bir kanuna göre her iki 
taraf tebeası paaapprt almadan 
hudutları geçobildlklerl için gftm· 
rilk memurlarının bu dalmt gidip 
gelişe karşıkoymaları ınUmktın 
değildir. 

am 
11 tılları 

ybom 

Yavuz Sellmden oilu SUley• 
mıma miras kalan birinci vezir 
Piri Paşa yeni hünl<Arın Şarktan 
ziyade Garba ıöz diktiğini anla· 
dığı için devlet gemisinin düme
nini ona göre idareye hazırlan
mııtı. Ve ilk hamle olmak nzere 
Behram Çavuş adlı birini e:çllikle 
Bodine yollamııtı. Ceıur ve 
cerbezeli bir adam olan bu. 
çavuş, Macar kırahndan ver

gi iıtemeye memur idi. Ayni 
zamanda yol boyunda propaıanda 
yapacak, ıu veya bu kırala batlı 
yaıayan derel:Jeylerinln gönUllerinl 
çelmeye çalışacaktı. Yakanda 
baılaması kararlaıtırılan askeri 
hareketler için bu gibi teıebbüs· 
fere IUzum görültiyordu. 

Behram Çavu9, Bodine ılder
keo Syrmie 'YilAyetinden ıeçtl, 
bu vllAyeti elinde tutan dul pren· 
aeıle görüıtU. Genç, fakat çelim· 
ılz bir kadın olan prenıea, vllA· 
yet merkezi olan Koulpaoiktekl 
sarayında yolcu elçiyi konuk 
olarak birkaç gUn alakoydu, mU· 
kellef ziyafetler çekti ve ıık ıık 

Tukubulan karıılaşmaların birinde 
sordu: 

- Yeni btıkümdarınız pek 
rene değil mi? 

- Henlls yirmi beı ya9ındal 
- Syrmlo'yi ona Yersem um• 

duğum karıılığı bana verir mi? 
- Bu karıılık nedir'/ 

- Onun yüreğinde bir yeri 
Behram çavuı on altıncı aarın 

diplomab idi, sıönlll avlarken bile 
kuvvete gtıvenirdi. Adı 1anı olmı· 
yan ıerefsiz bir prenden arta 
kalmış bir kadının ıu ıöıünll pek 
aykırı buldu: 

- Syrmie villyetile bUkUmda
rımıD kalbi dej'il, belki bir kU· 
çUk tebe11UmU almabilir. Vermek 
istediğiniz ıeyle almak lsteditfnlz 
ıey arasında niıbet yok! 

Kadın ıuıtu, lakin iliğine ka
dar kızarmııtı, içine hınç dolmuş· 
tu, ,u kaba elçiden öç almak 
hıraına kapılmıib, ıiyaf et biter 
bltmez,kırgın ve kızi[ın, dairesine 

çekildi, Macar paytahtına bir mektup 
çiziktirdi, lıtanbuldan aelmekte olan 

elçinin sulh deiil, harp getirdi· 
ğ:ni, yol boyuna propagandalar 
) aplt~ını, halka rüşvet dağıttığını 

ı Miisababe 

re es 
mış, lsfyer 

Prenıc ı 7İo• eski hulyaeıoa dil~müştü 

yollarm ve suların geçitlerini öğ
renmeğe savaştığını anlattı. Bo· 
dindeki devlet adamları prense• 
sin bu mektubundan heyecana 
düştüler, Behram çavuşun Islan· 
bula dönememeıiol gerekli bu!• 
dular ve onu b:r sandal gez'.ntisi 
yaptırmak behane1ile bir göle gö
türerek orada öldürdüler, cese· 
dini suya attılar. 

Piri pafa, kendisinden bllyUk 
hiımetlll' beklediği elçinin öldll· 
rUJdU~OnU duyunca bükiimdar ile 
görUıtü, M•caristana sefer açıl· 
mak emrini aldı. Fakat o, bu 
cinayette Syrmie prensesinin rol 
oynadıimı bilmiyordu. BUtUn hın· 
cmı Bodin üzerinde kümeliyordu. 
(1521) yılının ilkbaharında Beh
ram çavuıun öcünü alacak ordu 
latanbuldan ayrıldı, ağır ağır 
yilrUdU, Syrmie topraldarıoa yak
lqtı. 

mış ı 

ılmdl ıahsi bir drıanceden ibaret 
ıörftyordu. Osmanlı hükümdarının 
o elçi gibi dUıUnmeyeceğlni 

ve önUne atılan bir kadın yUre• 
ğini çlğnomiyecej'lni umuyordu. 
Bu dUtUnce ile hediyeler hazır• 
ladi, zeki adamlar ıeçti, Türk 
ordusuna yolladı. Elçiler Syrmle 
prensesinin elindeki ülkeyi hUn• 
kira teıllm için müzakerede 
bulunmak Uzere bir TUrk memu• 
runun Koulpanik aarayına gön· 
derilmoalni lstiyeceklerdi. 

Piri , paıa bu teklifi ıevlnçle 
dinledi ve o dlya rın dilini bf· · 
len Türklerden birini prensesin 
yanına yolladı. Kadrn, daha ilk 
karıılaımada fikrini açığa vurdu, 
kendi mülkU sayılan toprakları 

TUrk1er ebağıılamak için hUkümda· 
rın kalbinde yer almak, onunla 
evlenmek istediğini ıayledl. Türk 
memur, Behram çavuştan daha 
fazla bir hayret göıterdl: Prenaeı yine eıkl hulyasına 

dUtmUşHi. Ordunun baıında bu-
lunan genç hükümdara elindeki - Aman kadınım, dedi, ne 
mlllkU verip yanaşmayı taaarlı· ıöylUyoraun?.. Syrmie toprakları 
yordu. Behram çavuıun sözlerini zat n bizim elimizde. B;r değil, 

.............................................................. bin bir prenıeı önllmOze çıkıa bu 
,. .. toprakları çiğnememize engel 

Son Posta 
&ıki.,ı.abtjye, .a .. lçtfmt ıokai .. H 

ISTANBU~ - ..... 
GaaeteaılıcJe ~ıkaıı ,aıa 
ve reaimlerlo bUtUo haklan 
mehl.ut ve ıaıeteml&o aittir. 

olamaı. Demek ki aen kendi kafe· 
ıimizdeki kekliği bize bağışlayor• 
ıun, Uıtelik en yüksek bir nimete 
konmak istiyoraun. Bunu bir daha 
ağzına alma, adın deliye çıkar. 

T opkapı sarayı yerine tımarhaneye 
glderıinl.. 

Prenaeı, alnında toplanan ter
leri ıildi, gUlümıemlye çalııtı, ıu 
ıöıleri kekeledi: 

- Öyleyse yarın görüıelim, 

ABONE PIATLARI 
. bu geco biraz daha dlltilnmek 

iıterim. 

TORklVE 1400 750 
YUNANiSTAN 2540 U20 
ECNEBi 2100 1400 

400 
710 
900 

Abone bedeli ptjlodir. Adree 
detlftirmek ae l.unaotııc. _ .. 

G•l•rt .vr.i ,_,, wrllm•A 

t 
Ay 

"' 150 
l70 

..... rc1a .......... el ......... .. 
Cevap itlıı mektuplu& ıo kaı"f}uls 

pul ilAvetı lıiıımdır. 

Po9ta · l&uhlısuı Hl lttanbut 
Tef9,.f ı Soopolt• 

~ Telifon ı 20203 

Erteıl gUn Koulpanik kaaabası 
vaveyli lçide idi, yedi yaşından 
yetm~ yaşına kadar bt1lf.ln halk 
ıokaklara dökülmüştü, ı•şkın 
taşkın aynı ıeyi konuşuyorlardı: 
Prenses kaçmııtı!.. TUrk ordu-

&\lndan gelen memur, bu kaçı§ı 
mühimaeınedi , atına bindi, karar
gaha döndll, keyfiyeti anlattı. 
Piri Paşa bir taraftım Syrmie vi
lfiyctinin idare merk zini zapt 
için nıker sevkederken öblir ta· 
raftan hünkara da prensesin 
teklifini hikAye ediyordu. Genç 
hüktmdar, kendi gönlUnde yer 

~~ .... ----------...1 almak için babadan, dededen· kal
••• ,, 1 ma malikanesini feda etmeyi dU· 

Kari Melctubları 

Çarşımegdanında 
Cenaze 
Namazı 

Yakacık bilhassa doktorların 
ısrarla tavaiye ettikleri sayfiye• 
!erden biridir. Buraya en çok 
veremlller g elirler ve kısn bir 
zaman zarfında da suyundan vo 
ha\'asından istifade ederek eyi• 
Jeşmiye başlarlar. Hastalık ta 
b ilhassa verem tedavisinde telklP 
kuvvetin in bliyük faydalarından 
bahsediliyor. Fakat Yakacıkta ff 
aksine oluyor. Çlhıkli mezarlık 
kasabanın içindedir. Cenaze na· 
mazı da Çar§ı meydanında kılıll• 
maktadır. Bu iki görünll ş ha&• 
t alar üzerinde çok fena tesir yal" 
makta, ölUyU ve gömülüşUııO 
geren hasta bu görUşten ittba' 
ren eyi olacağı yerde fenalat• 
maktadır. 

Çarşı meydanında cenaze na• 
mazı kılınmasının yasak edUıne•I 
çok yerinde bir hareket ola' 
caktır. Mezarlığa gelince kaldı• 
rılmaaı, kasaba haricine çıkarıl• 
ması herke1 tarafından isteoil' 
mekte, fakat buna ldmıe cesaret 
edememektedir. ÇUnkll burad• 
Tutankamenln meıarında olduğd 
gibi 61Um tıhıımı bulunduğuıı• 
hUkmedllmekte, mezarlığı yerin
den kaldırmayı aklına koyaıııO 
taaavvuruou tahakkuk ettlrıni>'' 
baılamadan evvel aldUğU ıöylet1• 
mektedlr. Kartal Kaymakanılıf 
bu meıarlıkla beraber bu efs•' 
neyi do kafalardan aökerıe Ya
kacık ıayfiyeainl iki be1Ad•11 

kurtarmıı olacaktır. . 
Şof8rı Şeref·"" 

ı-----------=-·-=--

fÜDen bir kadının ıu dUıUnceıfı>f 
Behram ÇavUf gibi, son gidlP 
gelen memur gibi kayıtıız k•; 
madı, onu glSrerek güler Y ,. 
göıtermelde olsun duygusuna al 
kalandığını anlatmak iıtedi, rne~ 
hor kumandanlardan BAii BeY 
• her zahmete katlanarak • prell' 
aoai bulmak emrlle yola çıkar~ 

Prenıea, yaptığı teklifin rtır 
ordusunda duyulacağını dU1UnJ11~ 
iıtihza mevzuu teıkll etmekt 

1 
utanmıı, Bodine doğru kaçJ1111 
koyulmuıtu. Sapa yollardan, dll~ 
lar arasından, bataklıklar içind 1 
yoluna devam ediyordu. Arkıı•111,. 
adamlar dnıuruldUğUnft bi1J11 ~ 
mekle beraber Syrmle'de 1'll~ 
maktan UrkOyordu, bir ayak er;,, 
Bodine ulaımayı istiyordu. ~r 
sık at değiştirerek, uykuıuı ~~ 
larak yoluna devam ecl•I' r•' 
Nata kaleıi önlerine vardı, c.

1 ,, . 
dan Bodine aımak pek kola~ 11011 

Prenaeı onda dokuz buçıJS' fı~I 
bitirmit oldutu yolun Ust tar• Jıl' 
da geçmek i~in acele ediY

0;318 
Bu aebeple kale yakınındaki ııı•t1 
dolaımaktan iso kayıkla sf •"'t 
dllşündO, ilk önUne çıkan 6 d~~l 
bir kayığa atladı. Yaoırı ~· 
adamiar da ona uynıutlar fıll' 
küçük kayığa dolmuılard•· ısıı•f' 
gölilo ortaımda kayık su ;çıııdl' 
başladı. Kal lkçı ıaıırdı. .oıl1ı>' 
kilerin gösterdikleri tclaŞ > llıd"' 

· · bOt il 
den muvazene büsbütün S>''J11 
felaket yüz gös~erdi ve 

1 
goıd~ 

. - balçık ı . .ıt 
prensesı, sıg ve dl l)ıt r r . .,, 
çırpına çırpına can ve . te or•0 

0 
ev\•el Behram çavuı ta ış k ;çffl 

. d "l .. tU balçı 
aynı göl e o muş ' O 
gömülmüştü!.. . döııd0Buıı., 

Bali Beyjn eh boş i:ıirıİ 1<iıılo 
ve kaybolan prensesin ı;z;yJeJJle)' 
ıenin bulamadığını 
hncet yok değil ıni ?.. 1' 1•" ,... . 
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"'il b d · aç tuva etımı ueien ın mı 600 

() <t....... Sak ur.b Ooyedinci asırda da böyle imiş! 
f- il ken~~ . ~ BÖzU kocana da s8yleyeyim deme 

tttder d 3101 onyedinci aıırda yaşayau erkek 
e ıeni d6iUverJr. 

Bahar Geldi 
Bahar geldi be kuzum ıökteld ıUn•ıo bak. 
Sardı göntlllerl hep sevinç hep neş' e baki 

Attık paltoyu kUrktl bir parça hatif:edik. 
BüzlUmüyoruı artık hatlarımız oldu dı k, 

Gidip gezsek diyoruz, bol bol ha•a alalım, 
Hem gUndtz, hem de gece biz. kırlarda kalalım. 

Bahar bahar bahılr bu hep hop ıtnin içindir; 
Zevk alalım ze"Ykini ta gönlilmiize sindir. 

Çiçeklerin açılsın kokuları yayılım; 
Kokuıuııu duyanlar sarhoı ol::ıun ba}'ılsml 

Silinıin kııın adı insanların dilinden. 
Kavuosun koşa koşa ıeni aeven özleyen .• 

Bahar geldi be kuzurn gökteki glineşe bak, 
Sardı göntlllerl hep sevinç hep neı'e bak! 

P. O. H. B. 

L.-----·----------~----. ...J 

Vecizeler 

1 

ı.:ı Fllualar 
1 

Tanıyamaz 
Gene kadın Hasan B. • ıordu: 
- l\.a,keli baloya gideceğim 

tanınmamak için ne yapsam? 
- Gayet kolay, saçlarınızı 

kıvırtmaJ m, J üzlinUze pudra, p em
belik; dudaklarınıza ruj ıilrmeyin 
ıizl klmae taıuyamazl 

Sakın 
Bir tanıdığı alı aJ, morumor 

P a san B. in yanına geldi: 
- imzasız bir mektup aldım 

Haaan B. ne yapay m ? 
Hasan B. b iraz düşllndllkten 

ıonra: 

- Sakın, dedi, cevap vereyim 
deme! 

Benzin 
- Hasan B. e ıordular : 
- Moda olan koku hanglıldir 

Haaaa B. kadınlar bu IOD alla• 
lerde en çok ne ıDrUnllyorlar ? 

- Benzin 1 
- Benzin ml? 
- Evet, otomobilleri yar ıan• 

nedilıin diyel 

Darıhyor Mıyım 
Haaan B. Sarmııak )'•mitti, 

kanıı darıldı: 
- Kokuyonual 
- Ne çıkar; ben ıana oaanı 

ıUrllnd\iğlln zamanlarda kokuyor
ıun diye darılıyor mıyım? 

Beraber 

- Bunlar nereye gidiyorlar acaba? 
- Kos~ümJ4 baloya Heıan B •. 
- KoıtUmlO baloya hu kıllkda •idiyorlar, kim 

bilir koaliimall&Daa ae biçimde gidiyorlardar. 

• 
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iKi GÖNÜ 
41 Yazan: Sermed Muhtar Alus 

BiR OLU CA .. 
Samanhk Seyran Olur 1 .. 5 - 3 - 985 

Kiğıthan·e Alem eri Eks ·k Olmuyordu 
"Ekonomi,, o zamanlar kübe· 

ranın lokantası. Sayfiyelerinde otu
ran birçok paşalar Ye beyler, 
Seraıker kapısı rüesası, T opbanel 
amire devafri erkanı, Babıali ve 
nezaretler ricali, ekseriyetle öğle 
taamlarmı hep orada etmedeler. 

Affan Paıamıı da oraya mil· 
davim. içinde de bir hasret. Mlim· 
kün ol1a da daha ötede, tramvay 
yolundaki 11 büyUk &}nalı ,, ya, 
"Kuılu,.ya dalıp o eski köşesinde 
Uç beş tek parlatsa; geçmlt gUn• 

leri bir lahza olıun yaşa1& .• 
Lokantoda, el yıkamak baha• 

nesile tezgAhın arkasına gidip bir 
" kongra ., çekiyor. (kongre, her 
içkiden konarak tepel~m• doldu
rulan bardağm o zamanld adı ). 
Karnını doyurduktan sonra fayto· 
nunu atlıyor. Tünel baıında inip 
bir eli arkasında, ötekinde kehriba 
teıbih, Caddeikebiri tutuyor. 
BUyUk mniazala"da birkaç kola· 
çandan, etraftaki hammları, ma
dnm11ları seyirden sonra yine 
ar basına yerleılyor •. Haydi Ka
ğıthanef. 

Göğaünde ıırn aıra niıanlar, 

dizi dizi madalyalar, salkımsaçak 
yaver kordonu. Arkaaında kartal 
kanat avnlye. Ayağı ayağıma 
Ustllnde. 

Araba katarlarına kanııp dön 
baba dön. Ağaç altında, dere 
kenarında bir z moladan ıoora 
tekrar b ygirlere kamp; yine 
dön b ba dôn. 

içinde parlak, aUıUl kadınlaT 
bulunan bir kupa ile karvılaşt& 
mı, onlar i§lttirecek yUk1tık 
seıle, rabacııına IAtifer 

- Ulan Hüseyin, çocuklar 
ıtbı fırıl fırıl dönfiyoruz. Dön 
dön bnba hacılara gidelim, lokum 
şerbet içelim! Kah, kah, kabf •. 

Göz k ma§tJran dilberlere, 
billur yaşmaklı saraylılara, Beyoğ· 
lu nazeninlerioe tebe11Dmlerln, 
bıyık burmalann, göz kırpmaların 
env ı; iltifatların çe~idi: 

- Of, yandım kanuldum 
gUlllml. Medet, bir Umon Ihsan 
et elm sımJ.. Kokona, yaman 
polikalasın yahu? . . . • • • • • • • • 

Allah yolunu açmıı, bahtını 
güldUrmUf; artık çorap aökllfıll 
a-ibi gidec ği tablidi. 

Affan p f& ıevketliye sağlam 
tutunmuş, saraya sırtl nrmlj, Uç 
dört sene içinde hem mUıir, hem 
do yaveriekrem olmuıtu. 

Müıirliğl enseleyince ieı.mele· 
re, piynsnlara dama demlose do 
akıamcılıia ve gizliden ilzliye 
felekten glln çalmaya devamdaydı. 

Bazılarının ka•llnco bir evde, 
ayın ondördü gibi bir odalıA'ı ol· 
duğu, ona 8.lk sık kaçamak yaptığı 
mervlydl. Bazılarının riYayctlnce de 
ckdilerden bir hanıma da Tosko-
paran da bir ev tuttuğu, oraya 
tebdil airip çıktığı, latanbulım 
Beyoğlunun en nadide yoımala
rından getirtip mis iibl ı&nül 
avundcrduğu fll}'idi. 

Hakkı da yok deilldi; yerden 
göğe kadar vardı. Zira bel&liaden 
yana hali içler acısı. 

Milı r olunca, kodaman kapı 
yoldaş! rını görer k gayrete ıel
miş, N'tnnt8şında bilmem kimin 
veresesiaden barapça bir konak 
almış, bavtao aıağı tamir ettire• 
rek, bölükler ilaYe ederek bilyllt· 

mllftü. 
Fakat nerede onun konajı, 

nerede Ati paşanın ki ? Bu, 
berikinin yanında ıandal olamaz:; 
kalabalığını sorarsan dörtte birin· 
den aı:. 

Atl paşanmkl Adeta saray 
içindeki badem ve haşem, etlba 
ye bendegin eltmı ı, ) etmişi aıkın. 

Affan Paıanın hanımefendiyi 
daha etrafhca tarif edelım: 

N ıip ve alın yazısı her kula 
yar mıdır ya? •• Herkes Yuıuf ve 
Züleyha gibi taıvirl cihan, mah
bubu zaman olamaz... Burasma 
amenna •. 

Fakat hanımefendimiz de, ikin· 
el bir numarasına ender tesadüf 
edilen neYadiri hlikattandı. Mü§ir 
kanıı değil a, makamı mehdi 
ulya veya başkadın efendi olsa 
yine e ki hamam eski tas. O ıah 
bir tDrlft şahbaz olamamıştı. 

lyl kötn adam evladı; bllylik 
baba1ı B b1All ricallnden,koskoca 
birı konak içinde gözünU açôııı; 
dadılar, tayalar, lalalarla biiyU. 
mUş; Usttıne bu kadar tftrenmlı 
değil mi? 

Bir defa kartıdan yUzUnU aör; 
baştan aşağı bir sUz; iki lif çık da 
et; biç korkma yemini baa: 

- Vallahi de yalan, billahi de 
dolan!.. Bu kadın mlltfr karısı 
olamaz; b 14, mail toronu da 
değildir!. 

Surat mnrıılr ve arşın; gözler 
lokma; burun oklava; &Yurtlar iki 
tükrUk hokkası.. Boy leylek; 
omuzlar fırlak; aöğfta pedavra.. 
Karın çukur mu çukur; kalça 

kemf lderJ yumru mu yumru; ba· 
caldar değnek mi d ğnek .• 

Başında bir hotoz var ki bu
ruımuş, akmıı, dalağa dönmOı. 
Hani kirden, sinek tersinden cıllığı 
çıkmıı teldolap salaıpurları var
dır. Hatun onu ba11na dolayı ver· 
miş. 

Arkasında ıoluk ıurath, kolları 
dUdllk, g6ğsll bumbar bir lahu-

Kurşun Çalarken 
Yakalandı 

Evvelki gece BeyoğJunda tu· 
haf bir hırsızlık olmuş, bir adam 
bir evin bodrum kaboa girerek 
kurıunları çalarken cürmtlmqhut 
ballude yakalanmııtır. Hldise 
ıöyle olmuıtur: 

Beyotlunda Karao~lan ıoka· 
ğmda oturan Bahri lıminde bir 
amele evvelki glln lıinden çık· 
dıktan sonra yemeğini yedikten 
ıonra bir müddet kahvede otur
muş ve aonra aynı sokaktaki evi· 
ne . giderek yatmııtır. Bahri 
yatbktan sonra evin bodrum ka· 
tanda bir hışırh duymuştur. Evve· 
la bu hışırtının btr kedi tarafın· 
dan yapıldığını yannederek 

aldmo etmemlıtir. Hışırtı deYam 
edince Bahri bunu kedi tarafın
dan yapılmadığını anlamıı ve 
seaizce kalkıp sokağa çıkarak 

polise haber vermittlr. Gelen po· 
lialer evin bodrum katında bir 
adamı kurşunları sökerken yaka· 

lamıılardır. Çamur Hayri iıminl 
teftyan bu hırsızın, bir kedinin 
bllc 1.or girebileceği bir delikten 
bu evin bodrum katına firdiği 
an1aı\lmışbr. 

lf Hnyrlye ve Emine adlı iki 
kıpti kadını Vanlköyde Baki ve 

Salibin d5rt hindisini çalarak 
savuşurlarken yakalanmıılardır. 

ı 
raki entari. Ostnnde havı gitmiş, 
koyu iken akçdlanmıı, maymu• 
nun saltası kadar kaımerdikoz 
bir hırka. Belinde kullana kullana 
ipe dönmOş, uzayıp iki kulaç ol· 
muı ~rme bir ku~ak. 

Yaka bir tarafta, paça bir 
tarafa. Yellim yelililiğin bundan 
6tesi sağhkbr. 

Durmağa, onu bunu düşün· 
meğe hacet ) ok. Hemen boynuna 
bir torba aa; eline ızgara maşayı 
ver; ( kokorozlu fala bakarım! ) 
DJye bajutl .• 

Ya çenesinin dUşüklUğU, f pe 
sapa gelmez ıözleri, mUnaseb t· 
sizliği ... Yanında, Şaban paşanın 
Hanımefendi zemz m)e yıkanmış. 

Ağzında mlltemadiyen paşası: 
her lafın ya başında ya ıonunda: 
Paoacığımt.. 

MeselA: 

- Paşacığım dlln gece davu
lun sesini b nden evvel duymuş, 
uyanmıf. Uykusu pek hafiftir, 
kuı gibidir... Karyolada kolumu 
dilrtüyor, omuzumu çekiyor. (Ha· 

tun kalksana, biraz aahur yesene. 
Aç ve biilAç oruç tutulur mu? 
vücuttan dlişec kain, canına acı• 
mıyor musun?) diye ne zorlama ••• 

( Eriote ile hoşafı kendi elimle 
yedireceğim! ) dly rek ne andlar, 
yeminler ••• Tepsiyi yakalamıı, ·ka
tığı da almış, ( haıım için naz 
etme!) diye ne yalvarma, yakarma .• 

Bu bahis kapanır kapanmaz: 
- Sizden iyi olmoaınlar, ge

çen kşam filtincanınkil r iftara 
gelmişlerdf. Dereden tepeden der· 
kon geç vakte kadar oturmuşuz .•• 
Şöyle karşıya gözllm kaydı. Pa· 
ıacığım kapıda değil mi? Baıile 
lıaret edip çağırdı... ( Hatun bu 
kadar da uykusuz kalınmaz. Birar. 
da tatla canını dUoUnsenel ) diye 
ne çırpmma, ne çabalama ••• 

(Arkaaı var) 

Son osta 

lıtanbul BORSASI 
4. 3. 1935 

ÇEKLER 
1. T. L. için l T.L. ioin 

N.,, • 1erk 0,6350 
Parla Jf,06 
lllllııe t,•981 
Brtlk11l 1,4053 
AUH M,5382 
c •• .,,,. f,4370 
SefJa l~,4164 

Amaterdaa 1,1753 
Praıı 10,0SSO 

Viyana 4,297~ 
Modrlt ~,ı3140 
Berlln 1,9791 
VarıoH 4,213• 
Pe9te 4,S4~!J 
BQkrııf :7~.~i43 
Belgtat &3,0565 
Lond· • Kr. 5~,00 
Moıkova ,. 106S,7!ı 

ESHAM ve TAHVILA T 

lı laalı:.(Naaıa)~~~a ı Bomontl L:~~5 
n CHlıatle) 10,IS 1933 tatlkra11 97,-
• (MQeaa •) US,- fıtl ua:rı Dabllt 9\25 

Oıma.ılı &hınk. 23,'JO DUyunu Mu. 00,- , 
lal&• k • 51- iiaj~at tertip 1 •7,85 
flrlcetl Hayriye 16,-

11 
• D 47,~ 

Hdlı 0.17 Reji 1,27 
Aaatlolu M60V, :161 10 TramvaJ CO,-

• K 10 P. 25,90 Rıhtım 10,-
Aaaf!•·u ff ıoov. 45,ft~ Oaklldaı 111 10:<,-
lark D. Y. 00,- Tırr"oa C0,00 
la ı . Tumn1 I0,23 lıhaırKr.Fo.1886 110,-
0ıkUılar n 11,- • • • IPi>l 94,0ıl 
Terk•• " • 1911 lfi,50 . .. . 
Hausa•I 27,- Elektrik 
Telef.. 14,10 

MESKUKAT [") 
Kuruş 1 

Tirli altım --gsr, (ffMa'l) 

far. • J050 1 (Retat) 
Sr. • 141 (Vabit) 

-.-

g;uraş 

4ll>O 
5100 
16M 

k• ,. 1085 ince beti birlik • 'h 

l&ealdlr• 45,00 (Climhurlyet) ~Si)J 
Bukııot (Oı. 8. ı 240 (Hamit) ormab !.500 
Kal o beılblrl"' a:ıuJ (R,ıat) • 52011 

4650 \Vahit) • 530J \ CUmh .. ı ıyvl) 
(Aal•) ~1550 (•) BorH harici 

Martj~ 

•• 
~.-. Varm akşam : S U M E R Sinemasmda ..-.. 

" BiTMEMiŞ SENFONi ., yl yaratan WfLL Y FORST'un ıerefine 
verilecek BÜYÜK GALA MÜSAMERESi için 

yerlerinizi evvelden aldırınız. 

WiLLi FORST; PAUL HÖRBIGER 
DOLL Y HAAS - THEO LiNGEN 

ile beraber aureti fevkalldede temsil ettikleri 

8 .. YLE BiR Kil UNUTULUR MU ? 
Pek mllkommel şarlah ve muzikili komedisinde bUtDn dehal 

ıanatkAranesinl göstermektedir. 

~-----.-. İIAvetcn : FOX JURNAL 

GECELERİ (MOSK 
Buyuk bir film. 

---~ 
tSTANauı aEuDıYP:sı I' Bu Perıembe akşamı 

EHIR TIYATRosu SARAY Sinemasmda 
~~~~~~~~~r:~·:!:•<:" :""~" ~n~t ~,t~d~rı~ .J ULES CLARETTE'in eııorin~~ 1 iktibaı Ye GASTON nouDrr-

~ lllllılJllll!ljı~ OPERE1' 

11\l~ıır ~ ,:=.:. 
DRAM 

K.... 
Tapab•fl 

ftr•troauade 1 ili rıll il T~atroaund• 

ZEHiRLi 
KUCA 

Biletler Halkev a• 
rlndaıı verilmekte• 
dlr. 

Bu ak a.m oyun 
yoktur. ·-· Yarın ak amdan 

oÇti;AnAT 

.. r. lbrahim Z ti 
CağaloA-lu : Mahmudiye caddeıl 

Çatalçeım• ıok ğı No S 
Hergün öğled n ıonra ha1talarııı1 
kabul eder. 

tarafından vücuda setirileD 
een salınelcri havi 

\'AV Ull 
şahe!erlnin ilk irnesi şerefin• 

BÜYÜK GALA 
Oyoıyanl r: 

CONSTANT REMY, JACQU~ 
VARENNES, LINE NOR"' 
LuCU:.N GALAS, MADELAlif' 
GUlnY, JEAN DAX ve kOç~ 

GABY TRiQUET 

Hamiş : ZAHAH1AD1S Der~ 
eşya mağazası, bu filmdeki mile•~ 
nya sevın9li sahneleri görüp ağ · 
yacak olan aeyircilere gös yaşla~ 
kurutmak için birer küçllk meııll'" 
hediye edecektir. 

tahıildar makbuzlıtl 
paz rhkla - numaralanarak clldlet ilecektir. Beher cildin tabıııdlJ 
flatı 3 kuruştur. Şartnamesi ve muneıl Levazım lldUrlUğün • 
g;örUlllr. Pazarlığa girmek lsteyeı ler 2490 numaralı rttırma ~ 
eksiltme kanununda yazılı vc11i alar ve 13,5 liralık muvak1'• 
teminntile birlikte 6/3/935 çarıa ıha günü saat 15 de Levaıııll 
MildUrlUğUnde bulunmalıdır. (1 ı o:) ./ 

Tayyare Cemiyeti Sandıklı Şube., 
sinde : 

Şubemiz ambarlarmda bulunan 86340 kilo bu~dayla 49700 kU
0 

arpa açık arttırmaya konmuştur. 14/3/935 de ihalesi ynpılacakt1~ 
isteklilerin ı ralli anlamak Oıere lstanbul Şubesine ve arttırma J"° 
Şubemize müracaatları. " 1023,, ../ - lstanbul ikinci icra dairesinden ı ı1 
Haliçte Sütllioede Karaağag caddt1inde 101 numaralı hanede oturmı.ıktJI ~ 
iken elyevm 1sktnderiyede olup oturdukları yer belli olmıyan Mahmut 

Sallh adındaki bor9lulara: •~•t 
Melek namıodakl kadının lıtanbul asliye dördünoft h~J 

mahkeme•inden aldığı 11 • 7 • 984 günlemeçli n 934 • . r 
n 183 aayılı ilfunda, &evoeal lrlan 24 • 4 - 334 tarihinde ölen Eın1~ 
nin ·vere.seti !ko::uı Mustafa Tahir oğulları Salih, Mahmut, Ahmıde milo~ 
iken Mustafa Tahir 11rf zevci Ahmet Rafeti hakkı irsiyeıinden .mahrum e dl. 
kasdile Ahmet Rafetin ölüm tarihini Emineden enel göstermek sure,ilo ~ 
ilamla Multafa Tahir Salih n Mahmut üzerine intikal muamelesi icra • ':J 
Sütlticede kain 81, 83, 83-1, 98, 95, 101, 103 numar&lar Ue murakkam e~ ti 
gayri menkule vcrescden Tabirin sonradan Tefatile kano irfan ile Salih~ 
Mnbmut eıxllaki mezküreyi başkalarına ıatmak üzere olduklarından ~· 
kadının oelbile muı:ımelei intikaliyesi icra ettirilmi~ olan dmldk hisB6 ~ 
i1abet edın eehimin tashihi kaydı hakkında ikame olunan davanın icra kılı ~ 
muhakemeıinde Ahmet Rafetin ıaklanmak •ur•tile Mahmuda intikal ed•~ 
hiueden 12 hi11e 10200 liraya birinci derecede Nazıma ve 4000 liraya i~ 
derecede Fatmaya ipolek edilerek borç ödenmeden Tabirin öldüğü 1'8 ~ .~ 
bu sekiz hisseden Uç lıisseıi d• Mahmuda intikal etmiş Ye Mahmudun .h1'~ 
otu:ı ikide on beş hieıeye çıkanlmı§br. Davacının mlll'iıi kocaıu RafeWlbj',1' 
modilerek mirasın taksiminde tashihe tabi olacak hisse ancak 32 dı 12 d• U~ 
olduğu ve Mahmudun babası Tahlrdın kendisine intikal eden S'..Z ",.rU' 
hiuesinin bu taksimle hiçbir alakası olmadığı çünkü kansı Emineden. t• JJJJI 
eden kocası Tahirin evladı iki de olsa üo te olsa aynı hisso ve 1ebı0l9 ~ 
olacağından 82 de sekiz lıisseainın hiçbir ıuretle tahavvüle uğrnynma~~c ol 1 
mebni Malımudun meıkur 32 de 12 lılsseıi nazım ve Fatmaya bırı~ıırıı; 
lldnci derecede ipotekli olduğu gibi 32 de Uç hiısesl de babası -v• Ol~ 
Tabirin borcundan dolayı keza ipotekle meşguldür. Binaenaleyh J\1!01 ııır 
uhdeıinde bulunan S2 de on bet his Hinden açıkta kalmıo hiçbir sehı ııdıı' 
lunmama~ına mıbnl tashihe tabi olması llzım gel~n hiaae ise. Ma~sB'~ 
annesi Emineden vereseden Ahmet Rafet ketmedılmek suretıle u ~,.,.ı 
intikal ettlrilmio 12hisseden1 hiese bulunmasına ve müdahili dava ~l•tle i~~ 
n Fatmanın tııptt ıicillindeki iebu kayda müsteniden ve hüsnü nıye il''~' 
ettiklerl mebaliği malume nıukabihnde 32 de 12 hie1eaini namlnrı0."' uıı1ı1 ıi· 
ettirmiş buluuınalarına ve Mahınudun ipotekli olan 32 de 12 bisscııı Y" iJld' 
tabi olur iken üzerindeki ipotek kaydında bütüıı mükellefiyetile d~"·ı~ıı S9 111 
kal etmeııi lazım gelmekte olma11na göre Mahmudun tashihe tabı 0 :f'•ııı>"·,, 
on ıiki hieaesinden Naııına birinci derecede ipotek olan 10260 Jir• !1-.t o"'' 8 
ipolek olan 4000 liradan bu histeye isabet edec"k birinoi mükellefıY 6' ~.,. 
alınmak yani mahkemece ittihas gdilen kararda taksime esas/ !!cı P o-o 
hisıeııinin 4 hi111e1i iobu ipotekle meıgul bulunmak surctıle ~ a•it ,. 
kaydın tashihine ve masarifi muhakemenin mDddeiye aidiyetın!aoıı-t•0 .. 
illm berayı infaz dairemize tevcli kılınmıı ve 'lt)!"Jto 
tanzim edilen icra emri Lıkenderi7ede olduğunuz edd:rııed•g:~· 
riyedeki ikametgihınııın meçhuliyeti hasebilı . tebl ğ lcar•r ••rtl ·re) ' 
tebliğatın bir ay hakkı itiraz tayini ıuretile ilanen ıcraMına araıile da~e>'" 
Ta.ıihi ilandan itibaren nihayet bir ay içinde 935/4lttı~u:erciind~ ~ 
bnmüraotl&t rizaen taahihi kayıd yapmadığını~ vey~ı bakkıDa. ı!;~ı lı'f,. 
temyiz ve iadei muhakeme yolu Ue icranın gerı bıra ibl b1lkG• ~. • ed" 
ıetirmediA"ini:r: takdirde cebri icra yolu il• "'i':c t ki tebli~ uct•• ,ss78' 
muameleainin yapdııcatı malQmunu.a olmak ve 0 

• ap a teblil oluJlur• 
icra emrinin tebliti makamına kalm olmak OaeH ıl!n•D 



-= :; Mart SON PAOST 

-· 
iTTİBAD ve TIBAKKI 

Naıl Dold• ? .. 
Na•ıl Yaıadı ? .. 

8 iaoi b11m No. •17 
Her ll•kkı mahfuzdur. 

"-=~~~~~~:::>- 5 3 - 931 Nasıl Ôldil? 
~ !iya tıkil ı::::::::::::::::::::======================================~ 

Vaziyetin Karışıklığı Birçok Fena 
Şayialara Sebep Oluyordu •• 

- latanbulda bulunan Uç ta· 
bur a~ker, Enver Paşa t~rdından 
1Yrı ayrı t hl ıf edilmi§. Bu aıker 
bfr gece lttihd .. Terakki aleyh· 
lıtlarını kamilon silogliden geçi· 
'•cek.. Padişahı da tevkif ede· 
~ek.. Enver Paşanın ( Diktatör) 
"tnna ilAn edecekmiş. 

- lttihntçılar, harp senele· 
~tıde yapılan •uii&timallcrin vesa• 
1tl111 imhn etmek için bir aece 
1

1la11Jn devlet daireJerine atef 
•erecekler.. kasalardaki perala· 
tı d, alıp Avrupıya kaçacaklarmıı. 
d, - Cemiyetin lstanbul merke· 

1 hoı para vererek knrt hamal· 
ltlf.n, IAz sandalcilardan 
~llrekkep bir fedai alayı t .... 
b ıJ •diyormuı. Bu alay latan· 
Ulda bir ihtilal çıkaracak.. Ce· 

:İYete ihanet edenleri birer birer 
°İrayacak.. Ondan ıonra da 

t~_nıiYet, hUkfımeU tekrar ele 
• .. caJnn11 •• 

edf Bu, (mıı ... )lar birbirini takip 
dıkYor.. Halkın heyecanını arttır-

ç. artırıyordu. 

Bntıın bu a1ılsız Ye hainane 
"Hıların başhca iç meabaı 
••rdı. 

1 - Saray. 

2 - Baait dllşllncell Ye itti· t•t · Terakki cemiyetine, karü-
6rOne dlişman olan muhalifler. 

3 - Galata •• Beyothuuua 
malum mabfellerL 

Zabıta, kAmiJen Hferber Jaa-
~e gelmiıtl. ihtilal end~eal, 
erkeıe korku ve dehşet ver

':kte idi. Bazı müfrit dlltlince· 
dc:'h ittihat • Terakki rllesaaının 
•il •ı tevkif edilmelerinl ileri 

rınektelerdi. 

)'t~liyetlerden de, hoıa aitmı .. 
ıı.. haberler aelmekte ldJ. 
••l~ \talbi lamaiJ Hakkı, hmir 
•ıaı Rahmi, Konya •alial Mu
)lra~cr, Sıvas val:al Sabit, Df.. 
l.rı '~ir valisi doktor Reılt Bey
'-~fl dıicr birtakım valiler, muta• 
b,\ııt'· kaymakamlar aleyhinde 
~~ Yo Nezaretine yatdırıla11 
~U tıaarneler, koca do•yalar tel'" 
"' t~lbekte idi. Bu ihbarnameler
'-•• ~- zatlar harp ticaretleri, 
'ltıt •uıııtlmalleri, tehcir idareaiz· 
ltL, r~ 'reaaire gibi aiır cllrüm1er)e 
''•)~ tdilmekte idi. ittihatçılar 
"-ıabı,lle yapılan ıımarıklık bir
._'tta '. okadar ıiddetini arttır· 
.. , iti, bu vaillerden bazılanna 

da arzedelim ki, lsmail Hakkı 
Beyin bö} le esrarengiz bir 
surette vefatı lttihad • Terakki 
rr. er kezi umumt f Ye bi:halia T allt 
paşa Uzer nde büyük bir acı hu· 
ıule geti mişti. Hatta, Talil puşa: 

- Bu ölnm, tabii bir ölUm 
değ'ldir. lsmail Hakkı Beyden 
kaç defo iş ttim. Bir yerinde .• 
galiba, parmağmdakJ yOzfiğlln 
içinde küçük bir zehir taıırmış ... 
Namuslu adam; hakkmdald iftira 
ve tecavüzlere tahammtil edeme· 
dl. ihtimal ki o 1.ehirl istimal ettL 
Demlıti.] 

BUtUn bu hUcumlar, aynı za• 
manda ittihat· Terakki heyeti 
merkeziye aıalanna da teımil edil· 
mekte ldf. Bilhaaaa heyeti merke
zlyelerdo buluna ve kabine tebed
dül&l üzerine fılifaya mecbur olan 
bilyükce vlliyet memurlara aley· 
binde Dahiliye nezaretine telgraf· 
lar Ye mektublar yağdınlmakta 
idi. Bu telgraflar Ye mektublarda; 
aleyhinde bulunan ıahıılann •• 
bayatları, ne namuıları, ne ter•f· 
lerl gözetilmiyor; dünyanın maddi 
Ye mane•i her tllrHl cinayet ve 
Hyyi'ab hep birden bu phıılana 
omuzlanna yükletilmek 18tenllf.. 
yordu ... 

Cidden ibrete ıeza olan bu 
ihbarnamelerden birini ayntn ve 
harfiyen aıağıya dercediyoruz: 

Huzuru Se111Uerlne 
Vicdanı alilerine hitap edilen 

bu maruzatımızı, dikkatle müta:ea 
buyurmnnızı lslirham eyleriz 
efendim hazretleri. 

Harbı umuminin tevlit eyledi~t 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bureoe nöbetçi eczaneler tiınlardın 

letanbul tarafı: Şehzadeb•tında 
(Aeaf), Yeniknpıda (Sanın), Bafızp~· 
ıada (M. Fuat), Şt:hremininde (A. 
Hamdi), Unkapanında (Yorgi), Samat
yada (Erol lo"), Balatta (HüaametUo), 
Eyüpte (Hikmet), Beyazıtta (Cemil), 
Sirkecide (Eoref N tfet), Bahçekapırla 
(Beıir Kemal), Dakırköyünde (Mer
kez), BeyoA'lu tarafı: Taksimde (Ka
rakio Kürkç iyan), Bbyoglunda (Kan
zuk), Paogaltıda (Güned, Kurtulutl• 
(Necdet Ekrem), Oalatada (Hidayet), 
Kuımpaşada (Merkea,, Hahoıoğlunda 
(Hal~). Kadıköy tarafu İık:ele cadde
ıindı (Sotıryadia), Y eldeğirmeniode 
(Üçler), Büyükadad& (Şioul Rıza) 
eoı&otler.i. 

fccayf ve sef aJetia mG•ebblbi Ye 
binlerce ibadullahın katili müteam• 
midi bulunan ittihat ve Terakki 
Cemiyeti menfureıialn bu YUAyet· 

ı teki heyeti merkezi; esinin en 
diıli ve en hain azasından biri de 
Maar;f MUdUrU aabıkı... Beydir. 
Kala atta menfaati ıahsiyeainden 
başka hiçbir ıcy düşünme) en Ye 
her hususu, bu uiurda feda 
eyleyen mumaileyh, cemiyeti 
merkumenin on seneden beri 
teıi• YO ihyasına çalıttıiı caaua
luğun, jurnalcılı§ın en bta~an 
bir mUrevvicldir. ittihat Cemıy .. 
tinin latanbuldaki heyeti merke
ZİJesine alt evrakı hafiye muayeae 
Ye tedkik olununa, bura heyeti 
merkedye•:nden yuıJmıı ( ••·• ) 
lmzas;le yUı.ierce jurnala tesadtıf 
edlleceiine hiç ı'lphe yoktur. Ge· 
rek bOyük Ye aerek kOçük rUtbe 
de bulunsun, hiçbir memur yoktur· 
ki oaun de•ti haıarından mukad· 
deratım kurtarabilmit olsun. Vata· 
auı, aittikçe yuvarlaomakta olduiu 
harabiye mQteallık a6z •5yleyen 
erbabıhaaıiyetten buıaıoı, mevki
iaia bahşeyJediji aalAlıiyetJe, ye 
bazııını da Cemiyet Heyetimer
keziye Riyaseti unvanımefahfrile 
tehdit etmekten aıla çekinmeyen 
mumaileyh, vazifeiasllyuinl •e 
umurumaarlfi kat'lyfln ihmal 
ederek ve yUzUstn bırakarak mu· 

anım ve hstti muallimelerl bile 
haraca bağlamıı Ye hiç bir mu
aUlm ve muallimenln adi ve 
tayin ve t•bdlli buıuslannda 
( hediyei mfinasibe ) ılı ve rlı
vetaiz lı görmemiıtlr. 

jMuğ/ada 
Ekim 
lşleri 

(Arkua nr) 

Muğla, 4 (A. A.) - VllAyetfn 
ıonbahar baılangıcından ikinci 
Kinun aonuna kadar ekim yazi· 

yeti ıudur: 

ı 1,470 hektar buğday, 6477 

hektar arpa, 1256 yulaf, 1 155 
çaYdar, 503 mahlut, 683 bakla, 

632 mercimek, 34 bu~uk ıoğan, 

ı 5 buçuk hektar aarımaak. 
................................. ·--····· .. ·-···· .. ····· ... 

--------
' •11ıeler glSnderilmiı; bau11 

'-•ınleketi terke icbar edil- r-----·----..-----... 
,, fit Vali Rahmi Beyin Anupa· K V f M 

Kar1nca - Türk kooperatifoillk 
kurumu tarafmdaa ayda bir çıkarılan 

bu sirut ve köylü m•omua1ının 9 wıc11 

ıayıaı intitar etmitlir. lltc_l'll" ettiğine dair bir pyia T A 
' llıııtı. Halbuld o eanada, Yeni TUrk mecmuası -1ıtan

bul Balkni tarafından çıkanlao bu 

ktiltür, ıao'at meomuuuua 30uncu1&• 

1111 da intiıar etmiı&it. 

,,h11•rııin etmek için btUOa 
~I 1 doıtiarına baıvurmakla 
•ıad~ ~lan Rahmi Bey, lıtanbula 
•tı t ı:aı bir telırafla bu ıayi· 
~ •• • be mecbur kahalfb. 
~ 'aliıl lımail Hakki Bey de 
'llltiJ• 'bua ea)d htiriyet ve itilifça
~ 11 ~nl..-ın yaı·dakları tarafın· 
'-~clitaa n ••ııtalarla müteaddit 
--~k.~ıneleı alm•t, hakkında 
~lalJ, ba1la11ı11tı. BUtun hayab 
.... -. -.ıkin 
.a 1a,111 ve •lltevazı geçen 
,. la ~ uılu zat; gerek bu haller-

t"'··ı' re_rek hakkında tahkikata 
'••tlll~ıtnden büyük bir teeuUr '-t lnıı, bir gece apanıız&D ıre

'Y••anifU. (lıtitrat olarak ıuau 

Gaa 

31 

SALI 
S MART 935 

K••• 
118 

Arabi 1 Ru•I 
29 Zilkade 1355 jj 20 Ş11bat 1150 11-----
Yaklt jEu•I Vııaatl Valıılt m· Yaaat 
~-=-~ - ~ ~'t----'"'-'11 

QIHt il 24 6 21l Akı.ı• 11 - 11 Ot 

Ôjl• e 21 12 ~ Yataı ı Si 18 " 
lıdadl t S3 15 S7 l•aak ıo es 4 so 

Navacıllk we Spor - Tayyare 
oemiJ•Üllİll ıe ucu yalı m1Da11beülı 
ı Mart tarihli 1a1111 çok un,ıu 7uılar 

reıimlerlı ~ıtar. 

BERLITZde Yeni •çılan 
USAN KURSLARI 

TUrkç•, l'rantnzca, lnglllzce, 1telr•11r•, Almanca v. •· 
KA YiT MUAMELESi baılamııtu. TecrUbe deralerJ meccanldfr. 

ANKARA l&TANBUL 
Konya cadde•I 373 latiklAI caddesi 

= 
Sayfa 9 

Yeni Soyadları. 
Okurlarımız Ayni ismi Sık, Sık Alı

yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 
latanbulda ve dlQer ••hlrlerde 

SWeymanlye Sarı Beyazıt m ... 
hall•f çıkmaz ıokak No. 5 de bay 
Hııır, eıl bayan Ayı' oğullan 
bay Rıu, bay Liitfi, bay Yaşar 
Nadi, bay lamet, kıdan bayan 
Samiye, bayan Sab:ha Eriş, Q .. 
hangirde Ege bahçeıl mlldilrll bay 
Mehmet Ali Kıran, Ankara Turan 
un fabrikası memurlarından bay 
Ihsan Güvener, Salihli evkaf me
muru bay Mehmet Enver Ayhan 
ıoyıullarmı almıılardır. 

lnegöl'd• 
İne·gaJ, ( Hususi ) - Hukuk 

hlkimi bay Kadem Bayam, ceza 
hakimi bay Ekrem Kökaal, Mlld· 
deiumuml bay Nafiz YtıceJ, · Ba,.. 
kAUp bay Ati Nuyan, zabıt kAtibi 
bay Ahmet Gigia, bay HUseyia 
Ôkdem, teni bay Sadık Ye dayııı 
mahkemei temyiz Baımüddeiumu· 
mi muayfoJerinden bay N•zif 
Çajlıyaa, imam bay Ahmet Ka-........................................................ _ .. 

Balkan Haberleri 

Bulgarlar, Balkan 
Andlaşmasını Niçin 
imzalamamışlar? 
Varıovada çıkmakta olan bir 

gazetenin muhabiriae beyaaatta 
bulunan Bulgar dıı bakanı bay 
Batolof demfttir ki: 

- "Bulgariıtanın Balkan pak· 
tını imzalamaması, Bulgariıtanın 

Balkan hükumetleri ile ayrı ayrı 
dtizeltilecek işleri olduğundan 
öttırtldllr. Balkan bloku vücuda 
getirilmezden eYveJ, Balkan hl
ktmetleri Ue dttzeltilmeai icab, 
eden bir sftrD iılerimizin halll 
llEımdır. Bu:garletan komfUlarile 
ademi tecavllı ml1aldarı lmzala
mağa hazırdır.,, 

Bulgarlar, TUrk Adlannı Da 
DeOlttirlJorlar. 

Sof ya, De.iormamn en gtlzel 
ye mOnbit yerlerinden olan (Mu
harpaıa) Y• (Demirbaba) çiftlik
leri etrafındaki ormanlık ve çift. 
Jiklerl .1aptetmek gayeaUe 
Bulgar buralan, Bulgar b:cl!erine 
yermişlerdir. T eıkil olunan bir 
Bulıar komiteai bu yerlerde 
lslah•t yapacaktır ( Mazbarpa,a 
çiftliğinin) adı Voden (De11ı1irba ba. 
tekkesi Ye cıvarının) adı da B ı 

(D. i . u~ 
aarca ım trıyevu) ya çevrHmiı· 
tir. Bu taraflarda varidatı şimdiye 
kadar Türk mekteplerine ıarfe· 
dilmekte olan TUrk eYkafına ait 
mühim miktarda ve zengin erazl 
vardı. 

Romanra'nın Borrl 
Btıkr (H T arı 

eı, uaust) - Son H· 

manda, lngiliıler ile Rumenler 
arasında Londrada aktolunan bir 
mukavele m ·b· ucı ınce, Romanya, 
eski ticaret borçlarına kal'fl, ilk 
takıit olarak 40o OOo in .1. ı· 

1 T • gı .z 1ıra· 
•ını, •11 ız banlcaaı emrine yatır· 
mııtır. Ru11aeo Ticaret Nazırı 
Romanya ile lngllterenlo ticare~ 
HhaııDda Aıki . .... normal vaziyete 
aeldikl~~ınl alSylenıittir. 

·~ ...... ·~--·--. 
6 Mart Çarşamba 

Saat 15 de 
Takaim'de Cumhuriyet MeydanıDda, 

•ıektrlk Şirketi ıergiıinde Elektrik 
fırınının tatbikatı göıterileoek ve bu 

meyanda, gelenler araıında, kur'a 
çekilerek, bir 

ELEKTRiK ALETi 
Hediye Edilecektir. 

( Hırku pebilir. ) 

bataı, yumurta tilccarı bay Haaan 
Sevinç, bakk•l bay lamail ve oğlu 
bay Sllleym.an Süruri Demirel, 
TerzJ bay Ali Ünal, aakerJ kay• 
makam tekatldfi bay Cemil Da(. 
kıiıç, Jandarma !kumandanı bay 
Fazlı Raı"t AJrao, Noter baJ 
Hüseyin Fehmi Çiçek, hamamcı 
bay Ha,il ve oğulları Ankara Zi
raat Vekaleti ornıan umum m .. 
fettiıi hay F ah rettin, makinlat 
bay Akif, terzi bay şllkrü Buk, 
belediye başkanı bay Sabri De
mirci, Doktor bay Hamdi ipek, 
Sıhhiye memuru bay lımail Hakka 
ETkin, Müfettiı büy Mehmet 
Babgön, zabıtai belediye memuna 
bay Abaı Bozda, bay Şaban Y •• 
vuz Çetin, bay Abdullah Kutucu, 
bay Murat Öztnrk, bay lamaU 
Yavuz., bay Mehmet Erdoğan, 
Makinist bay Hakla Karaku1t 
tellal bay Halil Uatiş, maliye taJa. 
•lldarı bay Mehmet Rıfat ve kua 
defi ErzincaD jaDdarma mıntaka 
mlUhakı binbaşı bay Ali Sacbli 
Selçuk, Terzi bay Halim kardetl 
harp akademlai emir zabiti bi .. 
bafı bay Mustafa Zeki UJuao1 
aoyadlannı almışlardır. 

Afyonda 
Afyon, (Huaust) - Tiiccardaa 

bay Şevki Ôıkan, Tecelli kütöp)ıa. 
nesi aahibl bay M. Vasfi Bilslç 
ıoyadJatım alm11lardır. 

Oku•ucularınuza Cevaplarım .. 
Fatih Çartamba Beyceğiz caddeei 

No. 48 mütekait Bay .Mehmet A11m"aJ 
- ''Gazi,, dini bir ı•hlabtır. 

Binaena\ey bizde bunun bir kar
şıhiı olamaz. Bizim fikrimiz• 
e~ro yalnız "malul,, tın karşılık.( 
Janadan bJrlnl .oyada olarak sofl
nls. Bu karphklar ıunlardır: 

Becel, Beçel, Codar, iğdir, 
Peçe!, Sökel, Kenegen .• 

Bunlardan birini bizzat ken• 
diniz seçtikten sonra bize bildiri
niz, yaz.arız., Bizce bunlann için
de •n iyi Ye mlnulp •oyacll 
Peçel'<llr. 

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

Beıeri. ele bela olan fareleri 
imha ediniz • 

FAB BASAN 
Fare Zehiri Macunu 

Bir parça ekmek Yeya pal'" 
brma yeya yağ!ı gıdalara sll
rerek farelerin bulundukları 
yere bırakınız. 26 kuruıtur. 

Fare Zehiri Buğdayları 
Far~lerin bulu:ıduklan yerlere 
.. rpiolz. 2S kuruştur. 

llACON va BUÖDAY 
ikiıi bir arada 

Bazı fareler buğday zehirin
den hotlanır ve bazı.arı 
macun yemek ider. Bu un 
içinöir ki her ikisini isf mal 
eylemek çok muvafıktar ve 
bu suretle faret r:n ana, b ~ 
ve a l ilesi muhakkak ve k t 1 
•ure't ölürler ve kokma?. ar. 
iki~i bir arada 40 kurui .... r. 

Ha•an d~posu : 
Ankara, lat.nbul • Beyoölu 
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ESMEB GÜL 
.Mııhe.rrırı: A. R. Tefrıka No.: 47 

Kadın Parmağı •• 
aL l ;;:.f ............ _. 

Sefir, Madam Maryanın Ellerini Yakaladı; - Siz 
Zekanızla F ranıayı F eJiketten Kurtardın ız! Dedi .. 

········-·······-······· ... · .. ·······-····-
Madem Marya, geniı bir kol· 

tuta yerleşti. Kartısına oturan 
sefire, Fatma ıultıı.n ile olan 
mülakatını a} nen hikly• atıl. 

'Sefir, dinledikçe neş' eleniyordu .. 
Neş'elendikçe, yerinde duramı· 

yordu. Medam Maryaya ikram 
olmak için uşaklara mütemadiyen 
varap, konyak, kestane şekeri•· 
meleri, bonbonlar ıımarlıyordu. 

Söz, artık sonuna gelmişti. 
Madam Marya, en bliyUk muvaf· 
fakiyetini göstermek, 19firin naza· 
randa ehemmiyetini arttırmak için 
kaşlarını tamamen çatarak ciddi 
bir tavur iktisap etmişti. Vakur 
bir sesle &özUne devam etti: 

- Ekselans!.. Sultan hazret· 
le.rl, en ıon söz olarak ne ıöy· 
ledi, bilir mi11iniz? •• 

- Ah Madam, bu sözleri ay• 
nen sizin ağzınızdan iıitirsem, çok 
bahtiyar olurum. 

- Benim, Fransızlara pek çok 
muhabbetim vardır. Hele babaM, 
Fransızların son de rece doıtudur; 

dedi. 
Sefir hayretle yerinden ııçradı: 
- Ne 11öylüyoraunuz, Madam? .• 
Diye bağırdı. 

- Evet, esaletmeapl.. Size, 
Fatma sultanın sözlerini aynen 
naklediyorum. Ve ıunu da lllve 
ediyorum ki, bu ıözler, yalnıı 
söylenmekle kalmadı. Şimdl 1tul· 
tan, bu siyast meHlenln naaıl 

baılayıp nasıl tafhalar geçirdi· 
ğine.. ve bugün de ne ıekll ve 
ne vaziyete geldiğine dair bir 
rapor istiyor. Bu raporu derhal 
ihzar ediniz. 

Sefir, artık dayanamadı. Ma· 
dam Maryanın ellerini yakaladı: 

- Madam!.. Size, gerek ıah· 
ten ve gerek hUkiimetim namıaa 
tefekkür ederim. Zekanız aaye-
6 nde Fransayı bUyUk bir mUş• 
kilattan kurtardınız.. Bir hayli 
:rnmandanberi, Akdenizde Franıa 
l ·cEretine karıı kapanan kapıları 

: çtınız... Doğrusu, göiterdiğlniz 
~u z~kil ve dirayeti •.• 

Derken, Madam Marya ıcııfirin 
aöziinü kesti: 

- Ooo, Ekselans!.. Rica ede
rim, haksızlık etmeyiniz. Vakıa 
b~n. tarafmızdan bir vazifeye 
tayin edildim. Saraya gittim. 
Vazifemi, maharet1e ifaya giriı· 
tim. Fakat daima hakikati mUda
f aa eden bir insan ııf alile 
söyleyim ki, eğer bu huıuıta 

Fransa bir menfaat kazandı iH, 
bunu benim zeka ve dirayetimden 
daha ziyade, Türklerin sAf yet ye 
"tefaperverliğine medyun olmalıdır. 
Ah bu Türkler.. Biz, bunları 
anlamıyoruz.. Anlamak lıtemiyo
ru:r.; ekaellna.. Hemen rOrdliill· 
mU:r. gibi hUkUm veriyoruz. Fakat 
bunlar, &yle cevherler ki biraz 
llzerlerinde itleyiniz.. Biraz' onların 
ruhlarını ve hislerini oqayıverinlz, 
O ı.aman onların ne 1'lksek kıy· 
metlere malik o!duklanıu derhal 
ıörüverirsiniz. S;z;., Bllha11a Av. 
rupalı ıiyasi memurlar, eter 
TLrklcrden bir dostluk 'Ye menfaat 
bekliyorsanız, herfeyden evTel 
bunu nazarıdikkate almalı.. On· 
larm gurur ve muhabbetlerini 
okşamayı unutmamalııınız. 

Dedi. Sefir, bu haklı 11özler 
kartıs1•1 da başını eğdi: 

- l lakhsınız Madam .. Fransa· 

ya ettiğiniz bu bftybk hizmeti 
ıimdl bir mektupla kırala arzedece
ğim ve bu mektubun sonunada bu 
kıymetlJ ıözlerfnl iliTe eyleye· 
ceiim. 

Cevabını verdi. 

* Sarayda haata)anan Madam 
Biyanka, birkaç saat sonra biraz 
rahatlatmış.. Başucunda oturan 
saraylılara teşekkür ettikten ıonra 
konuşmıya baılamııb. 

Bu konuıma, bir müddet ha· 
vadan bahislrr Uıerlnde dolaıtık· 
tan sonra, Madam Biyanka tara· 
fından 1aray eğlencelerine intikal 
ettirilmişti... Blyanka, derin derin 
içini çektikten ıonra: 

- Ah, ıizler... Ne bahtiyar· 
ıınız. Buralarda kim bilir neler, 
ne eğlen&eler g6röp geçirlyorsu· 
nuz. Geçenlerde bir Çırağan re
cesl yapılmış.. Galiba, zatişahane 
ile hariçten bazı daTetliler de 
\•armıı.. Şehirde, o gece eğlence· 
ıinln parlaklıtını ıöyleye aöyleye 
bitiremiyorlar. 

Kızlar, hep birden atılmışlar, 
karmakarııık ıöylemeye baıla
mıvlardı. 

- E, Allah için.. Ne deseler 
azdır. 

- Ben, bunca yıld1r aaray• 
dayım. Böyle bir Çırağan Hfa· 
aının mislin menendin aörm•dim. 

- O, bir dtııeş oldu, canım. 
- Nasıl dOşeı, kız?. Sultan 

efendimiz emir buyurdular... Pa· 
raya, pula acımaa. Ôyl• bir ter
tip yapın ki dillere destan olsun; 
dediklerini ben ıu kulakcağızımla 
it ittim. 

- Canım bilmiyor muıuuu.1 .. 
Dalla ıevketli efeadimlzin hasta· 
lağında vadetmlıti. 

Blyanka, kızların ıöılerlnl 
kesti: 

- Galiba, ıehirden de çen· 
giler, köçekler getirilmit? .. 

Yin• kızlar, hep birden atılar. 
- Hem de, ne ç•naller: 
- 1Ne köçekler .• 
- Ben, ben olalı.. çengi, kö-

çek denilen ıeyleri o gece ~ör• 
dUm. 

- Ya, o Oıman Beyin mat· 
rifellerl? .. 

SözUn beıka bir mecraya kaç• 
masana meydan vermek fıteml· 
yen madam Blyanka, tekrar ılSze 
karıştı: 

- BJr k~çek kız Yarmıı. Kuz· 
guni 1ıiyahmıf •. galiba bir zindandan 
mı çıkarılmış .. ne olmuı .• onu med· 
hede ede bitire mi yor)ar. 

- Yok, canım.. kim der ki 
kuzguni ılyahmıı.. tarçlnl reakte, 
körpecik bir taze idi. 

- Amma, öyle mahir bir çen· 
gl idi ki.. ortalıiı kırdı geçirdi. 

- Onun yl1zllndan 6lmadıl& 
rezalet kalmadı. 

K1.1lar, blribirleri11in yUılerine 

bakııtılar. Manalı göz ve bat 
fıaretlerile fık,rdaıtılar. Kulaktan 
kulağa bir ı•yler fıııldaıtılar ıon• 
ra, hep birden bir kahkaha baı· 
dılar. 

Blyanka, tabredem•di. Kızla• 
rın bu çoıkunluğundan istifade 
etmek istedi: 

- Allah, allab... Kuzauai ol· 
sun.. tarçint olaun.. bu kara de· 
rili çengi, demek 'böyl• ortala&a 
fesada verecek derecede bir f et· 
tan idi, haaaa? •• 

( Arkaaı nr) 
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Yalnız 

Beyazlarda 
Olmaz Yal .• 

l' m Takıim Ahide karşısında 
1 AY SALONUNDA 

Y r.myam yo~maıının aabab 
tuvaleti 

1 
-----~--------------.1--1 Dlnıa lktuad H•b•rlerl L 

1 
Masal 
Petrol/arı 

Yüzünden 
Hayfadan yazıyorları Filiıtin 

Hay/anın mandasının lngil· 
tere için ne kadar 

ehemmig•ti mtihim olduğuna 
artıyor en canlı örnek 

Hayfadır. Büyük aavaıtan önce 
Akdenlzln Asya sahillerindeki bir 
çok limanlar gibi kl\çilk bir gemi 
barınma yeri olan bu t•hir, lngil· 
tere lmperatorluğunun yarın için 
hazırladığı bUyUk bir Uman halini 
almaktadır. 

lngiliz termayeılle bUyUyen ve 
asrtleşen bu limanın ehemmiyetini 
arttıran Muıul petrolleridir. Bili· 
yoruz kl Muıul petrollerini Akd .. 
alz.e indiren petrol yollarının Ce• 
nu bdan geçeni Hayfada nihayet 
bulmaktadır. Binaenaleyh yalnız 

bu 9azlyet, lnailtere donanmaıının 
petrol ihtiyacını karıılamaıı haae
bile, Filiitino verilen ehemmiye
tin dereceaini meydana koymak· 
tadır. 

Bu durum Hayfanın bugUnkl 
ehemmiyetini iÖıterir. Yarın için 
yapılan itlerin baıında ise btt
yUk Baidad yolu gelmektedir. 
Birkaç yıla kadar Akdenizi 

Bağdada bağlayacak olan kara 
yolu Hayfadan başlamaktadır. 
Yapılmasına başlanan ve büyük 
bir ehemmiyet verilen bu yol 
Kutbada Beyrutdan gelen Bey· 
rut - Şam Fraıısız yoliyle buluş· 
maktadır. Hayfa ila Kahire ara• 
sında bir tren yolu vardır. Böy· 
lelikle Nil ile Fırat biribirine 
bağlanmakta ve orta Aıyaya 
uzanan yolların Akdeniz kapısı 
olmak iti Hayfaya kalmaktadır. 
Hayfanin gittikce artan bu inkl· 
ıafı Surye limanlarını dUıUndür
mektedir. 

"'" 
Nevyork, (A.A.) - lagillz 

Bir para lirasının 4 dolar 
lıarblnt1 ml 78 cent' • dUşmesl 

para harbi endi· 
gldl.'loru~? şeleri doğurmak· 

tadır. Bu hldiae, yalnız lngilte
re'nin halihazırdaki ökonomlk mtıı· 
kUIAtına ve alyasal tereddUdlerlne 
nazan dikkati celbetmekle kal
mamış ve fakat ayni zamanda 
Amerikan muhafazakirlarıaın o 
kadar inanmıı oldukları Inalli• 
ökonomlk kalkınma11nın doiruluğu 
hakkında ilk defa olarak mali 
mahafildo tllpheler uyandır· 
mııtar. 

Zira, bunların kanaatine• bu 
kalkınma akonomlk v• ıoyıal 
alanda bllkümetin mtldahalelİ 
olmakaazan vukubulmuıtur. 

MÜNİR NUREDDİN GORSES 
BU AKŞAM halk tUrkUleri okuyucuıu YAVRUNUN GECESiNE de 

teberrUk•n lıtlrak edecektir. Aktam aeanaları dovam etmekle 
beraber ayrtca da Cuma günleri ıaat 18 dan 17,30 kadar 

ÇAYLI MUSiKi : Duhuliye yoktur. ~---r 

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden: -1 - Ur:a'da yapılacak "16507,, lira 11 84,, kuruı bedeli kepfll 
yaprak tutun ambarı kapalı zarf uıulile ekailtmeJ• 
konulmuıtur. 

2 - Eksi:tmeıi ve projeleri " 83 ,, kuruş mukabilinde Cibalide 
Levazım ve Mübayaat Şubesi Nakit Mubaıipliğinden •• 
inhisarlar lzmir Baı Müdürlüğünden almacaktır. 

3 - Ekıiltme 13 Mart 935 tarihine müsadif Ç~rtamba gllnll saat 
" 15 ,, de Cibalide Alım, aatım Komisyonunda icra edilecektir. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarıda tayfa 
edilen gün ve saatten bir 1aat evveline kader KomiıyoD 

Reisine makbuz mulrabilinde verllmelicUr. 

S - Eksiltme tartnamesinin mahsus madde.inde yazılı şeraiti halı 
olanlar araıında yapılacaktır. 

e - Talip olanların % 7,5 muvakkat güvenme parası olan uı238,, 
lira ile birlikte müracaatları. "7 46,, 

.. .. 
idaremiz ihtiyacı için nUmuneıi mucibince 100 kilo Tranıpa• 

rol kola pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin 13/3/935 
çarıamba gllnii saat 14 de %7,5 gUvenme paralarile Cibalid• 
Levazım ve Milbayaat Şubeaine gelmeleri. " 930 ,, 

lıtanbul 3 üncü icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığı namına 
3000 lira mukabilinde blr:ncl derecede ipotekli olup yeminli 
Uç ehlivukuf tarafından tamamına 4342 lira kıymet takdir edile• 
Boğaziçi Ortaköy eakl Taı merdi-Yen yeni Karakaı ı. e" 
3· 6 No. Y. 14 No.lu ahşap bir ev açık artbrmaya yazedilmit oldr 
tu 9.4.935 tarihine mU1&dif aab aUntı aaat 14 ten 16 ya kadal 
dairede birinci arttırmaaı icra edilecektir. Arttır111a bedeli 
kıymeti muhammlnenln % 75 nl bulduğu takdirde mUıterltl 
üzerine bırakılacaktır. Akıl takdirde enıon arttırmanın taab• 
hUdü bakı kalmak llzere arttırma l 5 gftn daha temdld 
edilerek 24-4-935 tarihin• mtl•adif çarıamba atıaD aaat 14 te• 
16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırma• 
ıında arttırma bedeli kıymeti mehamminenlo % 75 nl bubnr 
dı~ ta"dirde 1&tı1 2280 No. lu kanun ahklmına tevfikan geri 
bırakılır. Sabf peıindlr arttırmaya iıtlrak etmek lıtiyeDlerbl 
kıymeti mubamminenln % 7,5 nlıbetinde pey akçesi veya mllll 
bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lbımdıt• 
Haklan tapu ıicllli ile ıablt olmıyan ipotekli alacaklarda dlğef 
alAkadaranın ye irtifak hakkı 1ahiplerlnln bu haklarını •• hu,.. 
aile faiz ve maaarife dair olan iddialarım enakı mUıpltelerl il• 
birlikte UAn tarihinden itibaren nihayet 20 gUn zarfında dalremtı• 
bildirmeleri liıımdır. Akıi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit 
olmıyanlar satıı bedelinin paylaımaaından hariç kalırlar mllterakl .. 
vergi tenTiriye, tanzifiyeden mUtevelllt belediye rUsumu ve yalof 
borçları borçluya aittir. Daha fazla malumat almak lıteyeol•' 
25/3/935 tarihinden itibaren her kesin aörebllme1i için daired• 
açık bulundurulacak arttırma ıartnamesi ile 934/906 No. lu doıyaJ• 
müracaatla mezkur doıyada mevcud vesaiki g6rebilecelclerl ua11 
olunur. (1145) _..J - --....... 

Safranbolu Sulh hukuk he· ~ 
klmllGılndenı S:ıfranbolu orman ida· 
ruile ınilddeaaleyh Orma klSyilnd• 
Sarı Ahmet oğlu Ha1an ve rl1feka11 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

meyanelerinde mütehatti• 18 lira 76 
kuruı tar.minat davaaının icra kılın• 

makta olca muhakemHindeı Merkum 
Hnuoın bir aene evvel berayı ticaret 
htanbula giderek oradaki ikameti 
meçhul buluodutundao dolayı ilioen 
teblitat icra kılındıtı halde ynmi 
muhakeme olan 9/2/935 cumartemi 
.-Ontl ıaat 9 da mahkemeye sıelmemiı 
olmaaı huebila hakkında rıyap ka· 
rarı nrllmiı o!dutundao itbu ııyap 
kararıaa tarihi ilAndan itlbarea bet 
ıGn zarfında itira:ı •tmediti ve du· 
rutma ıGnU o!aa 23 mart 935 cumar• 
tHi ıGnQ aaat 9 da Safranbolu ıulh 
hukuk mahkemHine gelmediği veya 
bir vekil r<lndermediti takdirde 11yap 
muamelHinin muteber addedileoeji 
teblit makamına kaim olmak Ur.ere 
llln olunur. 

Ker••rl •ulh hukuk hakim· 
llllnden: Kayıerlnin Yalmam ma· 
ballHinden HOaref otlullarıadaa 
Ahmet kar111 810 MGncObeain tere· 
keaine ait defter tutulmakta olup 
mumaileyhln miraacıları da bllineme· 
mit oldutundan mtra1cı oldutu iddia 
edilenlerle bilkefale dotrudan dotru· 
ya borc n alacaklı olanların ilk illa 
tarihinden itibaren bir ay içinde 
KayHrl ıulb hukuk bakimlitine mO• 
raeaatla borc ve alacaklarıDı kayd•t• 
tlrmelerl llln olunur. 

Aceate!eri ı Karaköy Köpr0"1, 
Tel. 42362 • Sirkeci MGhGrclar•• 

Han T•I. 22740 ~ ·---. Trabzon Yolll 
VAT AN vapuru 5 fff,,C 

SALI ıaat 20 de Rl.ıe'y• : 
dar. 

11~ 

Mersin Yolu _.. 
KONYA vapuru 7 &f d• 

PERŞEMBE glloU ıaat l ;,s., 
Payas'a kadar. ~ 

Trabzon Yolll ,ıt 
ERZURUM -yapuru 1 ,, d• 

PERŞEMBE gllntı ıaat .~,!:,:
Hopa'ya kadar. ~ 

IMROZ yoLllr.1.ıt 
KOCAELi yapuru 

1 ıe d• 

PERŞEMBE gtınU ··~~k•-" 
T opane nbtunından G.Ubol1'' 
gidişte Tekirdağ, 1-'°"" 
Lipıeld, Çanakkale, et•D $"'" 
D&nllıte bunlara UAv . ..ıJoao• 

k Tektra-ı•.--: 
k6y• ujrayac• ••ı ·-.-:... 
utramıyacakbr. 
~ ' 
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( B ıtarafı 1 laci yOzde ) 
coıkun telgraflar gelm ktedlr. 

Ego denizindeki Yunan ada• 
larınd ıükün ve asayiş yerin· 
dedir, B. Venize)osun f cıat Ye 

Y ıı hareketine iştirakl, lı dl· 
11

nJn H n_>ada yapılan bir l· 
tiQ snE1S1nda söylem[ olduğu 
lı;,ıtuktan da anlaşılmaktadır. 
't rıld n Birçok Kim ler 

T vklf dlld 
la Atina, 4 ( Husu i, ) -
~'tıcılar karıı girl§ilcn tevkif 
h e~Une devam ediliyor. Bazı 
t berlere göre, ılmdiye kadar 
~ kif edilenlerin 11ayısı fiç yllzU 
teçlllİf tfr. 

da ~etti tevkif edileni rin arasın· 
tla 81Y ıl ıabıiy tlerd n Bakalba· 
p ' [) li Y ııni ve bir do General 
h~PUleaın oğlu kadro harici yliz· 
"""tı P•pulaa vardır. 

d l>ivenıharb, t vklf edilenler· 
tttı 11 nı lıiın bir kısmının sorgula• 
t ı Yapın.ya başlamak üzeredir. 

"e~•r ıur'atle ve kat'i olarak 
c Cek ve derhal infaz edile-

tir. 

~I 'de 1 y ncll r Al yhlne 
itin Y plldı 

hu Atına, 4 ( Husu11i) - Pire'de 
'stJ 

1 h.b toplanan binlerce klfi 
lıı er aleylıine büyük bir nO· 
ten!'!' tertip ettiler, isyancıları 
Ilı '11 ederek, hnkumetten, iıya• 
ı.~ derfıol tenkllini ve mnıe•vlk· 
tı.. ın d en ılddetll c zalara çarp· 

1 llıasını lıt diler. 

'tidi e Avrupa için 
Çok Ehemmiy ti diri 

Parla, 4 ( A. A.) - Gaze
t,ıer Yunanl&tan hAdiselcrind n 
~tun uzun bahıetm kt dirler. 

1 aııları dahllt buhranın dıı siya· 
'Ya t . l 1 ~. V e ır o ac ğını yazmakta 
nıa .. ~nlıtloı'un B ikan dlaı· 

·•na 'd iınr h fı detli hncumler yaptı• 
8hrlnt aktadırlar. 

P6u p . 
~v rızye g zet al diyor kiı 

\lkç, •ılyet çok ağırd1r ve git· 
huku de ğırl ımaktadır. Fakat 
•1.ttat~et har k tJ ba11tumaya kat'ı 
Otdıtd e zm tml tir. Hllkümot 
'-kert' Uç, bahriy de iki ıınıf 
't •tf erb r etmiwtir. 
-~t 

' Her Tarafta Dikkati• 
~ T kip dlllror 

ftıtııı aten g z tcsi iıyanın dıı 
'' di ra ı Uzerlnde uırar ediyor 

l'or klı 
le lJ 

Y l.ltı luslar arası bakımından, 
t~ .. ,~:d h di11eleri bUlUn uluslar 
~'~t an dikkatle takip edil· 

'dlr. 

~ ~~Unko, dııard , bu arada 
ti ~ ndlaşması Uzerlnde akis· 

'11dıa: bilir. B. V nizelos'un bu 
~'llerdlllay karıı ıldd'etli hare
'hdır' bulunduğunu unutma· .,, 

ô l(ıralhk Olur 
~ ~, it. llgj uıgaz t ıi, bu i11yanın her 
r,CQğ Uslar arası bir mesele çı· 

t11ıı için •:ı :ı:annctm mektedlr. Bu
kıQ b •hakkukuna imkiin olma· 

diı erab ~ tceai er kırallığın t krar ihya 
'y aı il /?rıedilıe bile, lngaiJ 
~ 11Roaıa ıl akraboh§'ı bulunan, 
0ttıan "Ya naibi pr ns Pol'ün ve 

~tııı Ya kırnli 1 M ., . 
~ oJ n K çes arı nın ye• 

r'ltn id o ! nten gibi ge.nç bir 
. rcsı il y . 

~ •1 '•>~,,. unanııtanm 
'4\qı .. sının de~ i · .. 

ttllkt g Şnııy cegl U• 
ır. 

• t.ııu,ıa 
-~ .. raraaı Y &ine akis co.ır... 

·•ıı t' • 5-
y 1 çok mUhlm olan bu 

uluıun tamamen zayıfla aaı ol • 
caktır. 

Bay Yeniz lo Bu işi Yapm kla 
iri MI Etti? 

Fi garo gaz lesi de şunları yaıı· 
yorz "B. V nlzeloı bllyllk bir 
adamdır ve Fr nıanın onun 
i h11ındnn n ııl bir doat 
bulduğunu unutmıyac ğız. Fa· 
kat Yunanistnnın hayabnı de· 
rln bir şeldlde karıştıracak gibi 
olan bu isyanı yapmakla iyi mi 
etti? 

Yunanistanın dıt ıiyasa1ına 
karıımak iste lynruz. Fakat Yu
nanistanı s ven bUtUn Fransızlar, 

Yun nistnnın ılir'atle ıllkfina dön· 
mesini ilddetle istcmektedırler." 

Giride 22 Tagga
reli Bir Filo 

aha Havalandı 
( Baetaraf ı 1 luol yllzde ) 

hal Girit sularına gitmek için 
emir aldı. 

Diğer taraftan lıynncı filoyu 
bombardıman etmek makaadile 
yeni bir tayyare fl!osu daha 
Giride doğru hnvelandı. 

rd Muh fız Asker 
Ufr z:el rl V r 

Atina, 4 (Hu11uaf) - Ş bir 
sakin bir m nıar göstermekle 
beraber İdar f Örfiyenin ilanın· 
d n mUt velUt f vkaladelikler 
göze çarpmıyor dağ-ildir. 

Billlln resmi dainler &1ker 
mnfreıelerl tarafından muhafaza 
edilmektedir. 

Diğer taraftım askere çaiırı· 
lan üç emıfııı kayıt muamelesi de 
şehirde, bariz bir faaliyet manza· 
ra ı doğurmuştur. 

el nlk il Tel fon Ve 
uh b r 1 Yok 

Sofya,4 (Huıuıi, telefonla ) -
Selanlk ile Sofya eraıındaki tele
fo muhab reıl kesildi. Muha· 
berat yalnız telgraf •aııta11ilo 
temin ediliyor. Ancak buradan 
oraya telgraf gönderildlji baldo 
oradan cevop alınmıyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•n••••••••••••••••••••• 

lstanbul ikinci icra memur· 
ıuaundan: ipotek elhctiodtn paraya 
ç vril oıl ukarru olup tamamına 
1ekiz yGz lira kıy et tak
dir cdflea Begiktaıta T eıviklye mahal· 
leıinln Uzuııca ova •okağında ıkl 4 
yool 4 num ra ile murakkam mnn 
bahçe hanenin tamamı Eıçılc arttırmaya 
vazedilmiıtlr. (j/4/935 tarihine milııa· 
dif cumartesi gOnO •aat 14 den 16 ya 
kadar dair mizde açık arttırma ıur • 
tile 111blacakt r, Arttırma bedeli kıy· 

eti uhammineni yilzd yetmit 
beıini bulduğu tııkdfrde mezkur gayri 
menkul milıtıri uiate•n• ihale oluna
cakbr. Akıi halde son rttıranın le· 
abhUdü baki kalmak Ozere iH/4/~35 

tarihine mOsadif pazar gfinO saat ı• 
den 16 ya kadar kez dair izde ya .. 
pılacak olan ikinci açık arttır asıDda 

mezkur gayri enkul en çok 
rttırıının üıtOndo bıralnlıcaktır. 

Arttırmaya lotirak tm•k l tiy nlerio 
mezldlr gayri menkul o mu
hammen kıymetinin yUzde yedilıuçu· 
flu niab tinde pey akçeıi veya u'usal 
bir bankanın teminat mektubunu 
vermeleri lllzımdır. Hakları tapuya ya .. 
zılı olmıyan ipotekli ıılncaklılarla diter 
a'ikadarların irtifak hııltkı uhlplerinin 
bu• aklarını ve huıuıil• folz 'f'e ma1514 .. 

rife dair ol n iddialarını Hin taribiadon 
itibaren yirmi giln lçiade enalu 
müıbitcl ri e birlikte dairemİXQ blldir
melidirl r. Akıl alde akları tapu 
•icillerite lftbit olmayanlar Htıf bede-
linin payl1ttma1ından hariç kalırlar. 
Daha faz'a lu nt qfmak iıteycsılc .. 
rin 10/4/935 tarihınden ltlbaren daf .. 
rede açık ulundurulacak olıı.n artt r· 
ma ıarlnameıile 934/1554 No-! 
dosyada mevcut ve mez~Or. 'ayrı 

enkul<1 evuf, meu ha vesaıreaını ha'f'l 
vaziyet ve takdiri kıymet raporunu 
ıörüp anlıyabilecckterl llb olu• 
nur. (8892) 

BugUnkU Bllm c• 
Boı dört k61eleri avağtda yr 

lı man l ra gelen 6z TUrkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu ıa· 
ye • h m vakit geçirmft, lıım 
de az Türkçe k limeleri öjren· 

it olununu:d 

1 2343678 

2 - Baıına bir " G ,. ıetiriliace 
tekrar .. aoauna bir L ıreti· 
rllioce Hno 

8 - Lezzetalz 
4 - Memleket .. gllzlerdc bulunan 

bir renk 

5 - Emaro .. hatırlar 
6 - Niçiq • ortuıan bir E aetf .. 

rilinc rutubet 
8 - Mcvluf - ilin 

Yukard n şaQı: 
1 - Gnzido 

2 ve 20 kompr1meHk ambala'Jlarda 

bulunur. Ambalaj ve lcompr1me· 

ler1n ~zerinde hafislt§Jn1 tekeffül , 

eden ffi m a r le a s ı n ı a r • y ı A ı z. 

2 - Arkım•n zıddı .. alfaboaia 

ıon barfı 

8 - Haft • tevakkuf et 

' - Kırmızıya y kın bir reDk 

6 - Haz r 

6 - Şahıi zamir 

7 - Yerde aürOacn •otuk kaab 
bir hayvan 

8 - İhmirar 

To lanblar Dawetter 

Muallimler Birlftinin 
KonırMi 

Mualliıaler blrlitl ,.... 1ı., .... 
aDlmladekl C.ma ... ..t 10 
Hallceıri •.ı..lıanade ,....aa 
BtltGa m .... Ulıaluia a...p.de 

a-ı..aaJarı cllleameı.t..Br. 
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öksürük, nezle, 
Hastalıklarile sesi kısılanlara ıifai 

•••••••••••• 
HAZIMSIZLI ~A 

MiDE YANMALARINA 
KABIZLl~A karşı MEYV 

SON POSTA 

•• 

bronşit, 
tesirleri çoktur. 

zu 

Mart S -

boğaz ve - v •• gogus 
30 kuruştur. HA S A N Ecza deposu . ............................................... .. 
içiniz HAZIMSIZLICI, MiDE YANMALARINI a-lderir. MiDE ve BARSAKLARI 
botaltmak 111retile KABIZLIGI, ACIZDAKI TATSIZLICI n KOKUYU isal• 
ut er. Hiçbir u.ın zarar nrme.ı n alııtırmaz. FAZLA YEMEKTEN n IÇMED"' 
ıonra mide n vlicudunuzda hiuettit:niz atırhtL derhal hafifletir. H&111ileleri• 

kuemalar.aa pek faidelidir. MAZON fıml ve markaaına çok dikkat edll••lfdit• 

ı ı• DEPOSU Mazon n Bot on ecza deposu. Bahçekapı, f Bank• aı arkaeLnda No· 

................................................................................................................................................................................................. 
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• 
iki tehlike işareti : 
nez:e ve baş ağrısı 

Sotulr at,.ın•ıtının 

bu ilk allmetlerini 

GRiPi 
ile bertaraf etmez
aenlz bir çok aju 

ha.talıklara tutul

mak tehlikui bat 

göıtermiı <!emektir. 

GRiPi 
Bfitlln ağrı, ıııı ve 

aancıları derhal din

dirir, gripe, roma• 

tizmaya, dit, a:nlr, 
adele, bel ı:trılari:e 

kmklıfıı karşı bil· 

ha11ıı 010es&irclir. 

1 tecrübe 
ediniz 1 

Her ec:a ... bulueur. Ftatı 7 1/2 kuruıtnr. 

G R • p • N ltadyolla Dit macunu f abrikaaınıa mQteha1111 
1 1 : klmJ•l'•rlerl tarafından imal edilmektedir. 

Eskiıelrir Belediye Reisliğinden : 
EıldpbWde takribH .O kllomıtre mııafıllı Yı kapla:ılı datı 

M~mbalanndan ıelıre yapıla~ak depoya k'clar auyun lHlHI Font 
v.eya ÇAılik ltoru ol~ak here 2.t Şu bat 93S tarilainden 11 Nisan 
135 Per,.mbo gllnll Hat On bqte bedeller lıaddl llyık gı5rtUdUiU 
takdirci. ihalı edilmek here llırk beı si• mUddetle ve kapalı zarf 
uaulile mUnaka1aya konmuıtur. M.ıll6r teaiaat ve lnıaabn Font 
boru l!e keıif yekunu 238182 llra 12 kuruı ve Çelik Boru ile keıif 
yekunu 227152 lira 72 kuruıtur. Mlinakaaa 2490 No. lu uttarma 
ve ekılltme ve ihale kanununa tevfikan icra kılı11acaj'ıadaa teklifler 
mezkur kanunun hUkftmlerloe taaamın uygun hulunıcaktır. Font 
veya ÇcJlk Borulardan gayri l»oru teklifleri kabul ecHlmlyecektir. 
Talipler Münakaaaya konulan imalAt ve inşaatın projeJerilo muka· 
veleye merbut ıartnamei fenni ve mlnakau ıartnamelerinl On lkl 
buçuk lira mukabllinde Eıkiıehlr Belediyesinden tedarik edecekleri 
ilin olunur. "1070,' 

Saçları dök~lenler 

Komojen Kanzuk 

SAÇ EkSiRI 
Saçların dökülmesine ve kepck
lenmeıino mani olur. Komojcn 
aaçlarm kölderini ktıvvetlondiril' 
ve be3ler. Komojen saçlr.rı:ı 
gıdasıdır. T ıı ba renk:erİ.li boz· 
maz, lit~f bir rahiyası vardır. 

Komojen Kanzuk Saç Eksirl 
mar ... f eczacıeler'.e ıtriyat mnğa· 
z.:ılarında bulunur. 

Erkeklerde vakitsiz 
lhtlyarhAa kar91 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

uniyeti tenbih edtr, ıinirleri 
lcuYVetlendirir n vakit!!İı 
ihtiyarlığın önüne geçer. 

Iıtanbul'da fiab 160 kuruı 

Ec•anelerde bulunur. 
Doktorlara; taltp Yukuunda tafai
llt n nümune göaderitir. 

Adreaı 

Galata Poıta kutu11u 1255 

"--------------1 Dr. MGNlr L ERMAN"'\ 
Doğum n kadın hutalıkJarı m\Ue

Jıau111. Betiktaf tramvay cadd11i, 
SU.rtyya ap:utımanı No. 1. Sabıhdan 
akıama kadu haetalarını kabul eder. 

Teı. g.,: 40822 

100 lira mükafat 
Bir tloartthaııeye aid defa&iri ti• 

cariye paket içinde 27-2-935 akpmı 
Hat yedi buouk raddelerinde Beyof· 
fona ıiden Harbiye • Fatih tramva
yında unutulmuıtnr. 

Bulan ııazetemlz ldarehane
ılne (F.Z.) ye getircliil takdirde 
yDz {100) lira mUkAfatı nakliye 
•nrilecektir. 

Zayi - 27 Atu•loa 1928 tarih ve 
5815829 numero ile Aıkcrt mektepler 
aıulaaaebccilij'iadea aldıfım 1ıyaiyat 
makpuzu11u zayi ettim. v •• ı.ını ala
c ıı tundan hGkmll yoktur. Niıantaıı 
Hacı Etnlnefendl mok&k lbrahlm bey 
apar•ıman AbdGrrahman Lütfi 

Dr. A. KUTiEL 
Karakö.r Topçıtlar oadd11i "No. 83 

Son Posta Matb.a•• 
iall •• i: A.ı i: u-:;--
N .. ri1at Mltllrlc Talalt 

REÇETELER 
MÜSTAHZARLAR 

PARFÜMÖRİ 
,, 

z eı 

HÜSEYİN HÜSNC 

•atanbul Karaköy caddesi No. 5 Telefon ı 41292 

ı .. Yüksek kaygunuza saygılarını sunar 
Beyoğlu : lıtiklll caddeel No. 282 

SEKSOLiN: 
8EKS0LiN: 
SEl<S~LN: 
SEKSOliN: 

iL ]) t 

SEKSOLiN: 

Neler yapar ? __ ...,. ____ _ 
Gevı 0111iı ıinirleri çelik gibi serlettirir. 

. h d 'ııtırır. Y orıun beyınlerl za met verme en ç•· 

Kana ıençllk hararetini iade eder. 
'd ,., 

Bel ı••ıekliiinl, umumi zafiyeti gJ er•·• .., 

1 rız•iyetl Y orıunluk netlce-.i, Hhlr enen 
mtıkemmel ıekilde tamir eder. 

Kutusu 200 kuruttur. Sif"klCİ 

IEŞiR KEMAL - MAHMUT CEVAT ECZANESi, 


