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Hükômet Kuvvetleri~e Hü- 1 Vaziyetin Hulisası: 

cum Emri Verildi ! 
~~~~~~~~~~-~·~~~~~~---~~~-

Yüz Bin Kişilik Bir Kuvvet Asilerin Üzerine Yürüyor 

Bag Venizelosun Ve Arkadaşlarının 
Servetleri Haczedildi, Muavini De 
Yakalandı, isyancılar Kaçışıyor 

fZ.~ e. 'JIBF:~ ı 

»r111naıa k.r,. lt•r•lc•t eti.. l'm11a• lıJllctlm.t lcııoo.tl•rl tepl•rngorl•r 

on akikada Alınan Haberler: 
8-, AUna, 6 (Husuıi : Saat g, 10) ..:ı- Harbiye bakanı-Serez ıebriai aıilerln elinden l'•rl almıılardır. 
111 1 

l<ondlliıin Makedonya iıyancılarına teılim ol- Parlı 6 (Huıuai) - Girldde Diktatörlük idareıl 
~·ı' ~tı için verdiği 24 uatllik mühlet din akp• tHİI edea Bay Venize!oı, Glrldl umumi ·valllijiae 

ı ltııttir. Bay Kondurosu tayin etmiıtir. 
ltr 8unnn tızerine muhasara k\':---~ariae, isyancı· Bay Venlıeloı Glrid telsizi vasıtaılle Makedonya-
~ 1 karıı hucum emri verilmiıtlr. HBk6metin Ma- daki aal kuvyetlere bazı emirler vermlı, bu emirler 
~. donyada yllz bin kifilik muntazam bir orduıu Atina Ye Selinikteki hllkümet neferleri tarafından 
''~dır, Asilerin akıama kadar tamamen tHllm zaptedilmlıtir. 

al•rı veya tenkil edilmeleri muha1'kakhr. Girit sahillerinde Hferler yapan ltakl adındaki 
•it '1alcedonyadaki hlikümet ordusunun kumand11ını vapur Bay V enizeloıun bir emrl!e tevkif edilmiş Ye 

Ot~lnılf bulunan Harbiye Bakam General Kondiliı, hamulesl mU1adere olunmuıtur. 
-~ Y•. htlcum emri verdikten sonra, httkumete aon Atina, 6 ( Husuıt) - Venizeloı fırka1anıo reiı 1\0: .. ~t! bab etmek için Atinaya gelmiıtir. General muaYini Bay Sofuliı Sisama kaçarken yakalanmııtır. 

,:Ulıı kat'ı bir ifade ile demittir ki: ( Oeynmı 3 OneO aayfamııdır) 
dir. - Makedonya a1ileri çok peritan bir halde
'trd· 24 saatlik mUhlet bitti. Orduya bUcum emri 
tt,~~~· Birkaç aaat ıonra, iıyancılar tamamen 

p tdilmiş olacaklardır. 
'r~ "'iı, 6 ( Huıuıt ) - Makcdonyadakl hUkümet 
bç •u hucum emri ahr almaz. Struma nehrini 
Şıd;rek aıilerin üz.erine yürümeye baılamıılardır. 

'tli bir çatpıımadan ıonra bUkümet kunetlerl 

Öz Türkçe: 

'tta~ J K ·ıd·"'• G·· l' •ııvay ar esı ıgı un.~ 
~ •rıt • 
~- . b\IÇ\llc Po:itika kaynaımalarıar~aında, latanbullu'ı ııa 
•"•ıi bili' Ucı •aat yaya ytlrGmelerınden ne çıkar, diy .. \._ 
ha.c:at Yot'1na ••tn•, ne yapayJm, kendimi tutamadı ... , 

G '"'. 'L• -•ÇtQ • 
~lltiıl ~'"• top!u'utu "600., bini ıeçen koca l.tanbul, 

d•tb 
0 llaıyan birtakım parça'ara ayrılm f ıibiyd i. Biz 

"' aı nda k l . \ o•b•ld y ,. • an ınaanlara diJnmüıtGk. 
--~ dOıt:ı • •kule, M.ı n atırla Bura kadar biribirindan 

• r e r. >tt· •nıvayın n d ta '"'•k . . • emek olc'utunu, otrOn, itlerinin baıına 
.... ~~l'n altıı:~:ki habire, h~:1n t-peıı?ere •ormalı idi. 
~il k lk kolayl ıkları• d eterini, 0 kolay!ık'•r \. G.,., ınea anlar :ı. 

..... • il lii•kl t 
''• •kua akı ram•ay duraklama- aıadıt da bayi• o1du. 

n, Jlrlye' ia•a• '-Clmelerlle dolmuıt-. 
( Onama 8 iaei yiızde ) 

7 - B•pıa Yano 1 -n ••anınuı altıncı ,ı11atillr. 
2 - E11 ,.,., lt•6 I 
l t kıl • .,. ~re 6lr11, ltllcSmet tJt1zlg•t• t•ma .. •11 laiklmtllr 

fiti .,.,. .,. •ılll ... k ... ,,. u.ere ır. 

} - ~:-ki llıılc•do.•a ••ileri •zerl11• lıiilcô.met 100 6in ldıllilc l>lr 
or • v• tagp•rell bir lı•oa /lloa• :3eolcetmiıtir. 

4 - Şarkf Malc•dongada asil•r• tellim olmaları için 
••rll•11 24 •aatlllc mülılet bitmiştir. Banan üzerlıı• laikam.ı 
lı.•Vllfltl•rl taarr•sa geçntlılerdlr. 

5 - Girit ""••• lı•nib isgan halindedir v• B. Venlzelo• 
aıl~erln başınd•dır. Hilkdm•t Girlttekl asileri de t.nkil için 
icat t lıar•kete g•çm•k üzeredir'.. 

Müthiş Bir Ölüm 
Sabun Amele•i Andan Kaynar 

Fıçıda Naaıl Pişti? 
--~~~-----~---------~ 

Muharrirlmiz Gördüklerini Anlatıy9r 
·-----------------------------Bir amele, evvelkl gUn fık1r, fıkır kaynayan bir soda 

kazanına du,tu ve feci ,ekllde ha,ıandı. DDn bir mu
harrlrlmlz vazlyeU mahalllnde gözden geçlrml9. MUp
hedealnl f8yle anlabyon 

• Eıki bir ~·
zeteclyim. lıtan-
bulda l'eçen bir
çok kazaları gör· 
dtım. Btıytlk fa
cıaları yakından 

tetkik etti-. Fa· 
kat enellal ... 

Kaatarc:alarda Ma
yotJun1111 Abua 

J kauaıada can 
yeren zaYallı An-
donua aldbetl ka
dar tlyler Orper
tlci hlr vak'aya 
hiç raıtlamadım. 

Kantarcdarda 
Sabunhane ıo
kajıada ( 11 • 

13 ) numarada H. 
N. Mayojluoua 
iç katlı klrılr 
bir aabunhaaHl 

vardır. Aadon Fact•, lıt• ha lc•p11un ariaıırıd•- c•r•g1111 .t .. ı,tır 
bu aabunhaneain on bet aen•llk aDn erkenden kazan fayrap edil-
bir uatabaıı yamağıdır. Fabrikada miı. içine altı bllytlk façı aoda 
(3,5) metre uzunluğunda btıyUk bir dökOlmUt- Bunların OıtOne de ta· 
ıabun kazanı kurulmuttur. Kutru mam 16 fıçı zeytinyağı botalblmıf. 
da iki metreden fazladır. Evvelisl ( Devamı 10 uncu yüzdedir ) 

"Mahmut Y ••ara,, en eni 
eserini yine '' Son p Yt 

k oa a,. 
o uyucularıne hediye etti. 

Cam Tırtılları 
-------- -

Hemen şu günlerde ede
bi tefr:ka sütunlarur.ızda 
sonsuz bir heyecan zevkile 
okuyacaksınız. "Çam Tır
tılları,, hakiki hayatın, 
sevda ve ıstırap ile karı• 
şık sahnelerini; canlı bir 
macera kuvvetile anlatan 
en mükemmel romandır. 

emller8 Belde~z I 
il il il il il il il il 



2 Sayfa 

Yeni Mühim 
Bir Keşif 
Ve Halkımız 

B § ... r, yepi bir dönüm Doktaıtn• 
da 'ır. S bebi udur: Almanlar, 
rusgardan elektrik istih1al etme
nin yolunu bulaıUflardır. Şimdi, 
bü~ uk bir fabrika yaptırıyorlar. 
Bu keıif bir hakikat in bunun 
maueaı şuiıır ki yarın, h11 ,eyin 
kcymet.i d ğişecektir. Bakınız bu 
mün.uebetie iıt•n anlıyan oku
yucularımız ne diyorları 

Ilay Kemal ( Edirnelcapı Sultanha• 
maun 7 ) - Buhar makinelerinin 
lnnmluı yelkenlilerden, kat•• •• 
arahalerdan kurtardı. Dev co ... 11 
lokomefifler, t•lair bUyGkJüğGnd• 
vapurbr kara ve deniz meanfelerinl 
yuttu ve sıfıra indirdi. Yat makine• 
lerloin icada in.anlara ırlSklerde kuılar 
l'ibi uçurdu. Bu keıiflerin h•p•i Hkl 
lktınt n yaıayıı kaidelerial k8k0n-
4eo yıkan değiıtiren Amillerdl. foaan. 
lrr timdi çok mOhiın bir inkılAbın 
arifeaini yatıyorlar. Almanlar Bcrlinde 
rü:ırlr kuvvetinden iıtifade ıderık 
elektrik cereyanı Yerecek olan Uk 
Uylk fabrikayı yapmaya baıJamıılar. 
Ajanaın verdltl bu haber dGnya 
medeniyetine yeni dizen getirecektir. 

Artık inıaalar maden ldSmlrD, 
petrol, bın:ıin Ye odun 1ııkmadan 
havadan elektrik iıtiha 1 edecekler. 
B gUn dflnya ıiyunaı hep petrol 
kuyuları Ye maden ocakları etrafında 
temerküz etmitti. Bazı duletler bir, 
iki aaır ıonra tOkenme tehlikeaine 
karıı milyonlar aarfederek yeni men• 
balar Ye madenler arıyorlardı. Bu 
ketif dilnyanın çehresini değiotireuk, 
birçok ihtiraslara ıuııturacak mahiyet
tedir. 

* 
Bay Atıf (Kumkapı Kadırga caddtıl 

101) - Medeniyet cin ad mtarile 
llf'rliyOI'. Almaalar rllzılrdan elektrik 
yapmıya muvaffak o'muılar. Berliade 
de kocamaıa bir fabrika kurmıya 

b ti mıılar. Bu hahr blltön inaanları 
Ye ct.vlet'trl dGıOndlrecek kadar 
mftbimdir. Bua-Gn elektrHr laer 1•7dlr. 
Fakat k6mGr, petrol, •azot •ibl 
latihaali aor maddelerle 7apıldıfı için 
pabalap mal oluyorriu. 

Şi~i bu maddelerin 7erinl ,.&k
lerdcki bedna hava cereyaalu tutu· 
yor. H~vadan beıeriyetln ve mede
niyetin en mühim ihtJyaeı olan elek· 
trik dotacakt r. Bu ketif dlayayı 
alt üat edecete ben:ı.iyor. Ben inaaa 
sekiaının luıdretı oalnde titriyorum. 

• 
Bay Onat ( Haıırcılar 34) - Bu 

ıttnktl dtloya •uvazeaeıi demir ka.. 
' mGr ve petrol lı.erine kurulmuıtur. 

Almanların yeal keılflerl bu ·~ unau
ru ıskartaya çıkartı:cata M•:ıi7or. 

Elektritin kqfi medeniyete ne iibl 
hiımetler yapmıtaa bu Cihim mad .. 
denin handan latiha il de elektriğe 
ve do'ayıa Je medeniyete o kadar 
mUhim teairJer yapacaktır. Yeni fab
rika nauvaffakiyetle ltle•iye baılaraa 
aiyaaaları•ı bu l'İbl maddelerin çık
tıkları yerleri elde bulundurma r•· 
yesl li:ıOl'ine kuran devletleri ıaıırta

caktır. nu ke4ften ıonra dllnyadald 
değitiklikler:a bOyUklOtClnQ dOtune• 
miyonım bile. 

SON POSTA 

Bin Lira Tazminat ! 
Bir Doktorumuz, Kendi Meslekta
şından Bu Kadar Para istiyor 

Bundan bir buçuk yal kact.r önce meydaaa ko- doktor Bay Akif Şakir de ilmi bir rapor vermlıtlr. 
aan bir tıb meselesi, iki me1lektaı ar&1ında mOhfm Iıte operatör Bay Orhan Abdi dtın bir istida 
bir da•aya yol açmıı bulunuyor. Belki hatırlaya· ile mllddelumumlliğe mllracaat ederek, prof116r 
cak11nııı B · · 

Maruf aK fi d Ht t bil k J ay Akif Şakir tarafından verılea raporun ılmt 
o ureıç er ea mme pı vanın o una 

bı·r sakatı k 1 1 t B O h Abd' esaslar haricinde haı:ırlanmıı oldupnu, bu ytlıden 
ı gem f, opera or ay r an ıye lUb . · · 

mllracaat etmiı, tedaYl neticeainde Himmet pehli· arının H~ıı~maaı. cıbetlae gıdılen bir vaıiyet 
van k ı t bbi b' h t d d 1 bU bUttı husule ıeldlğını Uerı allrmUıtür. 

, o unn ı ır a a an o ayı s n B 0 h Abd' b iddf il B 
sakatlandığı iddiasını ortaya ahRıf ve mahkemeye ay r an 1 • ~ 8 

• ay Akif Şaklrl 
mtıracaat etmiftir. Mahkeme, bu hldise karşısında dava etmekte ve kendı11nden tazminat olarak yirmi 
vukuf ehllnin miltaleaıını almaya (Uzum 16rmfi1, bin lira istemektedir. iki mealekdaı, yakında mah· 
bu arada tıb fakUltesl çocuk cerrabtal profes6rll kemede karıılaıacakJardır. 

Hastaneyi 
Dava Eden 
Bir Doktor 

Beyoilunda Sakıza tacında 
oturan doktor bay V aail Leonya
dis dUn MUddeiumumiağe müra
caat ederek, Balıklı Rum baata· 
ne&i lıo1'kında bir tikayett• bu· 
lunmuştur. iddia ettiğine göre, 
ılklyeti icap ettiren hidh;e ıudur: 

Dr. V asil Leonyadiı bayan 
Evıınje!ya adlı dört aylık gebe 
bir kadını tedavi ediyornıuş. 
Hastaneye yatırılmasına IUzum 
görmUf. Kadın Balıklı Rum has
tanesine yatırılmıf ve orada da 
çocuğunu dft.türmo,tır. Dr. V asli 
Leoayadiı eYYeliıi glin hastaneye 
hHtasıaı yoklamıya gihnit •• 
Taziyeti feaa bulmUf. Haataya 
bakd adağı ve ha&taoenin doğum 
111fitebassısı bulunmadığı için ka· 
dının çocuiu dUşlırdilğUnil ileri 
ıUrmUıtOr. Müddeiumumilik bu 
ihbar Uzerine tabkikata baı1amıı 
ve Adliye Dr. u bay En,eri dlln 
laaataneye g6ndererek kadmı mu
ayene e~ltt r. 

Bir Yaralanma 
Apdullah adlı bir amele Ara.,. 

camiiode Kalafat yerinde bir 
kayıktan aiaç taıımakta iken 
dOıerek bacaf ından aju ıurette 
yaralanmııtır. 

Türkçe Ders 
Ecnebi Profesörlere Veri

len Mühlet Bitiyor 
Üaiveraite kurulurken, k. a 

alınan ecnebi profeıörlerle m ........ 
vele yapılmıı ve Oıç ıene nlhaye· 
tinde kendileri derıleri tftrkçe 
vermİ) e mecbur tutulmuştu. Bu 
mUhlet gelecek ı ne bitmektedir. 
Gelecek Hoeden itibaren ecnebt 
profesörler deraler(ni türkçe vere· 
ceklerdir. TUrkçe 6ğrenml• 
yen profesör:erin mukave-
leleri fHhedilecektlr. 

Esnaf Bankası 
Alacağı Borcundan Daha 

Çoktur, Fakat .• 
Eanaf bankası taafiye komiı· 

yonu, yann banka binaaında ilk 
toplantısını yapacaktır. Bu içti· 
maa ta1fiye memurluğuna tayin 
edilen Bay Yuıuf Ziya, Bay 
Himit Nbım, Bay Oıman Nuri 
ile murakip Bay Zllhtll Sabit 
iıfo·ak edecek:erdir. 

Salahiyettar bir zat, bankanın 
yeni vaziyeti hakkında ıunları 
söylemiştir: 

" - Perıembe günU ilk top
lantı yapılarak, bankanı:ı evrakına 
vaz:'iyet edilecektir. Tasfiye itle
rinin nekadar ıOrcceği ıimdiden 
kestirHemez. Kira borcundan do
layı bankanın bulunduğu binadan 
çıkanlmaaı hakkıada bir tahliye 
emri mevcuttur. Fakat bu Yaziyetl, 

tasfiye h yeti yen· d n tetkik ede
cektir. Bankanın vaziyeti sar;htir. 
Alacaklı olduğu mıktar 487 bin 
liradır. Buna mukabil 344 bin 
lira borçludur. Tehsillt liyıkile 
yapıldıaı takdirde geride 144 
bin lira kalıyor demektir. 

Esaıer., taıfiye neticesi bir 
raporla Şehir Mec!iıinc bildirile-
cek ve orada karardan geçecektir. 

Denize Düştü 
Kurtarıldı 

Emirganda oturan Ahmedln 
idaresindeki aandal, limandan 
Boğaza doA'ru gitmekte olan 
Uman Şirketinin 3 numaralı mo· 
törünün arkaaına bağlı olduğu 
halde Emlrgdna giderken suların 
cereyaıuna kapılarak devrilmiştir. 
Denize dUıen 1andalcı Ahmet 
boğulmak Uzere iken bUyUk bir 
zorlukla kurtarılmııtır. 

Tabancala Bir Adam 
EmlnönOnde tOpheli bir vu.l· 

)'ette dolaımakta iken yakalanan 
Niyazi isminde birinin üzerinde 
bir tabanca bulunarak mllsade.re 
edilmlıtir. 

124 
Saatin 
Hadiseleri 

Bebekte Cevdetpqa cadde
ılnde aşçı Davut, dllkklnında 
ruhıat11z rakı ıatarken ctrmU. 
meıhut halinde yakalumııtır. 

* Halil lsmindo blrl evvelki 
gOn Sirkecide vagonlar arasında 
tüp heli bir vazl} ette dolaımakta 

iken yakalanmış, tlzcrinde vagon
lardan çalınan 60 ampul bulun
muı tur. Yapılan tahkikat netice

sinde, Halilin ıimdiye kadar va
gonlardan yllzlerce ampul -çala• 
rak Galatada Mehmet ve Ahmet 

isminde iki adama ıattıjl anla
fllmııtır. Zabıta iter lçtıntı de 
yaknlayarak Adliyeye teslim 
etmiştir. 

* Tawtanteıında oturan Ata· 
bey isminde birinin evinden 
birkaç giln evvel etya çalan 

Yaıar iımlnde biri ile Y aıardan 
bunları 1atın alan AbdUulhallk 

ismi:-de bir koltukçu yakalanarak 
Ad.iyeye teslim edilmiılerdir. 

* Hüseyin adlı bir sabıkalı 
Kadık5yllnde Gazi mektebi bah-

çesinden kömür çalarken cilrmll· 
meşhut halinde yakalanmııtır. 

Gümrüklerde 
Müsteıar Bay Adil 
Tetkikat Yapıyor 

Beş gilndenberi ıehrimizde 
tetkiklerde bulunan GOmrllk ye 

lnhiıaArlar Bakanlıtı Mnsteıarı 
Bay Adil, dUn gUmrllklerde met· 

gul olmuıtur. Bazı gUmrUk mHe· 
le?erihi gözden geçiren vo alika· 
darlardan izahat alan Bay Adil, 

yazıldığı gibi Ankaraya dönmüş 

değildir. Buradaki tetkikleri daha 
bir iki gün kadar sürecektir. 

Mart 6 

Gil an Tarihi ~ 

Yeni Bir Kaçakçı 
Şebekesi •. 

GDmrOk Muhafaza memurlar , 8t•'" 
deıa beri f&pka kordelcsl kaçal çılıt' 
7apaıa bir ıebekeyi ele geçlrm't erdir. 
PliHa ismindeki ltalyan vapuru 
kamarotlarından Bay Pertoli gemide• 
nhtıma çıkarken Qzerlnde araııı.: 
yapılmıı, 30 paket ppka kordel..ı 
aeydana çıkaralmııtır. ı..Sorguya çeki
len Pertoli ile birlikte, aynı luyafetl 
ıokulan bir muhafaza mcnıu,. 

Beyotlunda iki ınpka mağazaınol 
gitmlılerdlr. Bu mağazalarda ara .. • 
yapıldığı :ıamnn, kaçak veya gUIO' 
rClklft oldutu henüz belll olmıyd 
mOhim miktarda kordele bulunmur 
tur. Suçlu Pertoli dün geç ukl• 
Sekl.ılncl lbt' uı Mahkemesine veril• 
mittir. 

Artvlnde De Peçe Ve Çer
taf Yasak Rdlldl 

Artvin, S - Belediye meclieinlt 
dtlaktl fevkallde toplantmnda p ... 
Ye çarıafların kaldmlmaaı hakkıocll' 
Belediye rciıi tarafından yapılan telllr 
lif, Gyeler tarafından s8z birliğile Y9 
alkıtlarla onaylanmııtır. 

Mezbahada Bir Ay için 
Kea:ıen Hayvanlar 

Yapılan bir iıtatiatiğe gare, Kin., 
nuaanl ayı içinde Mezbahada 23118 
karaman, 3351 datlıç, 4801 kıvırcııJr, 
2451 keçi, 4792 kuzu, 12 otlak, 4sd 
ııtır kesilmiştir. 

lzmirde Zelzele 
lamir, 5 (A.A.) - BugGn aaat ıg,10 

da hafif bir zelzele olmuıtur. 

Ka1aerl Ve Nazllll Men• 
aucat Fabrikaları 

Kayseri fabrikaaının ma'kine•erlJ 
yerine koymak ~zere Sovyct Ru•J .. 
dan t•hrimize l'elan 15 mCltehuA 
pazar ıtınO Kayaerlye sfde.:eklercfi't 
Şehrimizde Nazilli fabrikaaınm pro)r 
lerial tetkik •t•ektedirler. Bu tetki" 
katta, Sümer Bank namına Balmklt 
fabrlkaaı mödQrll Bay Fazlı da laa
buluamaktadır. 

DUn Osmanll Bankasının 
Bacası Tutuştu 

Ela bir aralık Babçekapıdakf Of" 
•anlı bankuıaıa bacası tutuım .. 
fakat derhal ı6ndilr0lmlıt&r. 

Millet Mekteplerinde 
MUJ.t mektepleri imtihanları yar,_ 

bitecektir. Muvaffak olanlara dipIO

mdarı yarın ııkıam meraıioJ' 
nrilecektlr. 

Bugün Kar 
Yağmıgacak I 

Don sabah baılıyan kar 8tl•d•' 
ıonra kHilmif, hava biraz 11ın~ 
ylz tatmuıtur. DOnkl aıca O) 
derecHİ en fazla ( 1,5 ), .a aı ( 
olarak tubit tdilmittir. ~ 

RaHthanenlo verditl ma uıll 1 
l'Öre, kar devam etmiyecek, ı.-1 
bu,.Un daha milliyim geçecektir. 

Erzurumda Fertın• . ıl' 
Enurum, o - fki gündenberı ~ 

detll bir lodos fırtınası eımekte~ 
Fırtıaadan birkaç evla danaları 1' lf' 
mıı ve bir ev ç8kmüıtür. Nuf .. 
:r.ayiat yoktur. 

f.'on Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B . 

.Kıı reç&l. lllr teaatl Bahar ıelflıll.. 
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Ya.rı Çok O/dala i9in 
llrıglin Konamatlı 

........ ... 
Gen~~·~i.ko~diii~ -

• 
sın Beyannamesi 
liükumetin Elinde 100 

l3in Kişilik Bir Ordu, 
60 Tayyare Var 

1• Atina, 5 (A. A.) - Atina 
Jana, tebliğ ediyor: 

in Mitli ordu tarafından Sturu
nı il nehrini tekrar geçmeye 
s~~b~r edilen asi kıtaat, timdi 
kıt nıkten ge:en hlikümet 
•s'f n~ı ile geçtiği yerlerdtt 
ıı,' ~rı temizleyerek Ksantiden 
lb l'ıcyen Miralay Y alistrasın ku-
1/'11dllıındaki GilmUlcüne fırkaaı 
1q~•1nda ııkışmışbr. Hükumet 
Ctaatına geçen birçok eıiler, 
buıltraı Kamensun emri altında 
llt:\r~llan aal kıtaatın kuvveima• 
t,~Ycıi pek bozuk olduğunu 

i; etmektedirler. 

SON 

Resimli Makale 

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

Geminiz battı ve su; ıki aıudq ölümden kurtuldunuz. 
Faka1 bu ıefer de koıkoca bir denizin ortaııında küçücUk 
bir adaya ıığınabildiniz. Görünürlerde ne bir toprak parç Lll, 

ne bir ıeml, hülfüıa hiçbir ıey görünmüyor. Bu vaziyette 
burada kalıp ölümü beklemekten başka çare yoktur. Aoaba 

.. ,,.. 

POSTA 

il "Ümit Ôlmez,, il 

__r---

~ 
ıfz bu korkunç akıbeti beki ycct:k IDliiİniz? 

.Arkadaş: Ümi* ölnıez, der e r. Bu çaresizlik içinde bile 
bir kurtuluı yolu bulmak mümkündür. Çünkü kafanız 
henüz düşiinüyor ve damarlarınııdakl kan daha 

pıh tılao m•m1' br · 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Hükômet uvvetıerine 
Hücum Emri Verildi ! 

( Daıtarafı 1 inci yüzde ) 

Atlna, 6 (Huıusi) - lıyan bareketile alakadar 
olarak tevkif edilenlerin ve akrnba:armın bUtiln 
malları musadere edildi. Bay V enizeloı ilı karı· 
sının da Sakıt Bankaaında bulunan biı kaç milyon 
paraıına haciz konuldu. [Son Posta : Baytm 
V enizelo11 dünyanın en zenıln kadınlnrı ara· 
aanda •ayılır •• bir günlük aeliri 3000 lngiliz Ura-

sı kadardır. J 
Atina, 6 (Husuıt) - Yunanis tanın her tara• 

fından, bilhassa Midifll ve Sakız adalarından hU- · 
kfımete binlerce telgraf gelmiıtlr. Bu telgraflarda 
oradaki halk ve askerin hükumete ıadakatl teyit 
ve tekit ediliyor. 

Atına, 6 (Huıuıi) - Hlikumet, bUtUn bankalara 
verdiii bir emirde, mevduat aabiplerine 50 bla 
drahmidea fula para verllmemuhal blldirmiftlr. 

hQkf.ı ıııtakanın bUtnn mliltecilerl 
~-b illet kuvvetlerine şevkle mü· 
ıu/ret ederek huzur ve asayııın 
\re atle iade&inl istiyorlar. Bugün 
tı,tf arJn asilerin ifnası için kat'i 
A1ekce alınacakbr. DUndenberi 
8ak •donyada bulunan Harbiye 
~tti anı General Kondilis, hare
klt'~ Yarına kadar baatırılacağmı 
kaç 1 

olarak bildirmiıtir. Aıilerin 
hUk~aıına imkAn yoktur. Zira, 
ite Unıet ltlzumu olan bUtUn \•esa· 
dik~a.~ik bulunmaktadır. Hükumet 
C\ltn~orlUk emellerini gizlemek için 
•de ur~yetcl olduklarını iddia 
ji11/

1 aıılere kar4ı cumuriyet re
taf 1~ himaye etmektedir. Gene
h ondiliı, hükumetin anlaşma· 
lo çalıştığını ve f aknt Ven ize· 
d •un hattı hareketi buna mani ol· 
h~Aıınu lllve eylemiştir. Tayyareler 
•in ~~alı aai kıtaata B. Kondili
~ K beyannameaini atmıtlardır. 
~. ondıllı, bu beyannamede 

~taatın, kendilerinden hakikati A ·g"' e Torpı·ı oo··ku··ıdu·· ~~~enen asi zabitler tarafından ıll· a 
du-lendikleri, kendisine malfım ol· 
ha!~nu, bUtün Yunanistanın iıyana _____ _ 

--

duğ~~lllaya karar vermit bulun• Parls, 5 (A.A. Havaı) Bah- ı l 
kanını u, .ve fa1'at çocuklarının riye Bakanlıö-ı halen do}Ç,..• Ak· E S H beri ~ 
dlrn. ... kt dö.kmek iıtemedlğlnl bil· o ~.. n on a 

·•ı,.. d denizinde bulunan Verdun torpl-
""nıe 1 e ır. Bay Kondllls beyan· T J E b 

• nl iU suretle bitirmiıtir: toıuna icabında Fransız sakinle· a yyare er om a 
11 

5
te1111m Olunuz I rlnl himaye için derhal Pireye s J 

itıUbletize dlişlinmek için 24 saat sıitmeslnl emrctmlıtir. iki kruva· avuruyor ar 
~tç{ıı Veriyorum. Bu mühlet zör de Prevence sahillerinden Atina, 6 (Saat 10) - Aıilere n· 
~'lltr~e bUtUn kara ve hava kuv· Yunan sularına horekete hazır- rilen mUhlet bitti. Hücum emri ve-
'eil,rı'nl merhamet etmekıizfn lanmaktadır. rildi Ye General Kondiliıin .kuman· 
~iını n B ordusuna karıı çıkara• lskenderye, 5 (A.A. Röyter) _ dasındaki hükumet ordusuna menıup t'''" · .. unu size, hiç bir zaman Yunan konsolosu Sellinik limanı• 21 tayyareden mürekkep bir han 

it ~ak•oylememiı olan namuslu filoeu isyancılara bombalar attı. Ga. 
tr .. ıu nı torpille kapandıgı~ nı Mısır hU· , k d d k" Scı ~ . soy yor. ,, neral Kamenos un uman aıın a ı 

"~tdır.anıkd~ tam bir sükunet kümetine bildirmiştir. SelAnlğe aei kuvvetler ancak 8000 kioidir. 
Q()lıU 1.. Şehır ve mülhakatında gidecek vapurlar Karaburunda Giri* sularında bulunan ui filoda 
d!tatı bi Ve ihtiyat kaydı gittikçe tevakkuf etmeğe ve yollarına de- hiçbir hareket yoktur. Giritten alınan 

1
t. l\s· r Şevkle devam etmekte~ vam etmek iatedtklerl takdirde 1 bir tclaiz habtırinde, oradaki asilerin 

'tıııa t 
1 

bir tabur hükumet kıta- romörkörle gitmeğe mecbur ola· pek büyük müşkilla• içiude olduktan 
bu Cir~l:rn olmuılur. .............................................................. bildiriliyor. 
b· lu11 ınüstesna olmak üzere L-------------
tr tu adalar hükumete halisane bih etliğini ve dahili harbe .................................... ·-····-··--·-.. 

:•ı ge~~:e bağlı bulunuyor. Gece meydan 'Yermemek için Yeniz.. cı::klardır. 
t ~ 'lıes fer G irid adasından pek loıun vatanperverliğine milracaat Atim:, 5 ( A. A. - Havas) -
.. cf du11k;d• bulunuyorlardı. Ava· eylediğini 116ylemittir. Yunanistan llzerinden uçma, bil-
~ bd, 11 tayYare bombardımanla· tUn milletlere mensup tayyareler 
bdehill:b konra güçlükle hareket 'lddetll YaAmurl•r için menedilmiştir. 
~ tılunarı e tedir. Hareket halinde Atına, 5 (A. A.) _ Makedonya· Brendizi, 5 (A.A.) - Yuna· 
.!>"alet ... •n gemiler asi gemileri b t i J iıyan 
"'llta "1 ly daki ilddet!i yağmur ve ıiı nı· ıı '.ıtanda :ıu ur e 01 1 ° an 

uA'famııtir. Buraya gelmesi icap 
eden Trinton ismindeki Yunan 
ıımiıi Pire limanında kalmııtır. 

Hindistan ve Avuıturalyaya 
ıitmHi mukarrer olan dört mo
t6rll lngiliı: tayyaresi Brendfziden 
hareket edemediği gibi Atına v 
lıtanbula ıidecek olan tayyar d: 
yola çakamam11tır. 

( Buraya kadar bu Hbah dok d 
b b l'f uz an iti aren mu te ı merkezlerde l 

h b n adı-
fımız en ıon a erleri okud 

unuı 
Geceyarı11na kadar Hk , · 

ııeıea ha
berleri de 8 inci 1aJfaınızda k 
cakınuz.] o UJa• 

Bir Batında 
Dört Çocuk 
Doğurdu 

Erzurum, S ( A A ) H 
' • • - ın11-

tan Erzurum a aelen b" k d 4 ır a ın, 

çocuk doğurrnuıtur Ik' . 
• ısı yaıa-

maktadır. Dil.er ı''-• • bi "b' . • •ısı rı ırıne 

s~yfa 3 

/htigarlara Da Taggrey 

Binmek Öğretilse .• 

-Yatım ilerledikçe, bergGn genç· 
likten biraz daha uzaldaıt ıj'ıma d di• 
au teeuüf ecıe rim .. mma, tugünkil 
tuaaüfum her vakıtk .nden daha f .,z.Ja 
ol~u. Huna aebep ıazdelerdtı ıör
cliAilm, gençle re ta) yarecaik denıeri 
verıfect!gı bavadiıidir. 
.. 1: .. yyhre Cemiyetiain her tuttutu 
ıt ı 1 -ı•'' kula, Jaıtın,n. Yıllardan beri 
p ıy.ıngo ikr. m yeierile birçok adam· 
1.ır.n yüz.arin~ güldOrdllkten b::ıka 
,.mdi c e a•nç ere motönnz tayya reyi 
he m ku.a Jnıuayı, hem de yapmayı 
ÖQ'retmek içın bedava denin açı• 
yormuı. 

Genç 0;1aydım, bu derae ilk yazı· 
l .. cak olan l.ı en o.urdum. VakıA ıno· 
töraüz tayy.ueyi yapnıak için lazım 
olan iki, liç yıiz lirayı da bir arada 
bulmak l u Zdmanda epeyce b.r ittir. 
Fakat ınean, kendiıinia tayyarui 
olmaaa da, bı:ıkaaanın tı-yyare1iai 
etreti a larak onu kullamr. 

Yaklile bizim gemicılitimiz~e l'e
milerde tayfan ın gencini, fakat kap· 
tanın ihtiyarı lizımd ır, derlerdi. Oto· 
mobil ile tayyare o ka deyi deji .. 
t .r ı ler. 

O .omobiller ea ziyade yakınlann
d akl yayaları çlpediklerinden, ya
kın l arını iyi arlSremeyen ihtiyarlar iyi 
foför.Ok edemi7orlar, diye berkH 
otomobile bi11eaeti nkit dalma 
ıoföriln arencini arıyor. 

Tayyaredo uzaktan veya yakıadaa 
gfümcnin pek ehemmiyeti 7ok amma, 
orta!ıkta ~oda olmuş bir ha.talık, 
taneıyo ı artmaaı haatdhtı var. Bu da 
en çok ihtiyarlarda garüUlyor. Hekim· 
ler, bu haıtalıta tııtu]aalara, yükHk
lero çıkmak yaramaz dedikleri için., 
t ayyarelere de daima r eaç pilotlar 
aranıyor. 

Huliaa otomobilellikte, tayyareci
likte ihtiyarlara ekmek çıkmıyor. 

Ancak ibtıyarhkta la1&n otomo
bilde ıofiirlük, tayyarede pilotluk 
etmekten vazr~ç .. de, otomobille 
karada, tayyare ile haYada fHmek• 
ten vazareçmek ••temiyor. 

Hele tayyf' re ile l•tanbulu hava
dan görmeti gönDl ne kadar iıtiyor. 
İıtanbulun yllkıeklerden g<SrQntııü pek 
güzel birı•J olacak k i, 8Gylkciereye 
aelen deniz tayyareıl, bir kere Bota• 
zın dııanaına kadar çıkıp yolculuına 
l.taabuluo yuk.,.ıdaa maazaruıaı 
tekmil •l•termeden Bnce .banl'arıaa 
sirmiyor. 

Zaten uki zamanlarda da, lıtan· 
bulu• keyif aahiplerl Ramaıaıılarda 
Galat~ kule.ıinde mlkellef iftar ziya· 
fetlerı hrbp ederek, dnetlilerine 
!Urlll tGrlCl ndiı yemeklerden batka, 
lltanbulun 71lksektea •BrClaen gOzel 
~:ınz~raıını da ikram ederlermİf. 
Şımdı ne o mükellef ziyafetleri 
verecek miraa yediler, ne de iftar 
tablalarını tepelerinin Gıerinde 
kulenin ta Oıt katana kadar çıkaracak 
nyvazlar kalmadıta için., o zlyafetlerl 
ancak tarihlerde 8"8rebillyoru:ı. 

iftar ziyafeti olmadan da, bir Cuma 
gllnQ Galata kule1inia, yalaut Beyazıt 
kuluiaia üzerine çıkarak latanbulu 
yukarıdan ıeyretmek var amma, ona 
da timdiki dizlerde derman kalmadı. 

Onun içia, arada ıırada bir tay-
yareye binerek lıtanbul berinde bir 
cevelin yapıp bu gGzel ıehrln glıel
liğinl bir kere de yük .. klerden rör
metl innn • ihtt,arlakta bile • pek 
illi yor. 

Baıka ıehirlerde galiba bu uaul 
tatbik e-:l iliyormuı. MeHIA P arlate 
Bourget t .yynre i11taayonunda az bir 
p ra ile bir tayyareye binerek Pıui81 
yükukten Hyretmek mlmkOn oldu
tunu oraya gidenler aöylüyorlar. 

Çok uyan tayyare cemiyeti tura· 
da da öyle bir uıul kuraa da, tayya
reci iti l>treaecek gençlerin ldıırHI 
altınd a ki tayyareiere ihtiyarları bin• 
direrek latanbu!u yllkaeklerdea rB•· 
teree ... 

Gt: ııç'ere tayyareyi kullaamıılr, ih· 
tiy;,rJ an da tayyareye binmek 6tr•· 
ti lmit olur. 

4'1if • amade bulunuyorlar. l hh dolay1ıı'le bu memleketle olan 

D 
Relslerlnden Biri keri hnreket eri tea Ure uğrat· k D •• G 2 D ••k 

~, J\tirıa ehalet Etti maktadır. hava ve deniz mOnakalatı in ıtaa Un ece U -
,,ij' 1 1<0~~. (A.A. Havas) - G.. --------~----.:;:::::::::::=, ka""n, 6 E 1" vandı 

yapııık bir baı iki ıı d 
1 

k ' guv e o ara 
doğmu,tur. 

~ tri11 eı •1lıs Şarki Makedonya ,----------------- , v ~ j 

~l•nna111 hıtabcn neşrettiği bir [ S TER ı• NA N J S TER [ NA N M A .f Don gece ıehrimlzde iki yar.ı;ın t'U &ilah ete hUkumetin dört sı· olmu ı, biriıinde iki dükkin, 
~, ~ 100,~~na •. a.ldığını, bu au· "Bu d'•rde bir deya bulunuz! ' haşlığile aldığıınız bir 1 ve Köyceğiz ile Ji'ethiyede karııhldı poı•a diğerinde de 6 ev yanmlJbr. 
Otd Uı.veu· kıı:lık, 60 tayyareye mektuptan şu eatırları yazıyoruz:' beklcyicileri, iki buçuk aydanberldlr ki ( 

60
) ~ırinci yangın çarııkapıda 

loallll hnıırl
1 

d ~opçuya malik bir "J\tuğlodan Köyceğize haftada u~ gün kara postası kilodan fazla yük kaldıramayan bir beygirin ea! . 
1 

makascılar caddeainde olmuı, bu 
I~ il iğ fala~ ıgını aıiieri Ven ize· vardır. h Ö) cegızden Fetlıiyeye ise lıaft;da iki posta gelir. lardır. Poıta iılerini de eline almıeJ olan Nafı~rıBo kmuş· cadde lizerindeki ekmekci dük· 
'~·&tını t nl. a kapılm:yarak ıi- F k t r ·· ,_·ccgız Fethiye t •· 1· t nosta d 8 anı- ka"nından ç.kan yanaın yanındaki ı.. •etı ea ını t v b ıa ·n \o,, - pos a naı. ıyn ı, ;· mız Bay Ali Çetinkaya an Lilh rıssa ri d" e· k 
~, 6 dahili h e n;egc ve u eüriicüstiniiu h~yvanırım taşıma talıammülüae lıa.glıdır. müteahhidi icbar edilerek buraya (GO) ck•.

1
• dıyoruz: Po~~a dükkana da bulaımıt •e her İ 1 

t,d. da11 \'er . arbın fecayline Sürücü (·l ı ııdekı mukaveleye dayanarak altmış kılodan t . k k b"I" tt . . ' 1 o an fazla yulr: dükkan da tamamen yanaıııbr. 
ır ınemıye da t t k ' . ki ' . · d aşıue.b ıl cce a ı ıye • ve ırı kıyımda b" 1 1 t 

1 1< _ ve c me • fozlıı poıta pnketı. na etme~ ve ( GO) kilonun hnr_ı_cı~ ~ ,, . . .. . bizle . b" ır uzun yaya Ik.inci yangın EyDpte om 1 ur. 
l>f v o k"l"a po9ta poketı, bulundugu yerde ıkiuoi posta guounu beygırı gondertıp rı ır cıhz hayvanın eııaretinden E k l S d ddi ait olup 

I' ·o•r taraft 'Ik " .. d y~pte Ha a a e ne 
~~~·~Uhalef t an~ defa olarak bcklemcve mahkiimdur.JSAT!uğla ile /NJ{öycegN~iz e /kSurtTarıı;.1j~;" /NA NMA / rneıbaha umeleainden Ilyaaın kira 
~, 1 Mib İ rdll, sabık Baş· ,,_ •"' il eoturduju eYden yeaıaa ,ıkmlfe 
~lı~, b a alcopulos, matbuata hemen bOyOmDt ye yaaındakl 

cy .. nrıtta bu isyanı tak- bet e•i de beraber yakmııtır. 



4 Sayfa SON POSTA 

Jvemlekd Maft%arası\: \ AB RLERJ ,._ _____________________ . __________________ ......... 
laframboluda 
/(ıı 

f(ahveleri 
Zafranbolu (i .uausi) - Zaf• 

ranbolunun, bağfor, Kıranköy, 
ve Şehir denilen Uç ayn ayrı 
bölOmünll biribirise liai:ıyan yol• 
lar üzerinde çok fÜı.el kır kah• 
veleri vardır. Bunklrdan birial 
şehrin bağlara rgMcn yolda Gtı· 
müıçayı U%erindecllr. Bu kahve
nin anfitea tr ıek:.tude ıtedterl ve 
yoldan sekiz metr kadar yl\k• 
11eklikte muntazam bir duvarı 
vardır. Bu kahve eıki müteael• 
limlordon Haıan ça'iUŞ tarafm· 

dan yaptınlmııtır. 

Hasan Çavuı, " Zafranbolu • 
Kastamonu,, harbi denilen evılt 
isyan hAdi•eaiae adı karışım ve 
Tnhmlscloğlu Uo muharebe ederek 
iayaııı yabtbr•n adamdır. Zafran• 
boluda dört kat llzerine kurul11uı1 
biiyGk koaafı bAll durmaktadır. 

Bu kaln·eden bailara giden 
8ç yol vardır. Dere tarlaDıD Bat 
batında da ikinci bir kır kah• 
vesi Yardır Burada kahveci aa:a 
çalarak mtlftorilerl•I eğlendirir. 
Sazın bntlin ıarkılan dere cu .. 
rino 1apılmıştır. 

Dere tarla yolumuz 
Y aahk oldu kolum111 
Kız sana HYda vereli 
Duramlyon yalınız 

Derelerin uzunu 
Kıramadım buzunu 
Omuz omuza gelıem 
Ôpaem ela gözUnO 

lf. 

Şu dere derin dere 
Gölgesi aerin dere 
Gel sarılalım yatalım 
ikimiz bir mindere 

Dere tarla bağlann doveUlc 
denilen bölUmUne çıkar. 

lt Enver Beıe 

Adapazarı Adli
'lesinin F aaligeti 

Adapuan, ( Huıuıi ) - 934 
ıcmcsl içinde Adapazarı mahke• 
lerinden mllddoiumumilite 69& 
ceza ilamı gelmff, bunlardan 570 
taneıi infaz edilmlıtir. Ağır CtıılMl• 
da 175 dosyadan 12:l si 1 tac 
edilmiJ, Bıliyo cezada 338 dava• 
dan 263 O karara bağlanmış, ıulh 
cezada 1071 dav dan 918 1, aulh 
hukukta dn 1227 davadan 1076 ıı, 
asliye hukukta 870 davad n T630 
karara ba&lanm.ıtır. 
............................................................. 

BUTUN ULKE.YI 
HE RC.UN 

... 

". 
DOLASAMAZSINlZ 
F.AKATI 

'*' s?* ! 
... c:: ;;:,• aj o , 

70 Yaşında Ölenlerin Gençliğine 
Ağlanan Bir Nahiye Merkezi: Tirilya 
Tirilya(Huausi)· makta, hayırlı 

Gemlik kiSrf • Merzifon Ve Simavda Halkevlerl Açllışı neticeler elde 
zinin methalinde etmekted;r.IHer-
oirin · bir nahiye glln verilen bir 

111erkezi elan kap yemeğin iki 
Tirily nın ahali· kaba çıkarılma• 
6 ir.den çoğu mil· 81 kararla,brılmış· 
badiUcrd!r. Hn· hr. HergUn gı· 
v sı, 'ıuyu çok 
güzeJd;r. Hnlkı 

sıhhatlidir. 60-70 
)'Bfmda ölenlere 
genç y af ı n da 
öldn diye acın• 
maktadır. Bura• 
da ölfim yqı 90-
100 dür. Tirilya• 
da 2208 nttfuı 

dalandmlan ta· 

lebenln 1ayııı 30 
dur. Bunlardan 

20 tanesi giydi· 
rilecektir. 

EYvelce fa'al 
olduğu halde 

bilahare çalışma .. 
aa aekteye utra· 

yan gençlerbir-
oturmaktadır. Mu.afon luJke•i açılıııa.d& hulunanlaı liii yeniden tesiı 

Tirilya'cle klll- Menlfon (Hımı.S) - Oç 11ldaaberl aplmaaı dlluen Halknf nlba1et l l 
tür 11vgiıi fazla• açllmıf, bGUla M.rdf oalvlu bu muharl1•tl eotkua •evlnç tesahUrlerUe kut· .: uamq, P •ı· 
dH'. MRkemmel lulamıılardır. Açılma mera1hnl pek parlak olmuıtur. Halkın Hvlaci devam aya bat!amııtır. 
bir llkmoktep •t•ekteciir. Birlik ıfmdilik 

SHvııa (Huıu.t) - Halknlerloia yıldlSaGml H yeni Halknleri açılıp apor, muılki, de-
~ardır. Mulıtar dolayııUe burada parlak tezahürat 1apılmı1, köylülere tcmılller ve konaerler 

1 
·ıık I k 

Mehmet O""'·z . . 11 zcı , avcı ı 
a• Yerılmıttlr. t il b 1 i 

k~ıan~~n~n~~~=~~-~~~=~===~===~=~==~=- emı ~ eerno 
150 lira ınrfederek mektebe en ıon gü:ıel bakılmakta ve en az gl\ndo ayrılmııtır. 
ders leHzımını temia etmlıtir. Mek bıı kap yemek verilmektedir, Yapılan ihtiyar heyeti aoçlmin· 
tebo bir okuma odHı lle bir do paaılyonda &nümt\zdeki dera de az.alıklara iki de kadın ıeçil· 
konferans &alonu yapılmııtır. Birde aeneıindo talebe aayıaı altmışa mi~tir. Nahiye MDdnrn Kipural 
36 yataklı bir köy yata pansiyonu çıkarılacakbr. Bu it için 14 kil- nahiyenin bor 1ahada ilerlemesi 
vardır. Bu pansiyonu vardır. Bu yün muit.tarı toplanarak bir için çalışmaktadır. Belediye bakı· 
pansiyon KnltUr Bakanlığının adını kurultay yapacaklar Yo li:r.ım2e· mmdan da inldıafına çalııılan 
taıımakta Ye Abidin Özmen pan• len tetbirleri alacaklardır. nahlyemizde Cumhuriyet meyda· 
ılyonu diye anılmaktadır. Lk mektepteki fakir talebeyi nının güzot bir park haline ifrağı 

Bu panaiyonda talebelere çok koruma kurumu da çok çalış· da kararlaıtıralmışlır. 
~---

aşta 

rayd 
Fırtınalar 

a- Yurt Alb··mu Ya ma K rumu 

Kat, 5 (A. A.) - iki gUndUr 
ıahillerimlzde on ı~n denberl 
görlUmemiş deniz Ye fırbn de• 
Yam etmektedir. Bir dakika ka· 
dar dflvam ed n ant bir kaaıraa 
olmuiea da hiçbir ıarar verme• 
don gcçmiıtir. 

Dalgaların hücu undan bel .. 
diyeye alt isk l nin bl kıtmı ve 
deniz ken rındaki evlerden birinin 
rıhtımı h sara utramışbr. 

Akıaray, 5 (A.A.) - Dua 1-0 da 
baılayan lodos rüziirı korckunç 
bjr uaullu He okşama kadar 
ılirdll. Birçok aiaçları, evlerin 
damlarını ıöktll. Telefon hatlarlle 
elektrik telleri bozuldu. lnııanca 

zayıat yoktur. 

Çanakkale yurt albümü yapma kurumu üyeleri 
Çanakkale (Huauıt) - Burada bir yıldanberi çatııan Yurd AJbUmU 

Yapma Kurumu Çanakknlenin tarih vo coğrafya bilgllerinl yerinde 
ar&1şhrmakta, blltlin an yurdun tarih \"o coğraf.va bilgilerini toplayıp 
seniı bir yurt albümü yapmıya çalışmaktadır. Kuruma Ortamektep 
tuih ve coğrAfya muallimi Eşref Ergenekon başkanlık etmektedir. 

A ıyamanda Afyonda Kas 
Çartı•ı 

236 Domuz Ve 560 z r rb Afyon, ( Hususi ) - Bel diye 
Hayvan Öldürüldü kaaablar çerşiaıuı uslih otmittfr. 

E BUtOn dQklıAnlar camekin )'~p· 
Adıya•ıa, (Huıulf) - kfn.. \'lrm:ı, tahta kapakları koldırmıf• 

Jere ıarar veren yabani hayvan· tardır. OUkkAnlarm :r:emlnl çimento 
larla mücadele deYam etmektedir. llo ııvanmııbr. Çarıı her sabah 
Milcadeleye Pettlrke ve Klhta belediye tarafından yıkanmaktadır. 
kazalannda da elıemmtyet verıı- Yozgadda Havalar Bozuldu 
ekmtedir. Şimdiyekadar 236 yaban Yozgad, (Hususi) - Havalar 
domuzu ildUrülmUıtUr. Burada dilıelmlf, Yozgad • Çorum yolu 
pekçok da tilki, çakal yaban ke• açılmııtır, Poıtamuntnzaman gel· 
di l, kurt, ndık, 1an1ar, porsuk, mcktedir. . • ., 
auitl de öldllrUlmllttUr. Dunl rın Bulanc k Tahsil rı Ufattışh 1 
sayıaı da 560 ıı bulmaktadır. Bul ncak, ( Huıuıt ) - lhd s 

edilen kazemız mdiye t&MH U.-
Cer ode SUrek Avl rı fettiıllttne lise eıunl rın<Jım B y 

Gerede (Hu uı!) - ZaPulı Hasan tayin edilmif, gelmif, Yazi• 
hayvanlar:a mftcadelo deva fesin beılamıştır. 
etmektedir. Mengende aoo avcının K r pm r Vo Beyşehird 
ı,r rakile yapılan •Grek avında HUknmat Kon ki arı 
y.Uı~ )'~kın domuz, ayı, kurt, Konya (Hususi) _ Bu yıl Ke· 
tılkı, porımk ve 9&kal ~ldUrül· rapınar 'te Bcy~ehirdc yeniden 
m""ı Ur. Avlara mUcadele •omuru 

1 
biror hl\kCımet kon::ıiı yap~mlması 

Bay Aziz nezaret etmektedir. l kararlatımlnuotır • 

Niksarda TUtün 
Mahsulü 

Niksar, (Huıuıi) - 934 tutun 
mahsulü 800 bin kllo kadardır. 
TntUnlcrin çok temiz •• talimat· 
nameye uygun lflenmeıl prttır. 

Bu takdirde tUtUaler iyi fiatla 
ıatılmaktadır. Fakat ekiciler bu 
tatblkatııı daha ilk scncıi olduA'u 
için biraz zorluk çekmekto, tUtUn· 
leri mntlüp tartlara U)'gun olarak 
ftleyememektedirler. Uıtalar da 
P k az olduğundan bu it bira. 
zorlukla yUrUmoktodir. 

lspnrt Umumi h1eclisi Toplandı 
laparta, 5 (A.A.) - VilA}ct 

U umt Meclbi beşinci toplantı· 
emı yo~ıştır. BUtçedo verJmll 
olrnıy n masrafların en asgari bir 
hsdde lndirilm ıbıl kararlaıtar· 
ıw~r. 

Samsunda KaracaoğJan Gecesi 
SRmstın, 5 (A.A.) - Halk 

l evinde dil edebiyat ıubesi, Ka· 
rat~ oğla m de:;1işlerlni ve ht?ya• 
tını anlc.tc.rr.k pid 1aptm11lardır. 

Makine 
Ve 
insan 

Mart 6 

Nurullah Ata~ 
« Le Ff iaro » da çıkan bit 

yazımıda Bay Paul Morand daı 
makineyi yerenlere karışt·ğıOI 
gösteriyor. Açıkça onun kötOll
ğlintı söylemiyor; daha geçen erd• 
Uç dört yıldır knç defa yolculuk 
ettiğini, birçok yerler gördUğUOI 
vo bunlann hepıini ancak tay yat• 
ilo yaptığını anlatıyordu. «Bu }ılf 
çağında ılmendifer, ancak iptid8' 
insanların kullanabi!eceği, kajıl' 
gibi birıey oldu » diyen bir hali 
vardı. Şimdi k lkıp da makin•11 
ulu orta yeremez, bUttln aıkıntlf 
Jnrımızın suçunu ona yilkleterııd 
P!. 

Hayır, Paul Morand bugnnkt 
lnuıılann el iş!erini becereıııe' 
melerinden ıikAyet ediyor. «BiA 
diyor, eski çağlann aaıludelorlô' 
den bile beceriksiz olduk. Onlal 
atlarının koşumlanm • fcabmd• 1 

tamir edebilir, ba§ları sıkıy• 
gelince yomeklerJni plıirirlerdı 
Lebimcioin telefonla çağrıldığı bit 
çaida iıe çocuklanmız, bir mul' 
lufrun na11l tamir edileceğini dt 
bilemiyor. Buna mukabil okull8' 
da kafalanna birçok lftzum8"' 
bilgiler sokuluyor, v.ı. v.a. Haal 
ıu bildlğ"imiz eski ıözler. F ak•1 

bunlar da makineyi yermeğe \arif' 
BuiUn çocuklanmız elleri lif 

çalıımağı öğrenmiyoraa, PaGI 
Morand'm dediği gibi lngiltere'd• 
yemek piŞirmeden, sadece l<oO"' 
•erve kutularını açmak knlf etiılf 
knllanıp sofrayı hnzırlıyan bl' 
yanlar Yars bunl r hep rıııl 
kin~nin sayesindedir. Tabtf 
yontmağı, duvar örmeğl, p·riJlf 
ayıklamağı öğrenmek elbette faf 
daaız değildir; fakat lnsanlal'll' 
bu işlerden kurtulup sndece kafi 
lıl~rlne bağlanabilmelerine çabt 
mak hiç şüphes· z daha f aydn:ıdıt' 

Belki fazla bir "tanasup,, e'1' 
ridir; fakat, ne yalan söyli; eyi_, 
makinenin aleyhinde bulunnııl~ 
rm bakh değil, nlnllı lnsaııl 
olabileceğini kabul edemfy, ruill' 
Buular iki kısımdır: tlf 

Bir kısmı eski günleri ha~ re 
anıyor, elle dokun<m kumaş at~ 
.. ~in• göz nuru döklllen tent., 
nelerin "letafetini,, bir türlü uı;.,, 
tamıyor. Bunlar her çağda bU dl' 
nan birtakım haıtalardır. I<e? dl 
lerin<ıe yaratma kabili} et~ ,ı 

v b v d•ğ" ı;ıt oluna çokluguo egen ı ı "p 
ıair olurlar, mehtaba ın• 
okurlar. ,.,,, 

ÖbUr k11mı iae, iddfDla dıf' 
rağmen, insana inanmıyanl'.l:flol 
"Makine dünyanın muvaz n ""'
bozuyor, insan bedbaht otac J 
Diyorlar. Halbuki insan, herh~,lr' 
ıartlar içinde olursa olsun, "'' 
tiyarhk sebepleri bulup ç},:b~ 

Belki makine çağının J ,.~ 
yarbğı, daha ancekl ç~tJ.!erl• 
bahtiyarlığını temin eden ça:; çı:' 
elde edilmi}ecek. F nkat >: ı o" 
reler bulunacak. Bunların d•11 

k ıns 
mıyacc:ığını s:ınma , 
Up ıe tmektir. ole o•; 

Bülbülle ynr!ıa 1~1d: <. sJ 
insandan • bilmı}cre ,, 

ınertJ• ı• 
şüphe eden!eri de .. :tv arıtflıı ş~O' 

Paul Morand: 1~ • de er. ! 
piyano ağremniy.or; o ir bn i J 0-
fon görüyor,, dıyok. l ı~ t d çlı• 
Gramofon elbette . ı b·"c ıJ 

h tnc ır "e o 
ğundan da .8 .us d. ı ti>ot· O"' 
iyi bir musı •. ~ s tııı h1i 
dUıünUn, nıakınen.t d e t g 
atk5ra ne k .. dar y ... r un 

anlarsınız. 
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( Siga•et Alemi J RARiCi TELGRAFLAR ''( Gönül lıleri J 
Muahedeler in 
Kıymeti 

Hıap içiade Alman aiyasetinl idare 
~ fakat fena idare eden Batbaknn 
l.t1nan Hol.ege ianat edilen bir aaz 
'tardır: Bu a6ze göre, muahedeler bir· 
~ ki§'ıt parça arından ibarettir. 

Betınan Ho. veg iater bu sözü slSy• 
lenı·, o'ıun, ister söylememit olsun, 
\eweriyetin on, on bet sene ıonra 
.._ .. tı hakik t ıu olmuttur ki mua• 
~ hakikaten birer l<&ğıt parça· 
t-ıoC!lao ibarettir.er ve hni:ı oldukları 

'l'm onlara verilen kıymetten 
ll>a~ettir. 

)#. 

a. Grçenlerde Lohiah!n Baobakaaı 
J' Kozlonkl de Varıovada beya• 

llatta bulunurken bu baklkllte dokun• 
._Uf, onun bu aöxlerl Bakreıte çıkan 
~dverul a-azetesinin bir Mut ta
tihıı nushaınnda ç kmıı. Bunun üzerine 
!~~i Leh ojansı, bu beyanab 1ö7le 
--ı P ediyor ı 
Jet 418aıbakaa, muahedeleria birer 

t t parçalarından ibaret oldukları· 
lt •C>ylememİf, ki§' t tıurlerlode 
~tut ahdi teminatlara uluıun ken· 
~vvetine daynnabilmHi hakik~tinl 
\' •ttitinl beyan etmittir.n diyor. 
L &ili küllhh Ali ile Ali ktlllhlı ıi~l 
''tey. 

b l>nnyanın ııldiıatı, ulualerın 
ı,.blrlerlle mfinaaebetleri, bu mOna· 

•ebetıırden dotan lyl nya klStll 
:~iceler, biat, bugGn içln muahede 
... ~•ilen yaulı vesikaJarıa maaleHf 
..,bir kıymetleri olmadıktnı ıöster• 
'""-ittedir. Daha doğruau, bu vesika
lr, kendileriae kıymet nrlldilderl 

:::ddetçe bir kıymet ifade edebliir· 
la-.• Dun yanın aıkıntıaı, billıHH, iıte 
~ •"1ıaiyehidiklen dotuyer, çünkll 

4i lıtuvvat1ne yalaız baıına gilYa• 
~•-.ytn uluılar, doatlanaıa •5zöne 
lcQanarnamak ııtbl bir bedblni içiııde 
••ranıyorlar. Doğruau hazin ıey. 

Süreyya 

••rdan Dön n ltaly n 
Aak_.a.rına. 81r NU111a•l9' 

Roma, S (A.A.) - Suda• dhen 
ftalyan kıtantı, huglla Romada topla. 
llarak, ıehrin baılıca caddolerlnde 
l•çit r ami yapacnklardır. 

Çin M el 1 K r ısında 
" Amerika Sıyasaaı 

ltt Iİllngton, S - Çin Elçiıile Dn
•ollrı lt~tarıaıa bir aörlımulndea 
t~ıl ' Çıae uluılararaaı ltir latlluu 
lldt1:1a11 için bir aalaı•ıya dofru 

il teti •Haedillyor. 
~ Üateıar, Japon Elıialle de konuı .. 
~ -'lll•rikaaua Çla 1'akkıada rap•· tt,,,;•r teıebbüaten Japoayayı da 

"'r ar •decej'ini aöyJemiftlr. 
lo •nı Bir Hava Yolu 

~ifa ~dra, 6 (A. A.) - Bir Niaanda 
~ tle Loadra araaında bir tayyare 
l "8 aÇllacalc ve Loodradaa Zilrihe 

tte gfdilebllecektfr. 

~ 
~Dk Roman 

Kuşların 
Himayesi 

Stokholm, S ( A.A. ) - Bu· 
rada toplanan Isvep, -Norveç, Da· 
nimerka ve Finldndlya hUkfımet• 
lerl mllmesslllerl, kuşlann, uluslar 
arası himayesi hakkında bir 
mukavele projesi bazırlamıılardır. 
Bu yeni proje, bugUn tatbık 
edilmekte olan ve yalnız ziraato 
faydalı kuıların himayesini göze
ten 1902 mukavoleslai lstlbllf 
edecektir. 

Sir Simonun Berlin 
Seyahati Kalıyor 

Der.in, 5 ( A. A.. ) - Sarbrllk 
aeya ha ti eanaaında B. Hitler'in 
hafifçe soğuk aldığı bildirilmek• 
tedlr. 

B. Hft)er'in ser.I fızla kıııl· 
mııtır. Doktorlar, l>ir mftddet 
için istirahat edip konuımama11nı 
tavsiye etmiılerdir. 

Bu 9erait altında, Alman hl· 
kumeti, dıı itleri bakanh§"ı ••· 
sıtaaile, Berllndekl lngliiz aef a· 
retine, bu hafta içinde Sir Si· 
mon'un yapacaA'l ziyaretin bir 
baıka zamaaa bırakılması fçln 
ricada bulunmuştur. 

Sovyet Ruey•da 
MoZJkova, 5 (A.A.) - Sovyet 

Ruıya laalk komiıerlerl mecllal, 
B. lvan Katçev'i baıka bir me· 
muriyete nakledilmiı olan Bay 
Runçiçin yerine ıf'ril tayyare 
filosu merkez idare mUdlirlyetine 
tayin edılmiıtlr. 

Belçika HUkUmd rl r1 

Londra, 5 (A. A.) - Belçika 
kıral ve lnraliçeıi dlln kıaa b·r 
alyarette• Hara Folkeatendan 
ayrılmıılardır. Kıralın çeaesinden 
küçllk bir ameliyata maruz kaldıjı 
bildirilmektedir. 

Barda ltalzllk 
Berlin, 5 (A.A.) - Sar mtn· 

takasında ipizliie kartı mUesair 
bir tekilde 111tlcadele edeltilmek 
lıla, Alman lf oflal reisi, Aba
ltçileriain Sar topraldanaa laic
rotini yasak etmlıtir. 
lrland•d• Bir Grevin Ver• 

dlll Garip Netice 
Dulea, S (A. A.) - 20 bin lıç.inla 

pvi yü:ıladea aak1lyat tama••• 
d•rmuıtur. Halk, it'e.rl bqına yaya 
witmektedlr. Bazı kiaHeler de tektr• 
lekll patenlerden iatifade ediyor. 

tan Kurtaran 
~ Yazan: Rom•ncı 

-tl}'tt' L 1 b } ,. ı oir anda kanadım. Tel - Siz de benim gi i te e 
"~ •tı• çıkıp makarayı yerine aaıhn dedim. Bir dakika için. tn'k lizımdı. O dedii"iml yaparken ben de 
'llo.. 01ıy iı deiil. Fakat serde zaten talıtadan hafif salıncağı 
-.._ C\aluk Yar. Dururmuyum. He- 'bir ellmlo çektim. Y eriae taktım. 
hta~:rladım. Evveli bozuk aa• Takmamla beraber kız da kendini 
~ • Yakın direi• brmandım. bıraktı. V • bırakır bırakmaz 

~~ • keıilmiı. Herkes hana kaydı, SelAmetlo yerine iodL 
~0rd11. Çoluk çocuk, kadın erkek 

htd •nç kız da tik hamlede ko- binlerce halk timdi beni alkıı· 
"'1ıi1iı feryada rağmen kendini kyordu. Hafif bir manevra ile 
~~tt• 16rdtıiQ için artık sus- ben de yer• atladım. Halk llze-
11_ Dire~ rime adeta hncum etmiıtl. 
"'r 511' çelik tel hizasına ka- Kalabalık araaında bir kadın 
~ QI gel~nce elime eldivenleri tlstUme atıldı. 
~d;~~a •ldını Ye tel ftzerinde - Ah e•IAdım. Biricik kızımı 
;...,. bı 1 

cambftz gibi bıraktım. kurtardıe. Allah seni anacığına, 
~r ~ "1xılta ile bozuk Hlıncaja babacıtına baj'ıılaıın. Gel yavrum 
~'d" ~~~un. ~iradi asıl marifet ıel seni ciierplrenı Melihacığı· 
~lctepte • v endlmi 'çektim. mm yanına götllreyim. 
~ t.li 1 Y•pbgıaı paralel ba... Halk arkamızda, alayla bu 

l'•lin 
18 er~ iıe J•radı. ' kalabalığı yardık. ÇayırLğın ke-
Uzenne çıkınca ı••ç kıza: narına çıktık. 

!Alman anın Silih arı, in- Okuyucularıma 

I 
Y D .. .. d .. . Cevaplarım ..• 

giltereyi uşun urüyor ! Anbrada Bay (S.S)e> 

İngiliz Ordu V ~ -o~;;;~-;-nın Kuvvet- m•~~: ~::!~::::;;.:~7;~/1~:; 
ıenmesı. Temı'n Edilmeli Denı·yor Türk gencinin bir ecnebi kadınla 

e•l•nmesine muarızım, demiıtim. 

ı . i tıdaf noktasından hararatli münakaıalara eahne .,lan 
ngılteren n m a.aaı lngilb melt'•ean mecliıi 

Londra, s (A. A.) - Otta "Sa~ı~ırp gemlıl bahri ae\7· 
matbuata bildlrilea beyanat, in· kulceyşımıdo esaı uzvu olarak 
i"flterenin lmperatorluk ve ulusal kalmalıdır. KHUl vo eski kruva· 
korunması hakkında esaslı bir zörlorimizln yerine yakın zaman• 
vHika teşkil etmektedir. da başka üs!erin do inkişaf ve 

Bu beyanat, kullnnılan siyaan· mlidafaalan temin edilmelidir • 
aın maksatlarını bildirmekte Ye Orduya gelince, iıtenllen kre-
lngiltere tarafından Kellog and· dilerde tayyarelere karşı korun· 
laımas na, Vaşington ve Lokamo ma tertibah, bUyUk bir inkiıaf 
muahede.eri ~e 3 ıubat lngiliz • göstermektedl. Ordu, techlzatmın 
Fransız tekliflerile barış itine yenilenmHİ auretile aartleıtiril· 
muhtelif yardımlarını göstermek· meJidir. 
ted=r. Nihayet, haya korunmasına 

Bu beyanat, "uluslararas1 karvı, beyanatta ıunlar aöylen· 
istemin·n mı.ıtnarrıza karşı artık mektedirı 

m ·· essir bir korunma olıırak sayıla· "Havacılıkta elde edil n tek-
mıyac ğını,, bil irme tedir. nik terakkiler, aanillerimiz için, 

Bundan aoara muhtelif ulusla· hava mHdafaaaı bakımıadao bir 
nn •• bi haasa Almanyanm 9ilAh· tehlike teıkil etmektedir ve Manı 
larının artma!!ı kaydolunmaktadır. denizinin öte tarafında bulunaa 

Ulusal korunmanın yeaiden bazı toprakların tamamiyeti mem-
tanıimi ile lmperatorluk yollarının leketlmlı için lıer zaman oldu-
himayeai için bu veıika, Btiyilk fundan daha fazla hayati bir 
Britanyanın bugUn deniz yollarını ehemmiyeti haizdir.,, 
lıteııildiil kadar mllesalr bir ,.. K•blneye itimat Edildl 
kilde koruyacak vadyette olmadı• Londra, S (A.A.) - AYam 
juı aöylemektedir. kamara11Dda gelecek malt .. ne 

lmperatorluk ve ulusal konın• için yapılan bazı blltçe tabmia-
111anın ku•vetlendirilmeal Hhep- leri ml\nasebotlle işçi fırkası 
lerinl böylece tesblt eden vesika, menıupları, itıidilı laakkında 
ihtiyaçlnnn •Us'atinl tesbit ve uzun münakaşalar açmışlardır. 
bunları yerine getirmek için tak:bi Nihayet hükumet, 59 reye karp 
lhımgelen umumt hareketi ıöyle 225 rey ile bu mUnakaıalardan 
aalabyor: muzaffer olarak çıkmıştır. 

Kızı buraya getirmişler, elini 
ve kollarını ovu} orlardı. Beni de 
oraya oturttular. 

Gazoz, ıerbet ikram eden ede· 

ne! 
Bir 1trabk kıza ıöyle dikkatle 

baktım. Nefis bir şeydi. Kiımirt 
kat göz, iıtihalı, kıpkırm·zı du· 
daklar ıimıiyab ıaçlar, tuhaf 
lnıan kahramanlık anlarında gözil 
böyle bir ıey görmÜ) ~~· ~u kızı 
adeta yeııi ıörilyor ilbıydım. 

Uzun gitme} elim azizim. O glin 
bu aile iie ahbap oldum. Kız pek 

hoıuma iltmişti. 
Onlar da Kuzguncukta otu· 

ruyorlardı. Kızın babası bir J ıl 
evvel ölmOı. Epey bir paraları 
varmıf. Kız da i.ik mi ilik. Onlar 
da benden pek hoşlandılar. Birkaç 
kere leme ye davt:t ettiler. Kız 
da baaa alakadar göründü. 

Hiç aklımda yokken evlenmiy• 

niyet ettim., 

Meliha doğrusu tanıdıj'ım 
kızlarm en enf eai idi. 
Vakıi aramızda yaı farkı vardı. 

Fakat onlar buna ehemmiyet 
yormiyorlardı. Ben de kendime 

güveniyordum. Ne kadar olıa 
11rde sporculuk var. 

Nihayet söz kesildi. 

Nişanlandık. Bir gün köşkte 
otururken postacı bir mek· 
tup ietirdi. Bu benim eski 
bir mektep arkadaşım. Heybeli· 
adalı. Naciden ~eliyordu. Naci 
ı"mdı Trabzonda liman reisi idi. 
Ne mlinaıebet diye açtım. Hey 
aidi hey. 

- Hayrola 1 
- Allah beni muhafaza etmiı. 
- Neden? 

- Neden olacak azizim. Me-
i•r ıu bizim kitmirt n!ıanlı dur· 
mu9, oturmuş, bin bir maceralı 
bir ıırfıntı değilmi imiı. 

Ne diyorsun? 

- Ya.. Bak nasıl olmuf. 
Nacinin Ku:ıguncukda bir akrabası 
Yarmıı. Bi:ıim maıele Kuzguncukta 
yayılınca Nacinin akrabRıı belki 
arkadaşıyım diye meseleyi ona 
rasgele bir dedikodu Giye yaz· 
mışlar. Kızın maceralarını da 
ilave etmişler. Nacinia etekleri 
tutuımuı iadeli teahhUtlfl mektupla 
oalan döıenmİf. Meğer mubarek 

F RZla olarak sizin tahst vaz:yeti
nizde de bu münasebeti metru· 
laıtırmak için kanunun mani 
olduğunu aöylemiştim, ıimdiye 
kadar okumuı olacakıınızdır. 

-tc 

Konyada Bayan (l\f.) eı 

Genç değil, ihtiyar da sayıl· 
mnz, hayatta epey tecrübe gör
müş, biraz da filen çalııarak .... 
kekleımit bir kadını, beyendiğ;nJz 
aima ile tahayyUl edinlzl fıtedinizi 
görmilt olursunuz. Reımi gazetelere 
geçmİf, imzaaı da araaıra bir ma
kalenin albnda okunmuştur, t .. 
nıyacakıı.ıız. 

* 
Eıkiıehirde Bay (Ahmtd)eı 

Okuma yılının yarısından faz· 
lası geçmiştir. Şimdi bu yavrulan 
hiçbir mektebe ••remeuiniz, 
çaresiz ağustoaa kadar bekle
yeceksiniz. O zaman ga.ıetenla 
yan mildllrinğUne hatırlabnız. 
Bu it ile meııul olan lıuauıl bir 
muharriri mlz vardır, elbette milt· 
knlünUze bir çare bulmaya çalııır. 

'f 
Eakiıehirde Bay (Ş. E.) 7• 

Sorgularmızın hiçbirine CeYap 
vermiyeceğim, buna mukabil ben 
sizd n soracağım: 

- Dıralerinize çalııaaydınıı, 
ikmale kalmasaydınız, mektebfniıJ 
zamanında bitlraerdinlz •• hakiki 
hayat yoluna adım atmıı olsay· 
dınız, mektepli bir geaç kızın 
sizi sevip sevmediği duıtınceslle 
kafa yormaktan daha eyi bir it 
yapmıı olur mıydınız, olmaz mı 
idiniz? 

A, yavrum, dalaa orta tah
ıilini bitirmemlı, askerliğini yap
mamıı, para nasıl l..azanılır lit
renmemlf bir çocuksun. Farzd 
ki ldlçficftk bir kız aeal ıevdl, 
onu aldın, nasıl besleyip, aanl 
yaşatacakıın? Bunlara cevap 
verir mlain ? 

T.RYZE 

kız bile değilmiı. Beylerbeyinde 
bir doktorla dllfüp kalkmıt- Bir 
zamanlar lıtanbulda bir Tıbbiyeli 
ile fing etmı§, bir vakit ÇengeJkö· 
ytınde bir gazeteci ile mehtap 
eafaları yapmış. Velhaııl senin 
anlıyacağın feleğin ,emberlnden 
geçmıı. 

- Sahi ; geçmiı olıun. 
- Ben tab ·ı derhal ni9anı geri 

çevirdim, münasebeti kestim. 
Hayahnı kurtardığım bu kızdan 
çok ıükür daha fazla belA ı•l· 
meden hayatımı kurtardım. 

Ondan soara yine kendimi 
bir zaman kalafata çektim. 

Köık bUyüktilr. Dönöm d6allm 
bat, bahçe var. Rizeli Mehmet 
zamanına göre yansımalar tutup 
bahçeyi, bağı harap olmaktan 
kurtarıyor. Teyzemi.ı lstanbulda, 
Galatada b:rkaç parça emlaki de 
var. Bunları!l geliri masrafı kapa
dıktan başka bana da bir bayU 
nafaka kalıyor. • . 

Köıkteki kalfa lkıd• ~ır: 
_ Beyefepdi, a:•I NDI • evlen

dlreliır köt ke ıenlik gelııD, bir 
ev han:msız olmaz. Di} ip duruyor. 

""k•• •ar) 
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Dünya Hadiseleri 

apıcısından 
ntikam Almak 

lstiye • 
ıracı 

Hakhnıı dır, haksız mı pek 

Onli.ne tesa-ı söylenemez, fakat 
dü/en geçi lstı apartım&n kapıcı· 

b . j . &ından me nun 
,,. acıa ol n kiracı lsUsna 

teşkil eder, arnda ya balı itin az 
veya çokluğundan, yahut ta hiz· 
metinin } apılıp yapılmadağından 
doğan daimi bir ihtilaf vardır, 
yalnız bu ihtiliifın facia doğurc:luiu 
hemen işidilmemiı gibidir. Bunun 
içindir ki, Pariete olan bir h&dla• 
hemen g::>zc çarpmıştır. Bu dl· 
scyi yapan Pun o adında ir 
bir zattır. Eu zat nedense kıipı• 
cı ,ına kızmıı, bu kızmayı kin 
derecesine götürmUı ve ad mı 
bütün ailesi efradı ile blr:lkte 
öldürmiı e karar vermiş. Bunun 
için bıçağa ve tabancay mür -
cJat edecek değildir. 

Puyvo beş altı metre uzunlu
ğu ıda bir liisUk boru bulmu~, bu 
borunun bir ucunu kendi ds.ıire
sinin havagau musluğuna, öteki 
ucunu da kapıcısını ı dairesine 
utdmış ve ka pıcm ile ailesi efra
dmm zehirlenmelerini beklemeye 
ko} ulmuıl 

Facianın lSnUn geçen, ikinci 
bir kiracının teaadilf en bu manev· 
rayı görmüş olmasıdır. 

~ 

Son gllnlerdo basılan bf r 
istatistiğ~ gör 1934 ıene· 

f ransaga si içinde Fran-
seg,qah saya gid n aey· 
't . yehlarm ıayııı beş 

gı mıgor yıl vv l giden 
seyyahların dörtte birini bile bul
mamıştır. s~yyah akını Fransaya 
milyarlarc ecnebi p rası getirir, 
birçok ticaret şubelerini yaşatır, 
canlı bir irat kaynağıdır. Bunun 
iç ndir ki Frantız gazeteler) tel ıa 
dü~mUşler, tetkikata girişmişler
dir. Elde ettikieri kanaate göre 
seyy h akınının ckd.mesine baı· 
hen sebep, d Gnya buhranından 

ziyade Frııns~da ha}atın pahalı 
oluşudur. 

Filhakika " Turizm ,, cemiyet· 
lerinin bUtUn gayretlerine rnğmen 
bugün bile Franıada otel vo y -
mek Ucretleri Almanya ile Ita!
yadan hemen hemen bir mi li 
f zladır. 

\'e•ml. &17ul1 He'fldlı •• Halk ıu•t .. ı 

Eeki _Zabtiye, Çatalçefme ıokajı. U 
I TANBUL -. ..,.,. 
CaıetemizJe çıkan )'aza 
ve reaimlı:rio bUtiln halilara 
aıehfuı ve gazetemlae aittir. 

80 E FIATLAAI 
6 3 .. t 

SHe Ay AJ Ay 
Kr. "'· ""' ICr 

TCRK.IYE 1400 750 4öô 150 
YUNANlsTAN 2S40 U20 710 no 
ECNEBt noo 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Ad reı 
değigtirmek 28 lwrCıttıır. - ... 

Gelen Wl'•lı geri 011rllm• .. 
Hln!erd n me 'ull)'et hnmcur. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilıivesi Jiizımdır. 

Poeta kutusuı 'i41 utanb\li 
Telgv f : Soopo9ta 

elefon : 20203 

Yurda girıaıeden önce: Serıerilllc 
MerdiYenleri ağır aiır in rken yeceiimiıi temin etmişizdir. Adeta 

kimsesiz çocuklar yurdu batmu· gftnalı çıkarır gibi yaphklarını 
allimi Bay Ali Rııa anlatıyordu: birbir anlatırlar. Sonra biz bu 

- l!ura) a gelen çocuklarda yaptıklarının ne kad r kötn oldu· 
en çok dikkat ettiğimiz ey ıek • ğuuu, ne kadar fena yola ıUrilk· 
dır. Aptal, dejenere bir çocuk leııdiklerini onlara uzun boylu 
riık b!r daha t nıir edilmeyecek anlatır, nasihat ederiz. 

o'an b:r mnkineye benzer. Hal· Taşlıktan geçtikten onra kısa 
bukl, zeki çocuk, daha neşvi:nemn bir merdiven tır-
bulm mıı fU!:!rile i) iye, güzele v mandık Ye ayrı 
ccmiyet:n ruhuna götürt\lebl!ir!.. bir bin:ıya ıir-
Neteklm biz bunu yapmıya çal:ıı- dik. Tahta merdi-
) uruz. Ana baba terbiyesinb venleri çıkarken, 
noksanlığı yahut ana babaya ~rkamızdan bir 
ita hıizllk, fena erkadaşlara uy· s s mmldandı: 
ruak, serscra.ğe sürüklenmek yü- - Efendim, 
ıilnd n sokağa düşen, hay.rsız, muidkayı biraz 
ahl ksız, sefil \e st'fih 12 _ 15 verir misin?. Ça-
yaşındaki çocukları biz buray lncağım. Yine 
toplamıya, bir çatı altında terbi· getiririm vallahi!. 
yeye, cemiyet ve i anlık sevgile- Bay Ali Rıza 
rlnl aşılemıya çalı§ yoruz. Şimdi cebinden şu ağza 
mevcudumuz 87 yi buldu. yakın· nürüllip öttUrU!en 
da vu karşıda gördüğünüz ikinci rnızıkalardan çı· 
binaya da kimsu'z kızlar yurdu !:ardı verdi. Çil 
açmak taaavvuru var. yUzlU çocuk öttü· 

Aşa ı ta9lığa inince, beton re öttUre merdi-
dötoli avluyu 5u fle tcmizle}en venlerl inmeğe 
iki çocuk, başlarındaki takkeleri başladı. 
çıkararak gülllmııediler. Bay Ali Bay Rıza an· 
Rıu kulağıma fısıldadı: lotıycrdu : 

- Burada göreceğiniz bUtlin F adanın 
çocukların h~p!linln kendilerine özUnU, RBlını ara-
göro işleri vardır. Bazıları ~ ukn- yan bir romancı 
rıda çamaşırhımede, bazılnrı,kun- için, bu çocuk· 
dura ve marangoz atclyesindo ları dinlemek bi-
çahıırlar. Öğle, ak~am } emekle- tip Uikenmiyen 

rinden servis yapanlar, 11Upüronler, 
tcmiıleyenler, kömlir taşıyanlar 

da başka.. Bir; bu eerbeıt, baıı 
boş, dizginıiz bir haya.ta alııan, 
hiçbir aıkmtıye, tazyika rıza göı
tcrmiyen çocukları daima iyilikle, 
tellun e idare ederiz. Dayak } ok
tur, bir ıeyin kötülüğUnU anlat
mak için ona kötölUğUn so.ıunu 
g<Ss'cririı. Nitekim her Cuma 
günU bu çocuklara izin varcır. 
Ellerine 25 kuruı harçlığını alen 
çocuk o gün gider, gezer, getr. 
Fakat can çıkmaymca huy çıkmaz 
ciye bir iÖZ vardır. Iıte bu ÇO· 

cuklerdan bazıforı da cıki alış· 
kanlıkları yüzünden bir hata ya· 
parlar. 

Cum t · ar eaı sıUnU hepıi sorilJya 
çekilirler. Dotruyu söylemeni 1 • 
b
. n yı 

ırşey olduğunu onlara telkin et-
tik. Ne ynpmışlarsa, ıBylerler. 
Çünkü dövmeyeceğimlıi, ı6Ym .. 

bir mevzu ıayı
lır. Bu çocuklar 
insanlar içinde, 
ayrı birer insan 
nUmunesidirJer. 12 yaşındaki ço
cuk sigara ve rnkıdan tutun da 
kokaine; esrara kadar hepsinden 
birer parça, belki de büyük birer 
perça tatmıştır. Gecderi saat ikilere 
kadar kaldırımlarda dclaşmak, 
sonra bir taş kenarında, b;r kc-
vukta, bir dubada iki üç saat 
uyumak, bunları yavaf ) nvaş 
söndt:rllr ve 11ihayetslı hapbano
lere düşUrUr. 

Bir odaya girerken, kapı bir
denbire açddı. iki çocuk dışnrı 
fırladı. Bizi görünce ikisi de baı
larmdaki takkeleri e!!crine a:dılar. 
Biri mırıldandı: 

- Efendim, şimdi kundradan 
çıktık. Bak ellerimiz ne halde ? .. 

Bay Ali Rıza, zayıf, kuru, çil 
yUzlO, basık burunlu çocuğu 

~österdi: 

- Bu yurdun ilk çocuğu .• 
Numara bir Ali.. Babasına, ana· 
ima kartı itaatsizlik edip sokak
lara dUşmlif, serseri olmuştur. 
Kaç defa babası ev:ne almıı, bu, 
kaç defa kaçmııtır. 

Çil yüzlü, basık burunlu Alt, 
önüne bakıyo~du. Sordum: 

- Söyle bakayım, neden evin· 
den kaçıyordun?. Dııarıda ne 
yapıyordun Ali?. 

1 numaralı Ali, burnunu çekti, 
baıını oynatarak anlattı: 

- Efendim, ıuç bende amma, 
ne yapayım. Bir kere oldu. Ba· 
bamı dinlemiyordum. Hem babam 
da bana lıtediğJmi alırdı amma, 
ıerserilik ettim. Bana kimsenin ka· 
rıımaamı iıtemiyordum. Bayramları 
babam gUzel elbiseler alırdı. Ben 
ertesi gOn gölUrUr, elbiıeyi satar, 
on, on bet gUn eve gelmezdim. 
Parayı kumara verirdim. Sonra 
ıonra artık hiç eve gitmedim. 
Kaçtım. Sokaklara dUıtum. 

- Peki, ne yiylp içlyordun? 
- Çöp tenekelerini karıitırır, 

ekmek knmbları bulur, yerdim. 

Yurda girdikten ıoora 
Sonra öteden beriden çalardım 
amma.. efendim, ı:mdi iyi insan 
olacaiını. Hep çahıacağım. Na• 
muslu olacağım. 

Bay Ali Rıza öteki çocuğu 
gösterdi: 

- Bu çalışı)ior amma, hAJA 
sigara içiyor. Haylaz seni .. ne 
zaman bırakacaksın o zehirl? .• 
Çocuğun birdenbire gözler;ne 
yaş do!muş, } Uzn kızarmıştı . 
L' O} Dunu çarpı ta çarpıta, dudak
larını şltire şişire homurdandı: 

- Ne yapayım efendim be, 
tuna bak be.. bırakamıyorum 
be .• amma bırakacağım, ben de 
iyi insan olacağım! .. 

Ufak bir koridor geçtik, bir 
oda kapısında durduk: Bay Ali 
Rıza bana çocukların neler olmak 

Kari Mektubları 

Pendikte 
Su 
ihtiyacı 

Pendikde bir ıu derdi vardır 
vo su Pendiğin en büyük ibtJya .. 
cıdır. Dört sene evvel Yakacık 
suyunun Pendike indirileceği s5ye 
lenmiı, fakat bu tahakkuk et· 
memiştlr. lstanbulun sayılı sayfiy~ 
!erinden biri olan Pendikde halkın 
suıuzlukdan kurtarılmasını dilcrldl• 

Pendikı M. Süreyya OzkaP 

lzmitte Yaban Domuzu 
Burada yaban domuzu polı 

çoktur. lhsaniye, Değirmenderoı 

Saraylı ve Gölcük cıvarmda bll 
yaban domuzlarının yaptığı tahrl· 
bat zikre değer derecededir. Her 
yerde olduğu gibi burada da bun• 
larla mficadele edilae iyi neticeltr 
alınacağı muhakkaktır. 

Gölcilk ı Mehmet ·--· .. ·--............................................. .. 
istediklerini anlatırken, faldır fıldır 
gözlü bir çocuğa sordum: 

- Sen bO}Uyllnce, buradaD 
çıkip adam olunca ne olacaksın?. 

GöğıUnU tiılrdi: 
- P hlivanl.. dedi •• 
Haımualllm çocuklara tek•' 

teker gösteriyor: 
- işte fU 84 Sauib.. Kuvvetd 

bir zekası vardı. 65 KAzım.. ÇolJ 
sefaiet g8rmfiı, çok ıeraeri hayatı 
yaıamıı bir çocuk •• 

65 Kızıma eskiden Datıl yaı•· 
dığım sorunca, boynunu çarpıbP' 
gUldU, utandı, mırıldandı. Sonr• 
ıöylediı 

- Efendim ben mektepttP 
kaçardım, aonra da evden kaçtıJIJ• 
Babam beni döYdil, 118Ydll, ohıı•• 

dı. Sokağa düştüm. Geceleri 
Çeşmemeydananda, Beyazıtta ka• 
zanlarda yatardım. Hamallık yaP
tım, Haliçte karpuz attım. Ar•· 
sıra da aıırırdım, dUkkanlardall 
yemlt çalardım. Amm efendlllh 
çaldım amma, hiç yakalanmadıOJ· 
Şimdi iyi insan olacağım. Burad• 
hep çahııyorum. 

Bay Ali Rız bana karşıd• 
duran iri yarı bir çocuğu gösterdi: 

- Robüs, 2 Hüseyin .. Dehşetl 
yUzer. Denize Aıık. Gecel rl beli· 
den izin ister, ve yukarı terasaY

9 

~ıkıp ıaatlerce d nb:e bakll'i 
bakar. BOyUyUnce yegane gaye~ 

I' 
şemlcl olmaktır. Yelkenliye bsYJI 
lır. Oaun ıık sık tekrar etti 

rı' oUmle ıudur: Marifet Transatl~ ,1 
tlil idare de~l, bir yelkenlı!. 
idaredir der. Bir balık onun le t' 
dar yüzemez. Şu vücuda şu eli• 
ıu kafaya, ıu omuzlara bakın 1. ~· 

Hakikaten, RobUs lımini t• , 
tıktıkları bu çocuk bir lı•~ 
balığına benziyor. YUzO >'•~,f 
yumru •• Eller, tıbkı bir eldon.~11, 
miıli bttyUk. omuz alabild1Jd•' 
geniş ve kalın. Fakat o 1'•1,ıp 
mahçup ki, b8flnl yana ~ef U~ 
.çevirip çırpınıyor, aözlerı g 
mekten kayboluyor .• 

Bay Ali Rıza anlatıyor: elot'' 

- Bu Robllı buraya B P''' 
den evvel dilenir, çala.r, ~;: 40 
Herglin kazandığı ~ Jıra ,,1' 
pasta yermiı. Evet iaanılP19,~elcı 
şey. 40 pa&ta.. Y eınek, c 6ıs·• 
et, sebze yok, yalnıı: 40 pıı 

~ tbBrıe 
Şimdi adeta bir nekaha 1cıı1r 

çoc.ll 
sa} ılan bu kimsesiz ·11clo'1 

k akin:er• 
) urcunun kUçll 8 l alrJJllı' 
o kadar korkunç, akı dfrıte" 

• ~ facialar bil• 
havıalaya sıgmaz k 
dim ki, bir tekini y~z~aet yU1'" 
bana milthit hir JJlCI u •)' 

ler. - ,._ 
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rı 

en 
Adem .. 

Nıv land 
halkı D o-
ku yaz· 

aıı yek· 

lii 
e 

dan 

ıı., - tt· li fakir 

lı,ı,tı 1 h.ır gemi 
il il ı, parma ı· 
'•ti "nçak bir · n
R•tı 11 harekete 
elit '•bUecetinl ld-
llıı b ctnıektedlr. 
•t. •t.-t tıpkı bir 
1 e ~- eibi yQkse· 

•ı;ı; d' •·, • •mdik ite-
~ Otls Ve Hindll

ıı 1. ·I U "Kadir 
f ·~ •t ,, 
'~lt b •n Oıerlne tırmln cııktır.Hhıd!.J 

lı'-ı:ıı U iddiayı gOIOmseme tle kar9ı
'rt 

duh labatı meydanda diyerek koy
y ~ foto~rafı g6.tf'rmittir. 

~ot~ l hOnerinln fekrarı i~i:n ltir fart 
"' ? d.r. 

~il~ Gbcde ancak 12 kiti haur 
\t-ft lr.tır ,,c lıeodielne bu 12 kiti 

lld.n ( 12) bin lira verilecektir. 

Bu dakikaya kadar l u p rayı 
vermeye rnzı olan 12 kiti çıkm11mış
\ır. Y ı:ılnız fen adamhmnın iddialerı· 
na glSre Hlndlinln bu bUnerfni ~Hen 
göstermeıi inıkılnıın: de~tldlr, Hı.1dll 
tecrQbcyi ıcyredea er Oıerinde telkin 
y:ıpacaktır ve onları g6rmedikleri bir 
ıeyi glSrmüt g:bi teıir altında bulun
duracaktır. Tocrübedo ancak on iki 
kit'nin bulunmasını istomuın:n ııebe
bl <'e bu fur. 

Atnerik Polisini Şaş1rtan Mesele ..• 

b· Olıio h .. 
t a~ e " ın renel parkmda 

'~lıııd 0 &abalı. karfl, bıçakla 
an \'urularak tildllrülmu1 bir 

kadın cesedi bulunmuıtur. Yalnız 
bu kadın kimdir, rnmi bütün 
Amerlkada daj'ıhldığı halde ta· 

uluılararuı bir - 1 
Jltı.ellik Uaa
bd:ııııı tertip e
dlhn "ıtir. Bu mfl
• b. k yı resml
ot ıılird ğünüz 

yavru kaz::nmıi· 
tar. Şimdi her- ~ 
ıtın panvyırda 
teehir ~dlln ektedir. Buaa multabil her 
ıe\ lrcinin nrdiAi bilet para11nd n 
10 kurut hlllse slacaktır. Bebe~in 
panayır kapanıncaya kadar zengin 
olaceflı tahmin edilm ktedir. 

Portatif Bir Gaz 
Topu Yapıl 

dı 

Am rilu~da pGr· 
tetlf bir bayıltıcı 
yeya zehir:eylci a-az 

lopu yapı.nuştır.Bu gaz ~opu ~esı~de 
ördüğünllz tekilde koıu ı Uzerın f sğlanmakta ve avuç içinde kala.o 

bir tel vıuutuiio laarekete gelı· 
rilmektedir. 

Amerika gazete!eri bu portatif 
gaz topunun zabıta İilerir.de v ya 
göjUı göğUıe muharebedo çok 

lı yar y~~~!~~ .~ö~l~~?,!'lı:".. ~ , ·~· 
·-;-;y·~;;mnmıştır. Ecnebi olc'.u· 
ğunn hükmedilmiştir. Fnkat reı.nıi 
ecnebilere mahsuı defterde ?~ 
bulunamamıştır. Amerika pohsı 
timdi bu kadının gölden zembil 
il• indlrilerek parka b:ra~ılmıt 
o:ub olmadığını dUtUnmetedır. 

HovYlet adını taııyan bir ln-

K apı•ıntı afüzin Hrillıettl 
cidden hadndfr. 

lgalı bagra Bu zat 1914 JI• 
ç•kBn ad•m hnda aaker ole· 

rak if raasaya gönderilmft, orada 
yaralaamıı, Almanlamı eline eıir 

dUımttı, tam dört yıl bir karar· 
sıihta kalmış, ıoara mütarekeden 
az evvel kaçarak Rus}·aya gltmlı, 

orada da ibtil 1 d lgalarının içi
ne dUımüı, yavaı yavaı Siberya
yı boylamıf, nihayet Japoayaya 
geçmiş ve 21 yıl ayrılıktan aoara 

evine dönmUf, fakat i'Örmut ld 
karısı bir hafta evvel öimtlıtlr. 

1 

:! 

Franeada bir kaç gila ••Yel 
çıkan bir kasırga bir oto-

Bir otomobi~ mobilin uçmHına 
aebeb olmupur. 

•çt• (Ain) villyeti hal-
kından (Möaya Y omard) a alcl 
olaa hu otomobil ıeblr harldade 
ıttr

1

atle eiderkcn ut olarak fır
tınaya tutulmuf, fOH Uıerlnden 

kalkmıt blr hayli ötede bulunan 
bir 1röltın içine dltmtiştür. (M6ı• 
y6 Yomard)ın ceHdl ertHi ıttn 
bulu11muıtur. -------kZll "'·------· · ~---.....--
Şimdi bu &at eYine ıiyah bayrak 
çekmittir, içinde yalnız oturmak· 
tadır. 

• 
ı 

• 
ır 

etre Uzunluğunda 
Dünya Güzeli! 

Alman l:Jilginlerini _Utandıracak 
Bir Hadise I 

Uluslar araıı yapılan gUıellik 
mUsabaknlarının en harareUi bir 
devrinde Almaa bU~laleri top
lannrak ideal bir gijzelde boy, 
kol, ayak, ağıı burun gibi btltln 
vUcut azasmıa kaçar ıaatlm 
olması ierck olacağını dlltUn· 
mUtlordl, ortaya bir de cedYel 
koymutlardı, mtııabakada gGHI· 
leri seçenler de 11amıetleri bu 
cetve!e göre ölçüp biçerek ayır· 
mıılardı. Kanaatlerine sıöre bo-
yu (l ,75)i geçen bir kadı••• 
güıel olabilmoılne ihtimal yoktu. 
Ha:buki bugünlerde Londra ti· 
yntrolannda bir ııra temıil Yer-
mekte olan Mathea Merryfleld 
admda Amerikalı bir danPÖı Al· 
man bilsıinlcri tarafından ortaya 
konım kaidenin eaaısıı: oldupau 
isbat etmiştir. Çtinktı bu danıöz 
tamam (l) metro boyundadır ye 
lngiliz gazetelerinin iddia ettik· 
lerine göre f evka:ade mUtenaaib 
bir vücuda malik olduktan bat· 
ka bir müsabakada tcreddüdıllz 
seçilecek derecede de gnzeldir. 
Yalnıı bu genç kız boyunun bu 
uzunluuundnn memnun değildir. 
ÇünkU gülünç olmadan gezebiJe· 
cek derecede uzun bo\ Ju bir er
kek bulmakta ıon derece eUçlük 
çekmektedir. 

Saatte Bir 
Bağıra Bir Köpek 

ş;kago şehrinde bir Mbin 

k.. w • d r Her saat baf'ada 
opci'ı vAr . . k 

muntazaman Uç defa havlama ta, 
dii•r aaatJerd• hiç 5 e1 çıkar
mama ktadır. 
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anın 
Bu faaıl da kapamr kapanmaz: 
- Evvelki gün falancanınld:er 

buyurm uşlnrdı. T eklifII kimselerin 
yanına v kıhğile çıkı!ır mı? Hele 
o kınamsıklar adamı tefe korlar .•• 
Lnhurnld entnrlmi, kaımerdikoz 
hırkomı gi erken paşacığım so
luk toluğa yetişmez mi? .. ( Hatun 
pencere açık, kolender ( yani ku
randenr ) var; satlıcanlara mı tu .. 
tulacakıın? ) Diye tepinmesini 

•• • 1 
gorsenız ... 

Baş tacı, gönlll ilAcı paşası. 
Ondan sonra da dilinde boyuna 
oğlu, bir tanecik Yaşarcığı ... 

Bu mevzu üzerine de bitmez 
tükenmez çene. Onu boy beraber 
edinciyekadar neler çekdiği; ana• 
sından emdiğinin burnundan gel· 
diği; kap:umbnğa yumurtas na 
bakar gibi gözünün içine baktığı; 
halfı pnrmak kadar maaum yerine 
koyduğu. 

Derhal tafsiıat: 
- T cvckkell mi bu hallere 

geldim, kara derilere ıarıldım, 
kuru kemik koldım... Lif JAzım 
ya gözUm, anlatayım da dinle) im 
Alckadayız. Arabistanın ainekleri 
eıek arısı kadardır, tatarcıklari da 
bpkı karafatma. Maazallah kon
dukları yeri davul gibi şiş'rfrler, 

bele göze isabet ederlerse o anda 
çipil ederler... Bir gün paşacı· 

ğımla havuşda karıı karşıya otu• 
ruyoruz. Oraların taş avlularına 

havuş derler... Bir de bakdık ki 

l<apıdan içeri, bir değneğin UstUnde 
bir dümbelek giriyor. ( Destur! .. 
Savulun RUklişl) Demiye kalmadı 
ne görelim, Y aıarcığım delil ml? 

Am n ı man, meğerse surat• 
çığını tatarcıklar o hale sokmamıı 
mı? Yavıucağı iyi edeceğim diye 
ne çektiğimi ben bilirim... Bir 
hafta mı deyim iki hafta mı, 
gUndo kaç defa kirpiklerinin et• 
rafını, göz kapaklarının içini, 
yUzOnUn ıiş yerlerini yaladım dur• 
dum ... Gülmeyin çocuklar, meğer· 
leyim o musibet hayvanların sok
ma&ına karıı baıka ilaç yokmuı 

Arkasından bir başkası: 
- Bıldır ıene, paıacığımla 

yatak odamızda, mindere yaalan· 
mış, oturup görüşüyoruz... Mart 
dokuzu çıkmış, çaylaklar gelmiş; 
ötuşerek uçuıuyorlar. MeYl6mı7.a 

hamdedelim, bu bahara da eriştik 
diye şükrederken bir de bakalım 
ki... Yaşarcığı ... Benzi balmumu 
ıarısı; kiiğıtta renk var, onda 
yok. .. Eyvahlar olsun oğlan gidi
yor diye tıkanacağım eanada 
(Karn mi Karmmt) Diye oracığa 
yıkı ıvcrmez mi? (Aman anneci
ğim ben ölliyoruml. • Paıa baba
cığım ruh teılim edi1oruml) deyip 
gözlerini kapamaz mı? .. Aaa ol 
da, evlfidını o hal<fı glSr de gel 
de ecelsiz JSlme.. Bir de karmnın 
üstüne elimi koya}ırn ki tamburi. 
Ter dökUşü, ka-vranışı buruntu
dan, vccadan ... O mıda kendimi 
topladım. iıted'ği kadar dört kaşlı 
olsun, direk kadar herif olıun, 
benim nazarımda yhe ::> dilokU 
bacak ız değl mi? .. Knılarımı ça
tıp gözlerimi açtım. ( Kapırdarsnn 
şimdi tokadı } ers n yumurcak! ) 
Diye zılgıtı v rip burnunu sımsıkı 
ynk .. ladım. YUz nüze güller koca 
file n hint, ,:.'11 r ğz mn içine bo
şalttım. Yar.m F.a .e k lmadı, gö
zünü açdı. Rengi geldi, yaııacık
lan pembe pembe oldu. 

Bu b:ter bitme:- bir diğe,.i: 
- Yaşarcığlmm pembe beyaz· 

'C{I, boyu boiu, huyu buıu baba· 

0 L BiR OLUNCA .. 
Samanhk S yr n Olur 1 

a ımı Pek D"lbazdı .. 

' ,~ 
Cambazbaşı Rıze. beyin iki marifeti 

ııclır, •em paşacığımdır. Narince- ....,,. · · 
liği, hali tavrı, konuıuıu da tıpkı Öz Türkçe: 
ben. Allah ömrünü uzun etsin, 
dört gözden ayırmasın, pek baş· Tramvaylar 
k dır. Büyüklerle bllyük, küçUk· K ld G 
lerle kliçUkdliri pek alçak gönilllü, esi İği ÜD •• 
yufka yürekli, merhametlidir Sağ ( Baştarafı 1 inci yüzde ) 
olsun bir iki aydır yıni bir me· Sokaklarda adım atacak yer yok-
rnk tutturdu. Bir zamanlar ince tu. Bir aaatlik geri kalıtın yapy ft· 
tcıhtalarden kuş kafeılerl, resim mızda uaaal deği,iklilder yaptığıoı; 

o gün gCSrdük. 
çerçeveleri, dıvar rafları yapardı; Kendi kendime ıöyle bir dftıOn-
timdi de aklı, fikri cimyastık; baş dGm: ya, bütOn gün l6yl~ yayan yll-
heveal ve nr:r.:uıu cambazbaşı Rıza rilmGt olsaydık, sonumuz neye va-
Bey kadar cambazlık ya~ rırdı? 
mak... Allah sclAmet versin, SÖl~ gelişi, Şitlide oturan bir oda-

mın, Edirnekapıdakl itinin baı na ye• 
paşacıtım da göz yumuyor, titmek için nası taban tepmesi ge-
hattA kışlurbyor bile. ( Bu it de· rek o'duğunu gözünU:ıllD önQne ge-
likanlı işidir, apiko harcıdır. tire bilir misin "z? 
B z de mektepte iken cimyaıtik Bir • at fç'n tramvayların kesil-
yapardık; minare boyundaki heri• mesinden, ben kendimce ıevindim. 

Dü ilnillH, lu hepimiz için ibret ve· 
fin üstUnde, başaşeğı kabak rlcl b;r fey oldu. 
dururdum; bir perende atardım ki Nasıl, ks.fayı yere Yormayan kimse 
hncıyatmı:ız haltetmiı ! ) dıyor... sağlığın değerini bilmezse, kolayhkla-
Çerkes Rıza Bey de artık evimizin rıaa kan kı dığımız soyaallığın değerini 

gediklisi oldu. Allah nazardan de onu o den kaçıımadıkoa anlıyamı-
yoruz. -Jt.ıt-

esirgesin, Yaınrcığımın yaptığı ----
canbazbkları, marifeti rl bir gör-
seniz küçük dl.fnizl yutarsınız. 
Çeki taşı kadar gillleleri diıleri· 
le mi kaldırmalar... Yere yatıp 
ş5ğsUnde koca koca kayaları mı 
k1rdırmalnr... T erkoa borusuna 
barut doldurup, kucaklayarak top 
gibi mi patlatmalar ... Yavrucuğu· 
mun dişleri ıökülecek, kaliığı 
çatlıyacak, bir yeri ıakat olacak 
diye çarpıntı çarpıntı. Civan 
yaşta iğreti diıler mi takacak. 
kasık bağları mı bağlıyacak diye 
helecan, helecan.. Bu boru patla
ma i§lne pafacığım da fena halde 
kızıyor. işsizin biri görecek, top 
atıyorlar diylp başımıza dert çı· 
karacak diye söyleniyor amma 
öt kilere cevaz veriyor ... Geçen· 
lerde pençereden gözetlemii· 
( Bizim oğlan Beni zokzok can· 
bularını geçti l \ diye ne yemin 
ne yemin. 

Gelelim Yaşar Beyin ıe:ldine, 
şemailine; haline, mişvarına: 

Yaşar adından da belli idi ki 
ilk evlatları dt:ığildl. Tam altı 
çocukları olmuf, hiç birJ muam
mer o!amamıf, hepsi de subyan 
iken. dağlara taşlara Cenneti 
bo lnmışhrdı. Yaş r kelimesinin 
uğuru '\ie k rameti iiOn yavrularını 
Aırailin pençes nden kurtarmıştı. 

( Arkuı var) 
.. " 1 ' • • .. • • • • :;e- ~ • ' • ,,. •• 1 ••••• 

D 'iğ·ün Merasiminin 
Bırak,Jması 

Bay llalıt Z ~ ı l 9ııldıgilin knyın
blrad~rin u AuL:ıı.roıd yapıl<!calc ohın 
dü~i.ıoe gitmekte ık u treude irtıha.li 
dola) ıııil • Hoylio Le n Xadi ile Bııy 
Biılcut t • şı:sklıgilın 3 a rrnk i perşembe 
gunü Ank"rapalıı t ı i ·ra cd lecck olnn 
düğün mı:.rı.ı.sı uııncl,,u vuıgeçilnıek 
zarureti h 1 olmuştur. 

u n r 
Atatürkü Tebrik 

Ankara, 5 - AtatilrkUa tek
rar Cumurluk Bafkanlığına seçil
mesi dolayısile Lehistan Reislcnm
huru ile Almıtn Baıvekill Bay 
Adolf Hitler tarafından tebrik 
telgrafları gönderilmiştir. 

Onuncu Yıl 
Tebrikleri 

Ankara, 5 - Başbal<anlığının 
onuncu yıldönümU münasebetile 
General ismet lnönll Yunan Başve
kili Bay Çaldaris, Sovyet Başvekili 
Bay Molotof, Yugoslav Başvekili 
Bay Yevtiç, Sovyet Dıı 
lılerl Bakanı Bay Litvynof, 
Bulgar Başbakanı General Zlatef, 
Fransız Hariciye Bakanı Bay 
Piyer Leval tarafından tebrik 
e<Jilmiştir. 

Bilkreşte yapılan tszahuraltan 
dolayı Dı§ işler B:ıkanı Bay Tevfik 
RUştU Aras Bay Titllleskoyıı 
teşekkür te!grafı çekmiş, Bny 
Leval l'e de tebrik ve teıekkilr 
tel2rafları teati etmiştir. 

lıf emlekette 
Kış Vaziyeti 

Şnrkt Karnhisar, 5 (A.A.) -
Dlln gt"ce saat 17 de başlıyarak 
24 e k dar de am eden tiddetll 
rllzgir ve fırtına kasaba içeria'.n· 
de bır .,,. in üst katını almıştır. 
Mühim zayiat ve telefat olma• 
mıştır. . 

Tekirdağ, 5 (A.A.) - Tckır
dağ ve havalisinde ı 2 saattenberl 
kar yağmaktachr. Havalar ıoğu• 
muştur. 

.69Ja:m;;;:::::;uı. Pek yakında T Ü R K ~inemasında 
BRtGIT:·E HELM-JEAN MURAT 

Madaleıne Ozeray - WI dimlr Sokoloff 

Kurş na 
• • 
ızı-Averofta 

le r 25 r 
.. -·. 

Deniz Harbi Bug .. n Baş ıyor 
Yunanistandaki dahili mtlca- 1 tercllnıan olarak, milli ruhun k.e-

dele devam ediyor. Girit adasının der ~e ıstırabını kaydetm kted~ 
vaziyeti müstesna olmak lizere ler. ÇUnkU milli kuvvetler Ave! r 
merkezi hükümet ahvale h~kim kruvazörüne ve donanmanın dlgek 
bulunmaktadır. clizitamlarına karşı ateş açına 

Dun saat dokuzdan bu sabaha mecburiyetinde kElmışlardır. Af! 
kadar aldığımız ilk haberleri bu cak blltnn mes'uliyet, isyanı tertıp 

d d 'd' "' sütunlarda, bu sabah dokuzdan v~ ?nu i. are • enlere rncı ır bit 
itibaren aldığımız enson haberleri butün mıUet onlarm müessir i-

de birinci sayfada okuyacaksınız: ibret ol~cak şekilde cezalandırı 
p . 5 c· "t't 'h h malarını 1stemektedlr. 

arıs, - ıkrı den v0azı ?· Umumi Vaziyetin Manzer&91 

herler alınamama ta ır. o ayısıle B b hk. · t d r 
gelen malumata göre Bay Venize· u sa a ı v!lzıye • şu 0

1 
· tiJİ 

1 b' 'hfl .. l h'"k.. ti t k'l lsyancıların, ısyan hare te 
os~n b"ılrd. 1 

•
1

11
8 uA ume Ç eldş ı. evvelce tanıim edilmiş olan plııO• 

ettıği ı ı- rı yor. yrıca a nrıs ö y . t , · 1 vilt' 
hUkiimetile uğraşabilmek için mü· g ;t• . un~ms ~n ın J;mn k içİO 
hlm bir para temin ettiği hab r ve- yel ertınebbsıU~alye. 

1 
~ rkmle ştıt· 

·ı ktedlr o an eıe s erı a um ı:ı mı _:ı. 
rı me . Şi 1• y · • .. derıı 

1 . ma ı unamstan n gon 
Maksimosun tlfa ı Sıhhatrnden i 1 . li . 1 d keti' 

Atina,5 - Hariciye Bakanı Bay mil 1 ~ an gı~ ?lan ar, ı°ra b a lallll' 
Makimos'un istifası siyasi bir ma- n erme m 581 zem 0 u 11 
hi eti haiz dev ·ıdlr. ÇünkU ııbhi mışl.ardır. Umu~i vazi~et ~akkı 0 y gı . . y • dakı mfisbet bır tetkık, ısyaP1 

esbaptan dolayı ıstıfa edecegi bır yakın bir zamanda ve kamil,-
~aç h.a~ta evvel~en m~lfımdu .. ~a- bastırılacağım tahmine müıait~· 
timerınıv gazetesıne .gore Harıcıye Hanyadan gönderilen bir tel~ı~ 
Bakanlıgma eski Tıcaret Bakam den anlatıldığına göre Gıri 
getirilecektir. A asileri kaçmak tasavvu~nda ff 
mako~onyadakl a

1
sker1 harekat Radoı'a gitmek Umidindedlrlel'• 

Atma,5- Serez de isyan eden- Makedonyada Asiler teslll" 
lere karşı bareka~ı fırk~ kuman- Oluyor 
d~nı. General Yal:~t~as ıdare et· Atina, 5 (A.A.) Röyter aj.a' 
mıştır. As~J Sere?. ı ışgal ed~n Ge- 11 bildiriyor: 
neral Yonıdls olmuştur. Her ıki Ge isyanın bu sabahki vazi),d 
neralın kumandası albndald kuv· d Aft 1 k ti ı trt'111°' 

1 D 'd t ı ı şu ur: s uvv er, r ~ 
vet er rama a op anmış o an 1 ğı ••t i · t t-e"' 

f ft l k rma nın o es ne rıca e .... • 
muhale et tarn ar arına arşı çe· dı A.. 

1 
k&J.-

virici bir hareket yaparak ilerle- necbur olmuılar r. s ~ 
metedlrler. vetler, timdi hllku!11et kuvvet~~ 

Eski Emniyet MOdUrUnU tarafından çevrilmış bulunııı 
Keçıreceklardı tadırlar. . li' 

A · o '- 1 b HUkfımet kuvvetlen Se 
tina, 5 - Un epey r.;a a a- lk' 1 kıt t il ·ra1•1 

hk b. b V · ı ı n ten ge en aa e mı 
ır grup, ay enıze osa su • y 11 , k d d bul&r 

kast tertibinden suçlu olup mu- a stras ın , uman asın a bUtill' 
hakeme altında Ye mevkuf bulu· nup lskoç~ den geçerek Jlllf 
nan eski gc.mel emniy t mUdilrU mukavemetı lmklnsız bı~ak 
Polihoronopulosu kurtnrmıya olan fır~adan m~rekkeptır •. ~ 
t şebbüs etmiştir. Hapishane Poroy ~a ast ~ır. tab~·ı:~·d' 
asker 'muhafazası altında bulun• larını tesnm etmıştır, Nıgr 
duğundan leşe bbllslerlnde muvaf· da asiler yakalanmııtır. dl' 
fak olamamışlardır. Grup azası Selfmik hava meydan~ ... 
hapishane etrafında kordon teşkil 21 bomdardımao tayyaresi. rio' 
eden aakerlerln birinci kordonunu mıı ve Makedonya Asıle 
yarmıya muvaffak olmuılar fakat hücuma başlamıştır. 
ikinci kordon tarafından pllskUr- B Plad~t!ra5s (ABrAen)d~ldGeeıı-',ı 
ül Ü l d' B llz . ren ızı, • • 

t m 1 er ır. unun . •rıne Plaatiras, buraya gelmiıtir. 
Omonya meydanına gıderek Bir Deniz Harbi Beklenlyof., 
Polihoronopuloı lehinde nUmayiv Londra, S (A.A.) - Atin•' 
yapmışlar ve " Kartalın otlu ,, bildiriliyor : .M 
manaaına .. gelen OJoı tu netu Bugün bir deniz harbi olaC:, 
ıarkııını aoylemlşlerdlr. tahmin ediliyor. Deniz seferi~ 
Avel'ofda Kur,una Dlzllenler kapalı olan Seliinik Uma t 

Atına, 5 - Tibos gazeteıl methaline pek çok torpil d61' 
Averof mtirettebatından 250 değil, düğll bildirilmektedir. tı" 
25 kişinin kurşuna dizildiğini Bulgar Hududuna Gelen Yll 
haber veriyor. Bunlar gemi ku- MUltecllerl ö " 
mandanına müracaat ederek Sofya, 5 ( A. A. ) - R 1 
Averofun teslim olmak Ozere ajansından: I"' 
Yunanistana dönmeı.ini istemişler• Hududun zorlanmaıına ~.afi 
dir. olmak için, hudut karakol" 

HUkOmet Vaziyetten Emin takviye edilmiştir. it~ 
Atina, 6 (A. A.) - Hükumet Petriçe 100 Yunan ilin d.,J~~ 

mahafUinin kanaatine göre, lsya• gelmif, ıiUihları nhnmıştır.Hu . ,.~ 
ıu bir iki gfin içinde tamamen öte tarafından ağır top seslert 
tenkil edilecek, blitUn Yunanis· mektedir. 

1 
ıf 

tanda sUkün vaıiyeti iade oluna· Drahmi Hakkında Ye 
11 ~ 

cakt~r. Hii~fıme:, bu uğurda çok DUnkfi Blra!!~:.:~den biti ,t 
cezrı ve şıddetlı davranıyor y . t d gkl hadfl' .-.' 

0
. unan.s an a son bOP' 
ökUlen Yeni Kanlar d 1 'le Yunan parasının ~ 

Paris, 5 (A. A.) - Atinadan m~:J~8'aıfıra dllştUğilnü yaııY b/ı" 
Jurn~I gazetesine bildiriliyor: Bu haber, şehrimiz malt ıP''-' 

B rtnkım yarı resmi kaynaklara linde hayretle karııiaıııP ,-ıJ! 
inanılacak olursa, Girit vali mua• ÇUnkü herhangi bir P9'_,ı" 
vlnl Sguros ile sabık vali muavini kıymet itibarile sıfıra d6f,-.~ 
Mimarakis,, . V ~n.izel?sun emrlle hiçbir suretle mevz~bah• l<:ıdJ ": 
kurşu~a dızılmış.erdır. . •w mak vaziyetindedır. . 

8 
~ 

(btılil, akametle netıcelendıgl borsamızda drahmi OzerıP kt•dif~I 
takdirde Veni%elosun 12 adalara, muamele cereyan etrneıne dr•tl' O' 
ve~ahut ki ~~sıra kaçabilmesi için Diğer taraftan, !ı:deO -' fJ 
Elh kruvazörU emre amade bu- piyasa vaziyetleri yöz aıı Ur' r 
lunmektadır. him miktarda düşen 151s) k.,rd 

B. Venizelos, Atinaya ve ce- diln (6) puvan artınış, ( ıoıiftit• 
nubt Yunaniıtan aahillerine karıı tan (594) kurut• yO~ıe 
bir tr.arruzu ve Giritte toplamağa • - al l{azaSI _,.111 
bnıladığı askerlerin buralara çıka- Bır Mang t ran 'feıt 

11
dl 

rılmasını istihdaf eden geniş bir Beyoğlunda 0 0

80gal beti,.,.. 
harel<et pl6nı bazırlamnkta imiş. adlı bir ge~~ kız f:ataıoııf, bÜ1'~ 

AR Yunanistan Yeis içinde oturma
0
kta .1 en dl\toıilf, te 

A . 5 ( A A ) G t aahn z.erıne tına, . . - az• e- • n ışbr. 

tar fı.,d~n fe\ kala de bir surette temsil edi:en 

VORON~EF'in s 
Paris ve Meın e Karlo'da aşk ve milyonlar '>yunu '411(--lil'-'• ler efkarmmumlyenln hissiyahna ıurette ya m 
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İTTi ii AD ve TERAKKi SoyadlarıA 
1 Yeni 

Ntı6ıl Deld• ? .• 
8 inci kısım No. 218 

tler hakkı 111ahfuzdur. , Naıl Yaıadı '·· 
Okurlarımız Ayni ismi Sık, Sık A ı

yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler ~c:~~~~~~ 6 3 93; Naşıl Ôld!? 
~ "' f;iya fakir<===========================~ 

izzet Paşa Hükômeti; Birçok Garezkir 
-.... ....... .____ ................. ...__........._ 

Eylp Eskryenl Tahtaminare Bayıl- klttbi bayan Maide Say!ar?, 

ihbarlar Alıyordu .. 
B.ıına topladığı, Haca Kaya Ye Pu miflerdi. Likin artık, fı itten ı 

lstanbulda Ve Diler Şehlrlerd• ı Sultıuıahmet aulh ceza zabıt 

dımçıkmazı N.lde merhum ylıba11 Şirince nahiyeal belediye ebesi 
Rocap e~i bayan Seher, oğullan bayan Maliha ve kızı Samime 
bay Halıl, bay Vasıf bay Hida-
yet gelini b v' d' . Altınay, Galatasaray Uaeıl eski 

k-tıu Halil ismi d 1 i sergerdeler ile, geçmişti. 
lerek tehc r meı ~nde ye gerek İzzet Paşa hDkfımetl b8ylk 

Paıa kabinesinin meddahı iken 

bugün en blaman bir muhalif 
ve münekkidi ke.ilen kalemler; 
artık insaf ve itidal hududunu 
geçmişler; adeta halkı lttihtçılar 
aleyhine kıyam ettirecek dereceye 
gelmlılerdi... Şurada, burada bil
hassa avam ve mahaUe kahve
lerinde: 

• ayan e ıa Yttcehf, ili ı · d b F 1 · ........ - ....... -........... mua m erın en ay e ımı, 
Balkan H·~b;;İ;·;İ--... refika11 bayan Fatma, ~aluA Auli-

illllcumefaskeriye zaman nda bazı bir temkin Ye v~kar ile hareket 
•Fradın terhis Ye tecili huauıa· Sofyada Bay 

Fethiye Verilen 
ikinci Ziyafet 

ye mllfettlıi bay Emın Ali ve 

kızları bayan Sanevber, bayan 

Reflye, bayan Ülvan Ultay soy

adlarını almıılardır. 
t llda çe-v ;rmediğf h 1 ler kgfma
lllıt, Ye bu ı reti me?dude ve 
llıalcduhada, bin· rce lervet icldihar 
tylenıiı ir. Eua üzer·ndeki te.
takldifiat, malü usamileridlr. BJ Jcr 
te b· '- . . v d 

•lii;ııım memurınımag urc, 
illin kıyyes;ini dört beş yüz ku-

~ Yo içyağı mumunu kıyeaini 
iç dürt l Uz kurcıa alarak 

:~-ı sıllçhal ile Jaane!erimizi 
edebildiğimiz .halde, mo

~h bmadakl ••• mektep 'ile 
~ ..... en •11rcbğı ytızlerce Ye binlerce 
~h ıada lapermeçet mumlannı 
~li •••ıtaıile çarııda, pa
~ sattırdığı gibi, tenekelerle 

lltWI, ittihat cemiyetine Ye 
:--binine tevzi ve taksim etmit-

• 8-dan baıka, yine mezkür 

~ep ve. .• Jerdeo topladığı pek 
rıc luyınetll etya ve simftzer ıam
a·lQ •e buı edevata kendi haDe
tlllae kaldırdığı ve pek çoğunu da 
cfl-~ beraber Konyaya gönder-
ii, her ıahıın malumudur. MO-

~:aai milliye namına celp edilen 
~ıt "• aaireden •e alelhusu• 
~ meaeleainden bazı memur-

l'ID gözlerini boyamak için en• 
C~. Wwi&a~ JcaJye t.Y:Ü edildAjl 
gıbı mfttebakiainl eh, lcAmilen arzu 

ettiği fintla not akça [ ı] herin den 
kapatarak madeni para ile gizli· 
d.u gizliıe furuht et~ti. 
1 ltlilı t cemly tine muhalif bir 

i~• mensup veya hiç bfr fırka 
Yett lAk.sı olmiyan erbabı haml
telı.~n. bazı51, zavalfı vatanın te-
1,uı llne mUtcallik bir fikri mak
"-ttıi dermeyan etse, mutlaka o 
i tı Yetp rver zavallının imha Ye 

"--~~ hayat ve iltikbali hususun
,•n tür n tarlkı denaete bat 
-e · V c mutlalca o zavalıyı mah-
1\~fan ettirir. "'k bilmiyoruz ki, mukaddea 

' mahva lzmilıllle alirDk
tiQ h •e nıilyonlarca masum mille
'-'-·eder olma11na •e b:rtakım 
t•tı 1ht perver memurinin lıa
iibı ltlft tnkbelesini lekeleyen bu 
'k· tthas, 11e valdte kadar 
"it ıler:ni muhafaza edecekler
~. llu gibi menfaatperest 
hiJ., tı Ve m'llet hainlerinden hiç 
t- il ~Y ısorulmıyecak mı·f •• Bunla

itti litnn yaptıkları fenalık kese-
l ile • 
"1lllJ mı ka'acak?.. Ve hilA, 
l et. "1n bileJeJcrine, lıud'alanoa 
~tak mıyız. Hill, bunlara 
~ illet mi? 

~~ Eşraftan ...... Etrafından 
U.., Muhıddin Haci Ziya 

d~ b •rnaaıelerio hemen hepimi 
taltıb,u4 tekil. ve mealde.. Böylec 
idi. F kalı •ınadatı ihtiva etmekte 
~lh,t at, en ibrete ıayan olan 
~ t 1 raa;dtr ki bu ihbarname• 
l~Q e~ p, ta1tı'm Ye imza eden· 
lt •x:terf · tllt,t s.; daha dllne kadar 
ttlkıtti ~· Terakki kultıplerinio -._,f n Rf ndıran tufeyli ye 
~t ":•~ereatıerden lbarelti. Itti
t ıaı.ıı erakki cemiyeti erkin• 
~-~'il YUz b. l .. 
~ ın erce (hain Yuda) 
~d& kaldıklannı hiuet• 

lıJ y ·~ kiğıt p&rL 

ediyor; hemen ekHriıi ga)İZ Ye 
ve ,areze müstenit bulunan bu 
ihbarnamelere, lilzumundan faz)a 
ehemmiyet vermiyordu. Şu Hna• 
da hukümet mevkiinde bttaraf 
zevatın bu'unması memleket hesa
bına bir n:met olmuıtu. Eğer 
his!erle hareket eden, ve yah9l• 
birçok hc.şnudsuzların intikam na 
alet olmak zaafını gösteren aliku· 
met ricali clsa} dı, hiç füpheıiz ld 
memleket (31 Mart) tan daha kGr· 
kunç vekayie •ahne olurdu. 

Aynı r.amaoda, lttihatcılar da 
harice kartı aoiuk kanlı dana
nıyorlar; gerek aleyhlerinde vukua 
getirilmek istenilen tahriklta Ye 
gerek bir kısım matbuat tarafın· 
dan beratııı biraz daha tiddetle--
11en neşriyata sUkbetle mukabe
lede bulunuyorlardı... DDo, TalAt 

- Vay .• Mademki lf, bu mer
ktzde lmiı.. ne duruyoruz.. bu 
herifleri daha h&Ji ne diye yap· 
tıyoruL 

Sözleri lfitilmlye baılamııb. 
latanbulun emniyet ye uayifl, 
adeta korku1aeak bir hal almııdı. 
Polia mtıdüriyetl ye merkez ku
mandanhtı, endlf• içilıd• idi. 
heran kanla hldinta intizar edil
mekte ldL Merkez kumandaaı nl• 
laayet, matbuat umum mUdUrlü
ttıae mtlracaatla matbuat Hr~ea• 
tisinin pek fazJa ı11iiatlmal edıldi· 
j'loden ıikayet etmif .• 

( Arkaaı nr) 

Sofya, 4 ( Hususi ) - Bulgar 
Hariciye Bakanlıiı aiyaa! ıube 
ınOdUrO Gospodln Pavlof, Sofyada 
bulunmakta olan Londra 1efirimiz 

Bay Fethiye, kendi eYinde hususi 
bir dyafet vermiftir. Ziyafette 
madamı ile birlikte Maarif Bakanı 

General Radef, lngiliz aefirl Ben
tiak, •efirimiz Ali Şevki, Yuna 

aeflrl Kolas ve dlier bau ze-.at 

bUU' bulu"mqlardır. 
Rumenlerin B•lgarlardan 

Şlklyetl 

Bir y arıı Esnasında Bir 
Düşerek Öldü 

Binici 

Bllkreı, 3 ( Huıuıi) - Ro
maaya ile Bulgariıtan araaındald 

m8naıaalı itlerle Bulgariıtandald 
Rumen akalliyetiain 8011 zaman

lardaki hızi&:nmaJan ha klonda 
Roma•yanm Sofy• Sefiri latoyka, 
BaıvekU Zlatef ile bir 1aat g6· Franaızlar Ue 

Almanlar ara· 
sında bllyUk mu• 
hareberun açtığı 

uçuru iulh ıa• 
1D&1Uada oa yıl
da. fula dr
dUkten ıonra 
yavaı yavaı azal-
mıya baıladı. 
ilk temas bir 
fudbol maçı mU· 
naaebetile, ikinci 
temas bir ragbl 
maçı mllnaıebe• 

tile, tıçüncliaü de 
akl yarıtlannda 

oldu ve ilk defa ola• 
rak Alman rad
yosunda Franuz 
martı ifitildl. 
Spor saha~ından 
bqlıyao bu temaaların aonuncuıu 
Berlinde yapılan uluı!araraaı bir 
koşuda olmUştur. Bu kotuda 
Fraoıızların as.kert ekibi (24) e 
karşı (19) ile Alman ekib~ tara• 
fından yenilmiştir. Maamafıb Fran· 
ıızlar araaından da mUnferid mil· 
aabakalarda birçok birincilikler 

elde edilmittir. Koyduğumuz r• • 
aimde iki birincilik kazam n 
Frane:z zabitlerini sıörDyoraum L 
Şuraıınıda kaydedelim ki, bu J a• 
rışların baılangıcında bir l1Yeçll 
atından dtıımUt ve hayvanın al· 
tında kalmak suretile eıilerek 

lUmftfl=llr-_:,,. ="'=~--=----=~,... = 

rllımllftUr. Bundan sonra 1eflr, 
Hariciye Vekili Batolofa, Roman• 
yanın dtlıUncelerinl bildirir Memu
raa.dum vermiftir. Buliariatanın, 
Ro .. •yaya •• cevap ••rec:eji 
h•h blllawemekt.dlr. 

Parla Boraa .. ndtl 
Pert., S ( A.A ) - 4 Mart 

tarihli Parlı borsa •aziyetl: lngi

Uz liraıuu11 ıl ddetll akatıllmelinden 

•• Yunaaiıtan hldiaelerinden 
aıUteeuir olan esham borsaaı, 
ek11riyetle tenezzlll ılSıtermittlr. 

Bu vasiyetten pek az eıham 
mllateına kalmııtır. 

Albn madealeri bUe malııU. 
derecede aerllemektedir. F ran11z 
nallan birkaç punto kaybet
mittir. 

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

6 Mart Çarşamba 
Saat 15 de 

Takııim'de Cumhuriyet M'eydanındı, 
l!lektrlk ••.rketl eergi•inde, Elektrik 
fırıoıoıa tatbıkatı göıttrileoek ve bu 

meyanda, gelenler arasında 'ı....._ı 

BOSNA SEVDALARI 
----...... Türkçe sözlti. ve şarkılı 

kil ı &.IU A 
99 erek, bir 

ELEKTAiK ALETi 
Hediye Edilecektir. 

( Herkıı ıirıbilir. ) 

Bu akşam herkes M E L E K Sinemasmdı 
Madam Buterflay'ın unutulmaz Aıık çifti 

Si L V i A Si D N E Y ve .. ~ A R Y G R A N T'ı 
Fran11r:ca ıozlu 

OTUZ GON PRENSES 
tilmiAdt yürekten alkıflıyacakbr ... T•marah yerleri evvelden tenıin ediniz. 

Programd• : Paramount Jurnal • 
• :p 

~re---~ Bntnn ıehir halkı LlANE HAİD ın V CTOR de KOW A ile beraber ------~ 

E DA GE E 1 
~iminde terenaüm ettiği Mado:ma şarkıS1 RI ıeve ıeve tek~a~lıyacaktır. 

Bu film Llane Haicl'ın çev'rdiği fi:mlerin en mtlkemmelıdır. 

Teklrdağında 

Tekirdağ (Hususi) - Serko-

miıcr bay MOnJr Karata9, ikinci 

komiaer bay Bahri Eaen, üçüncli 

komiser bay Kazım Yaman, Hu
•uai Muhaaebe md. bay Ş msi 
Tümer, Hususi Muhuebe başka
tibi bay Mehmet Ali, Maarif baş

kitlbi bay Ahmet Ertan, Tahak

kuk kltibi bay Kini Dioçkurt, 
Hkl Evkaf çevirmeni Vaaaf 
Bllıe, havale ve koli menıuru 
bay lsmail Ürelürk, ormcw 

mllhendis muavini bay Aı • 
Ôzaeçen, Bahriye yözbaıı mi). 

tekaidi bay Hulfıii Te og.u 

Yalova ÇukurköyO muallimi bay 

lbrahim Zeren, terzi bay Naki ve 

bay Fuat Sirer, deniz binbcışı 

mütekaitlerinden bay Mehmet 
Kemaleddin Er, .. aatçi bay Ce!AI 
Eren, kahveci bay Mustafa Sol· 
maz, döşrneci bay Mehmet ve 

oğlu bay lsmail Derin, Banarıı 

nahiyesi mtidiirn bay Hilmi S ıın

yarkm, Ticaret Odaaı vezn darı 
bay HO•O Ural &oyadlarını al· 
1111tlardır. 

••• ... •••aa•a••••••aaaua•aaaa• .. aaıaaaaaattaaecıaaaaaaa•a-aaı 

Kayıp - t"aküda.r Maliye rbe-
ıinden aldığım maa,ta kullan !..ta 
olduğum tatbik mührümü knybc-ttım. 
Yeniııini alacağımdan hükmü ~o tur. 

Beylerbeyi Çamlıca cadd~al 
54 No. d& aci:; o 

BASAN 
Kolonyasının 

benzerini bütün 
dünyada 

Balamaz•ıaız 

Haaan kolonyasını Fransa, 
Almanya ve lugiltereyı be· 
raberce götllrUyorlar. Orada 
bulunan ecnebi doatlan bu 
mDateana kolonyanın bUtun 
dllnya plyuaanda bir efinıa 
taadüf edilmiyeceğini birlik· 
te beyaıa ediyorlar. ltalyanın 
meıhur esans fabrikaianndan 
meıhur Sanderıon bile bu 
huıuıta kat'ı olarak "Haaan 
kolonyaaı kadar nefla 
IJlr kolonp ~oktur., 
demlıtir. 

Neb'ualar, Vekiller •• her 
bUytik inıRn Hasan kolonyası 
l&timal etmektedir. 

Taklltlerlnden sakınınız. 

OskUdarda 'ubemlz yok· 
tur. Hasan namından isti· 
iade etmek lstiyenlerden 
aakınınız. 

Hasan d(jpoMJı 

Behçekapı ve BeyoOlu 

-...;:Y:.:ar::.:ı:n:kl~P.;e;;.rş~e~m;;.;h;.;e;.;m-a;.;t;;in._e .. ı-.e .. rd.e.n~it.ı.h.a.r.en __ i _P_E_K~d-e_,,,._. ________ &D'.dJ•Z~., 
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BUyUk tarlhl roman 6 - 3 - 935 

ESME 
.Muharrirı: A. R. 

Ağalar Dairesinde .. 
.. 1. 1 1.'. 1 ·-- ·-· ..... 1 . ..... ~ 

K1zlar Bir Ağızdan Yemin Ettiler: " Valiaht Billahi 
Kimseye Ağzımızı Açıp Bir Şey Demeyiz f,, 

-······-·· .. ·····---···· ................. .. 
- Fettan, demek de sBz mft? .• 

Ben, şu gözcUk:erimle neler gör
dUm, bilsen. 

mi~tl. Biraz evnl her köıeıln• 
den neş'ell cıvıltılar, ı•n kan• 

kohalar taşan koca feralıAblt sarayı, 

SON POSTA 

Kedi 
Doğurunca 

I 

Tevekkeli değil, dlin pi· 
yano kendi kendine çalıyordu ?f .. ............................................................. 

Reşit Galip iç" n 
Halkevinde . 

Merhum 
Bir İhtifal Yapıldı, 
Saygı ile Anıldı 

Saraylılardan biri, bu ihtiyat• 
sır. ark&daşını şiddetle dl\rttll: 

şimdi suyu çekilmiş IDir değir· _..,__ __________ _..._ 

men• benzemlıtı. Ara ııra, ıofa· Din•• llct11ad He6•rlerl 
- Kır., yavaı s6yle.. Amber 

ağanın kulağına giderse.. Sen de 
Şahinae kız gibi kırbaçtan ıe· 

çersin. 
Biyanka, hemen scıini alçaltb. 

Adeta, fıııldar gibi konul'" 
maya başladı: 

- Galiba, ıultan hazretleri 
o kızdan o kadar hoılanmıı ki.. 
Sarayda alakomuf. 

- A •. Hayır .. 
- Yok canım.. Ne mllnaae-

bet? .. 
- Erteıl gUn savdılar •. Gitti. 
Çok bilgiçlik taslayan kızlar

dan biri, sabredemedi: 
- Yoldaılar .. Hiç biriniz bil· 

meısiniz. Yemin edin kimseye 
birıey demlyeceğinize.. Ben ıtze 
kızm ne olduğunu ılSyleyeyim. 

Kızlar, hep bir ağızdan fıaıl· 

daıakak yemin ettiler: 
- ValIAhi.. BlllAhl kimıeye 

blrş ey demeyiz. fEğer aj'ı:ımızı 
açıp, bir Allah kuluna bir tek 
kelAm ederaek.. Ağzımız, imansız, 
kapansın. 

BUtiln başlar, bir araya top
landı. Madam Biyanka fazla 
allka gUstererek kızların tUphe
lerlni celbetmemek için g&ya, 
IAkayt kaldı. Halbuki blltUn his· 
slyatını kulaklarına topladı. Kız, 
adeta fısıldayarak anlattı: 

- Ben o gece, çamaıırhkta 
nöbetçi 1 dlm. Alt katın kıyı bu· 
cağını gezdim. Bahçeye bakan 
pencere önUnde biraz dinlenmek 
istedim. Ağalar dairesinin kapı11 
gıcırdadı. Sonra da iki ıöla•, 
c.luvar diplerine isine sine yUrll· 
meye baıladı. Bunları hırsız aan· 
d . ın. Az kalım, avazım çık· 
ığı kadar bağıracakbm. Fakat, 

bereket veraln ki ıiyahh beyazlı 
nlacalı kUrkünden, Amber Ağayı 
!anıdım. Hemen oraya saklandım. 
Onlar, önUmden geçtikten ıonra 
arkalarından baktım. Amber 
Ağanm ardından giden ıölıe, 
kim olsa beğenirsiniz ? .• 

Kim? .• 
- Esmer Gül, değil mi ? •• 
- Hay, Allah ... Sonra? .• 

- Sonra.. Koru tarafına açı· 
lan ltapıya doğru gittllu .. Ka· 
ranlıkta bir hayal gibi kaybolu· 
verdiler... Aldı beni, bir merak. 
O gece Safinazla nöbet değiıti· 
recekken, değiıtir .aıedim. Hak 
bir sabaha kadar bekl~dlm. Geri 
gelmediler. · 

- Allah, silah.. Acaba ne· 
reye gittiler, dersin ? .. Sakm çıkıp 
ıehre gitmesinler. 

- Canım, şehir kapısı o ta· 
rafta mı? .. 

- Sakın Amber Ata kızı 
alıp.. Bir desise ile ıaraydan çı· 
karJp.. Boğup bir tarafa atmasın. 

Yok canım.. Z~mpara Arap 
hiç öyle oynak bır kıza kıya
b.lir mi? .. 

- Kardeş, Niçin böyle ıöy· 
lers:n ?.. Şimdiye l<adar sar avda 
az kız mı kayboldu. 

- Sussss ..• 

* Artık, vakit epeyce geçmiı .. 
BOtUn 1&rayhlar odalarına çekil-

)arda gezinen ~ nöbetçi saraylı• 
larm torlik fıpırtıları isitilmekte 
idi. 

Madam Biyanka, yavaş yavsı 
yatatından kalktı. Vücudunu te
peden hrnaima kadar örten siyah 
falım, omuzuna aldı. Oda kapısını 
araladı. Baıını dı~arı uzattı. Etra· 
fına baktı. Her tarafı bombot 
görUnce, dııarı çıktı. Kapıyı ka· 
padı. Saraylılara sorarak ökren· 
dfği, harem aiaları daireaine 
doğru süratle yUrUmeye ba9ladı. 

Ağalar dftirealnl harem daire• 
ıine rapteden dehliz kapısının 

önllnde iki nöbet9l ağa oturuyor, 
se1&izce konuıuyorlardı. Bunlardan 
biri, Madam Biyankayı görünce: 

- Ne iıtiyorsun, kapı yolda,ı? 
Diye mırıldandı •.. Biyanka, 

hlçltereddllt etmeden cevap verdi 
- Baı Kaplan ağası hazret· 

lerlni tezce görmek lıterim. MU· 
him menfaat vardır. 

Öteki harem ağıısı kızdı: 
- Canım bu vakit ağa rahat· 

sız edilir ml? •• Gündüzler torbaya 
airmedi ya? Yarın, ağanın dizinin 
dibine otur. Akşama kadar konuf. 

İlk konuıan ağa, dikkatle 
BiyankaDın yftz.Uae baktıl 

- Ay, dur bakayım.. Sen, 
bizim 1araydan değilsin. TeYek· 
keli değil.. Ben de diyorum.. Bu 
ne kıyafet böyle.. Bizim kızlar, 
siyah 6rtnnmezler.. Canımf. Sen 
buılln Madam Marya ile gelen 
miıafir değil misin. 

- EYet ağa .• Misafirim .. Ya
rın sabah erkeıa gideceğim. Ağa 
hazretlerine mühim ieyler ıöyle· 
yeceğlm. Eğer derhal kendisini 
uyarıp ta beni görUttUrmezıenız 
olur ki ıizlere de bir§ey ıöyler. 

Ağaf.ar, bu tatlı tehdit karıı· 
ıında derhal yumuıayıYermifler; 
gidip Amber aiaya haber ver· 
dikten ıonra, Madam Biyankaya 
gelerek: 

- Buyur. 
Demişlerdi. 
Madam Blyanka, Anber ata· 

nm oda.ına ıirdiğl zaman eğa, 
yatakta oturuyor, ellerinin teraile 
gözleriııi oğuıturuyordu. Uyku 
aersemliğl ile pUrUzlenen bir 11ıle 
sordu: 

- Söyle bakalım kadın.. Ge
cenin bu vaktinde.. Benimle aöy· 
leıecek mUbim ıey, nedir? .. 

Madam Biyanka, durdu. Ra· 
hatsız edildiğinden dolayı biraz 
öfkelenen Anber a&"anın bu 
sertçe ıuah karıısında bir.kaç 
saniye ıuıtu. Söze nereden batlı· 
yacağını dUtlinliyordu. Nihayet, 
buldu: 

- Ağa hazretleri!.. Size her 
ıeyl açıkça aöyleyecelim. Beni 
iıter, astırınıı.. lıter, kestlrhıiz .• 
lıterHnlz, hemen şurada boğdu
rup, bir çuvala koyarak denİH 
attırınız ... Ben.. dantelAcı, filin 
deiilim. Madam Marya ile buıUn 
ıaraya geliıim.. Sonra da haa· 
talanııım.. Ancak ıizinle aöyleş· 
mek içindir. 

Anber ağanın birdenbire ıör.· 
lerl açıldı. Daha bOyllk dikkatle 
Biyankanın yUzUne baktı: 

( Arkaaı yar, 

-, 
Uluslararası 

Kisa Ökonomik 
Haberler 

Almanya: Çekoslo•akya ile 
yapılmakta olan ökonomik ko
nuımalar bitmek llzeredlr. Tfca• 
ret anlaşması yeni bir ayrılık 

çıkmazsa, yakında imzalanacaktır. 

Romanya: Romanyada ıo
ya fasulyesi ekimiyle uğraşmak 
üzere imtiyazlı bir ıirket kurul· 
muştur. 

Lltuvanya: Dııarıya gönde• 
rllccek keten mahıulUnUn atan• 
dardize edilmesi hakkında bir 
kanun neşredilmiştir. 

Çekoslovakya : Kereste 
odun kömilrli ve mensucat eıyası 

mukabilinde Maçaristandan 1750 
vagon mısır almak için yapılan 
konuşmalar neticesiz kalmışhr. 
Macaristan mısırların dövizle 
ödenmesini istemiştir. 

Bulgarlst11n: Ceviz ihracatı 
altmış beş vagonu bulmuştur. Baş· 
lıca alıcı Almanyadır. Satış fia•I 
Almacyada gUmrükaüz tea\:m 100 
kiloda 3436 mark arasındadır. 

Milli Banko darı ihracım serbel!t 
bırakmıştır. 

Japonya, değeri ta kes 
yolu ile 6denmek tartile Bulgar.&· 
tandan gUlyağı almaktadır. 

~ 

Ineçin Biyurfos ve Mentrask 

Dünkü ihtifal~• Bay E. Va11af nutuk aöylerken 

Merhum Ktılttır Bakanı Dok· Bayan Utlfe, Reılt Galip lıl ... 
tor Reıit Galip için, dtın akıam bir ıilr okudu. Reılt Galibin ., 
saat 17 de Halkevinde, ölllmllnftn yakın arkadaılarmdan doktot 
yıldönUmU mUnaaebetile, lzmir Etem Vasaf, merhumun hayatı .. 
lisesinden Yetiıenler cemiyeti ta• anlattı. Bayan Muazzez de Retli 
rafından bir ihtifal tertip edilmiı· Galip için yazdığı bir ılirl okud• 
tir. Rctit Galip, bu cemiyetin Bundan sonra, Reılt Galibi* 
f ahrt reisi bulunuyordu. cftmhurlyetln onuncu yıldönl' 

ihtifal aalonu, merhumun çok. mUnde söylediği nutuk, kendi el 
sevdiği menekıe çiçeklerile ve yazııındao Bay Zafer tarafınd" 
kendiıine ait aayısır. reıimlerle okundu. Bu nutkua okuamall" 
sUılenmişll. Salon hıncahınç kala· dan sonra, ÜlkUcll Reılt Galibi' 
balıktı. Birçok kimseler ayakta muhtelif mUcadeielerindekl çalır 
kalmıilardı. malarının tahliline geçildL Ba1" 

EvveUl IstiklAl marıı çalandı, Kamıran onun tarlhcilltlnl, Bay•11 

Sonra, Istanbul beşinci ilk· Hayrlinnlıa dllclllğinf, Bayan P•" 
mek~ep talebelerl, Reıit Galibin klze köycUlUğttnll, Bay Ümit f ~~ 
Kültür Bakanlığı zamanında mek· mi onun UlkncUIUğtinn taDP' 
teplere tamim ettiği andı söyle· ettiler. 
diler. Bundan sonra, lzmir Merasimin ıonunda, Refll 
liaeainden yetişenler cemiyeti Galibin Cumhuriyetin onünc:' 
reisi Bay Kemal Emin bir slS~ lev· yıldönUmOnde aöyleditl nabl~ 
le ihtifali açtı. Bundan sonra, plaktan ve kendi ıesile dinle'!!J 

•• 
Müthiş Bir Olüm 

Amelesi Andon Kaynar Sabun 
F'ıçıda Nasıl Pişti? 

t} •veçtD zen-~ mıntakal~rında ga 
. d l yet zengm bakır 
ın ma en e ve kukürt damar· Muharririmiz Gördüklerini Anlatıyor 
bıılundıı ları bulunmu~lur. 

Bilhassa Mentrask damarları ara• ( Baıtarafa 1 inci yilzd• ) - gibi dağılan etleri kovahl11 fi 
sanda ton baıına 4 ile JO gram Kar.an kaynamıı; fıkırdamıya bat· kepçelere .dolmuştur. blf 
altın da bulunduğu anlatılmıştır. lamıi, saat (3,5) a kadar mlyanesi Milddeıumumt muavini sJ 

Madenler o derecede zer.gindir gelmiş. Yani suyun Ustündeki (16) 5Hi~mh •Ht. v.e ~d,1diye dok
1
tordu rf 

ki, her kaz:lan metre derinl.k, fıçı zeytinyağı kaymak halini alı aıımın ı areai a ~ın ~ ~ 
bütün sahada, 1400 fa 1500 ton· 1 B k v h t d pılan bu boıaltma amehyeıın~.., a mış. u aymagın arare ere• k l d ~ 
bakır; 2500 kg. gümUş ve 350 cesi de tam (l 20) dir. Andon sonra a~anın tam a tın a ._.. 
kilo altın verebi' ecektir. donun bUtUn mafsalları ayrı 

Bu madenler henüz lşletilmiye elindeki kovalarla kazana boyuna yalnız bir iıkeleti kalmııtır. JJl.fr 
başlanmamıştır. Şimdilik yalnız, 1abun tozu döküyordu. alt çene kemikleri, bilekler, ~ 
bu ha\ alide, Bollden madeni ç.a• Andon kısa boyludur. Kazanın puklar ve kollar tamamen cet' 
hşıyor : 600 metre uzunluğunda kennrına güç yetiıebiliyor. Aya• ten ayrılmııtır. 
ve 40 metre genişliğinde olan bu ğının altına bir sandık koymuıtur. Bir maaa Uzerine eti ve Y~ 
madende altı buçuk milyon ten Yerler sabun toıu, zeytinyağından lan tamamen aıynlmıı bet"' 
maden çıkan!abileceğl umulu~ or. kayağan b!r hal almış. Andonun bir iskelet çıkarılmııtır. Dolı # r:=·······00

••••

00

••• .. ••• .. ••••••

00

···············::; ayağında da lAıtik var. Sandığın iıkeletin sol uyluiunun da lıJ 
Ustilne çıkmış. Elindeki sabun dığını tespit etmfıtir. dl' 

Nöbef Çi tozu kovalarını kazana boıaltır- Mtıddeiumumilik tahkikat• 91' 
Eczaneler ken ayağının albndaki aandık Yam etmektedir. iskeletin ~6~-

Bugece nöbetçi eczaneler ıunlardırı 
1etnnbul tarafı: Şehıadebaşında 

( Üniversite ), Akaarayda ( Eılaom 
Pertev), Karagümrükde ( Suat ), Top
kapıda ( Nazım ), Samatyada ( 'f ec,. 
filos ), Zeyrt>kde ( Hasım Hulusi ), 
Balatta (Tolidi), Divaııyoluodıı (Eıat), 
Eyüb de ( Hikmet ), }{ umkapıda (Bel· 
kıs ), Bahçekapıda ( A. Rıza ), Bakır· 
köyllode ( lıtefan terziyao ), Beyoğlu 
tarafıa Takı imde ( Delluuda ), Yeni• 
tehird• ( S. Baronakyan ), Taksimde 
( Ertugrul ), Galata<la ( Karaköy ), 
Şişlide .. afak eokağında (Nargileoiyan), 
Kasampaşada ( Yeni '!'uran ), Hna· 
köyde ( Yeni Türkiy• ), Kadıköy ta· 
tafı: .Modada ( Ali.eddin ), Pazaryo-1 
lunda ( Rıfat Muhtar ), Büyükadada 
( Halk ) eosaneleri. 

----------------~--....) 

kaymış. Zavallı da mUvazeneıinl meılne mUaaade edildij'i Jçıo ,r_ 
kaybederek baıaşağı bir halde bu Edirnekapıdaki Ayaiıtradl tıJfl -
erlmit ateı balindcıkl mayiln içinde lığına ıömtUmUıtlr. AndoO "" 
yuvarlanmııtı':". Bir dakika sonra yaılarıDda •• ldanbuUuchJt k yıl 
da hamura batırılan bir çivi gibi aylık bir kııı ile bir buç&I / 

tında bir oğlu vardi. • •• ..,,. _ 
(22) fıçı mayiin tam Uç buçuk ............ - .............................. . 
metre aıağııma lnmiı. Var.lyetl 
ıören ustabaıı haykırmıı; 

• - Aman Andon gitti. Bunun 
Uzerine telefona koşmuılar. Polis 

gelmlı. Fakat bu katı mayii bo

ıaltmak imkanı bulunamamıı. 
Zavallı Andon tam saat yedi 
buçuğa kadar kaynamıı. Ocağın 

altı •öndllrU!mllf. Sonra kovalarla 
ıabua boıalhlmıı. Fakat botalh· 
lırken Aadonun plımiı bir piliç 
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· er Geçen Yıl Miktarı Bir 
~ Parça Daha- Azaltıyor 

lrtanbul da ki OTOMOB.ıL 
Sayısına cgo·ste-rir-~ .. af i ~ 

'-t~ b •~hctl 11 ul belediyesi istatistik 
tilq .... tarafından yapılan iıtatis-
(lt " .. 
L .. o~ohugcr~ I tanbulda işleyen 
~ nuktan geç n ı 934 yı· 
'~ıııı.. hit edilecek kadar 

l) ...,tır. 

~Ol•ı'h' 1931 )'ılında şehirde 
u,ti n t kai ve hususi otomo-

t, llaa 2 
t ı.ı Y•sı 120 iken bu mik-

~- (133;) 8 !ala geçen 1934 yılın· 
~ Son b Ye k dar inmiştir. 
t•ti8tik eş Yıl için tanzim edilen 
"t1ı., Udur: 

'taksi Hu•uai Blrl"kte ----1~'8 ';'47 2045 
~ 1347 1 

1 
l3 1165 7~! ~: 

" 3• I083 7JJ 1814 ~... 792 
\t .. ıat t · 54~ 1337 
~, ~"llttıt t tslıkten nl şıldığı üzere, 
L Qll• 1 oaıobll nzalışınd taksi 
~ b otonı.;>bill l h" . t 't' d r 11 ı ıelen baı· 

1~rdllğu U ır. En yüktek rakamı 
~ 34 } 1 nı z 1931 )ıh ile geçen 
'b'li 

1
: rnukayese ec.Tirse az.a:ıı 
alcıılorde }'lizde ( 42 ) Y• 

Yarırken hususilerde ncak yUzdo 
(30) u bulmnlrta olduğu görUltir. 

Yuk rıdaki rakamları ekillen• 
diren grafik tablosunda bu nokta 
daha çıkça meydan gelm kte· 
dır. Bu iti tetkik eden Ye araıh• 
rım belediyo istatistik ıub si şu 
nttic lere varmaktadır: 

lstanbul sokaklarında dolaşı!· 
d>ğı :ıaman sık sık yeni model 
hu usi otomobillere tesadüf ede
rek bunların çoğaldığını zannedi· 
yoruz. Halbuki yulrnrıd ki rak· 

kamlar bize gösteriyor ki hususi 
otomobitlcrd~ d bir az:ılma vardır. 
Y nlnız } e .. i otomobil alan} r, 
tabiatile yeni marka!ara tercih 
ediyorlar. Bu yeni markalar biz-

Je,ri y n'ı' olarak, hususi otomo
billerin çoğaldığına hilkmettirlyor. 

Kira taksiler.ne gelince: Hun
dan Uç dört sene vve1 şeh· 
rimizde gayet lükı takailer 
Yardı. Kirada takıl lıletenler, 

SON POSTA 

Stadyom için Bir MU abaka 
Açılacal< 

Belediye, Yenibahçede lnıa 

edilecek şehir ıtadyomu planı 

için: bir mUsabaka açmıya karar 
vermiıtir. Müsabaka müddeti iki 

ay olacak ve yerli ecnebi her 
san'atkar iıtirak ede.bilecektir. 

MUaabaka neticesini bit jüri 

heyeU ta} in edecektir. 

AtatUrk KöprUıU 
Belediye Daimi Encllmenl, 

bugünden itibaren Atatürk köp• 

rllsllnlin inşaat projeıini tetkik 

etmeğe başlıyacakbr. Encümen 
kararının Şehir Meclisinde de 

tasdik edilip edilmiyeceği henllz 
bulli değildir. KöprünU:ı Nisan· 
d n evv~l mUnakıısaya konması 
için çalışılacakhr. 

adeta yekdiğerilo yarış ederek, 
piyasaya herglin biraz daha 

şık ve biraz daha lüka otomobil 
çıkartyor, milli iktisadımıza tema
mcn oygırı bir vaziyet doğmasına 

1 beb oluyorlardı. Servelimiz· 
d n bir kısmını kirada iıli> en 
böyle lüks otomobiılere koymağo 
hiç de !Uzum yoktu. Kira otomo· 
blllerl gitgide büyilk sermaye ıa· 
hiplerinin elinde toplamy or ve 
nihayet, lliks otomobil!cr babalı 
iflediği için yavaı yavaı takasi 
tlcretini arttırmak mecburiyeti ha· 
ısıl oluyordu. Belediyemiz son ka· 
rarilo bu vaziyeti ı önüne geçti 
ve kirada itli)ecek taksilerin va· 
sıflarmı tayin etti. Bu vafıflara 
nnzarcn takıi olomoblllcri kış ve 
yaz kullanılabilmek tlzere körüklü 
olacak, en az yüz kilometerede 
bir teneke benzl.ıden fazla yak· 

Sayfa 11 

EKLİ ORSUNUZ? 
Aynı ticarethanede: 

KADIN, ERKEK ve ÇOCUKLARA 
mahıua 

Kat'iyyen rekabet kabul etmez fiyatlarla 

Pardesüler 
Mantolar 

Paltolar 

Muşambalar 
ve 

Kostümler 'in 

en tık ve müntahab çe9itlerinl 
bulacaksınız. 

•• -KARAKOY 
Bir Kadın, Tanıdığı Erkelin 

Parısım Çalmıf 
Necil adında bir kadın, Bay 

Yahya adında tanıdığı bir erkek· 

lo bir gazinoda otururken erke
ğin parasını çalmııtır. Fakat 1&· 

vuıurken yakalanmııbr. 

Kaç Bin• Var ? 
Cumarteal gDnOnden itibaren bina• 

!ara numua koamata baılanacaktır. 

lstanbulda (143) bin bina oldutu tea. 
pil edilmiıtir. 

Yeaı lleırırat: 

Hollvut - Holivut'un 6 Mart 
nııshnıı renkli reıimler ... .... en IOD 
Hafüı haberleri ile inti11ar et . ,. ... mıı ır. 

iz - Bugün çıkan 9 uncu 
Ü 

. . ıayuın-
da nınreıt11 Profeaörlerı"n· 

ın ve tanın· 
mıo bilginlerin yazılarını .. k . gorme te-
yıı. 

mıyacaktır. Bu yeni s: ti 
k'ld yar ara U). 

gun ş ı e taksi lıletm '- tı 
.. t d eK zere 

muracaa e enler h k 
d B emen pe 

az ır. unun için elyevm Iıtanbul 
sokaklarında işleyen taktiluden 
tamamen eıkiler pi d 
k. d k yasa an çe-

ıl • çe, yerlerine } eni takıiler 
gelmemekte ve bu 8 ti t k 1 . . ure e a ı 
otomob>llerınde t .. nak b . . "' us neı eh 
bıraz daha fazla l k d 
M fih fk o mn ta ır. 
a~a tısadadı buhranın her 

ne\'I otomobillerin azalmasında 
kuvvetli bir lruil olduğunu da 
söylemek llzımdır. 

~ehrhniz:in baz:ı ıemtlerinde, 
taksa otomob;Uerin.. b' k 

• w ıner en 
~akıimetrenin göıterdiği miktar-

n daha azını vermek llzere 
pazarlık etmek, gece zamlannı 
hemen hemen hemen ekseriyetle 
hazfetmek :r••aı yavaı bir ldet 
halini alıyor. 

iki prova ile 
ısmarlama 
Kostümler 
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Liraya 

latanbul BORSASI 
5. 3. 19311 

ÇEKLER 
l. T.L.için 

"". ,., .. o,~ 
ParJa 12.IM.S 
llllt11• l,&6 
arn..ı 1,40:15 
Attaa 14,7-
Ce....-e ı,410 

1•'1• 66,1~ 
,. .... .-.. ı,ını 

Praı J9,023( 

1. T. L . io 
Yfyaaa 4,S242 
lladrll ~,dl25 

Berlla J,975 
VartOft 4,2075 
Pette 4,S785 
Bllkr.. 79,1080 
Bell'ral 35,SS7~ 
Lea4ra Kr. 514,0lt 
Muakon ., 1079,7~ 

ESHAM •• TAHVll..A T 
Ura 

it ... k.(Nama) 10,
" ffflalle) 10, JS 
• (MUeu •) -.

Oa ... lı b_._ 2:fwl0 
lelaallc • 5,
f lrk.U Ha1ı1ye 16,
u~uı o,n 
Aıaa .. ol ı '66CV. =-16, 

• " IW t>. 25,70 
A11aı'e"11" IOOV.45,~ 
tarlı 0. Y. 00,
la • y,. .... , S0,2) 
Oaı.ı•ar a.ı 8,-
r .. k.. Jf, 

Ha•••••I Tı,-
1.ıet.. 14, 10 

J~ira 
BomeaH 12,30 
lt33 lltlkran D7,
latluua Dahllr 14,25 ou,... ..... 00,-
8 aj.:!al tertip J 47,85 

.. • u 47,85 
R•JI 2,27 
Tramnı 00,-
Rı btıa 10,-
0skGdar .. IO'A,-
1 euo• tO,JO 
MıarKr.P'o.1886 110,-

• • • 19JJ !h,00 
.. • • ıııı ı..ıı,so 
E.oklrUı -,-

MESKUKAT rl 
Kurut 1 Kıırn! 

Ti lıı altaaa 95C• ı Cff.at t) 4.ı!-
ı... • IOH (Reıat) 5000 
•r. • 8411 1 (Vahit) ''50 
~ • 10d5 lı:ıce betlblrUk a tıa 

a...ıcU,. 45,00 1 (Cll hrlpet) '"' 
ı;a;11& .et (Oı. 8 • ' :..40 tH :ıı) uaalı 4,I 
•111 111 lteflblrl ' a .ıu (R t•t) • s20I 

'Ulala.••ı .. 'ı •6U ı~ Vablt) • 530I 
\,\.a..llJ 4"SO ,., iler.. harici 

••••• ..... •••-•••••••••••••••••••••• .. •••w••• ·-••••..-

Eakltehlr'd• 
Gayet Kullan ti• Aoel• Satılık EY 

ah_.. · v-kib ğla 
Hoıuullıy.s m aueıı . Dil d 

mevlui Ye yeui yapılan KtUabya 08 • 

deai üzeriode ikı kat bet odalı "' 
bfi,rük bahçeti bit han• acttle •tıhk.tır. 

Al•ak ••~ek i*J-1er ıçnı
dekilen mllıao,a*1ın. 



Mecmuası neden 
Kapışılıyor? ••• 

Çünkü; TUrklyenln en heyecanh 
en merakh · mUndereoath 
mecmuasıdır da ondan .. 

5 inci Sayısını 

OKUYUNUZ! •• 
"Hrlaentos,, tefrikı"" dP.vem eıHyor · 
Şiıııdı lzmlr'de iki Çe,mellk Bal1 

Komiseri Bay Muharrem Lu 
Tatavlah polis katilinı naıul ölıiUr
mü~tli i JJu uıarakJı tPfriknııın ikinci 
kısmı bizzat Bay " Muharre~,1 ia 
reıı ınıli, vesikalı hatıra& d ı r. v-, " Hrl• 
aantos,, u uasıl gebertw ıf olduğuııu 
anlatma kuıdır. 

Bunlardan maada 

PERİLİ EVLER ••• 

Naci 
Polis 

• Sadullah 
müzesinde 
• Hapishanede öldUrUlen adam 

• 
Şarlok Holmes •• 

Alman casudarile karıı karııya 

16 Sahife, 
renkli resimler 

CC KURUf. 

'' 
Serkomlser Gay Muharrem'in 

"Hr!santoe,, u öldUrdUğU 
zaman almış olduQu 
nlşanlarln çektirdiCll 

o zamanki resmi. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satın
alma Komisyonundan: 

Haydarpaıa Numune Haıtaneainlo 11111tf ak için orta tazyikli bu
har teaiaatı ve mevcud yemek kazana ve teferruatıam tamir ye 
montajlan, çamaıırhan• için yOkaek tazyıldi buhar teaiaatı Çama• 
ıırhane malzemHinln tamir Ye moatajları, mutfak •e çamaıırhen .. 
nln ıu te1isatı açık eksiltmeye konmt1Jtur. 

1 - ihalesi: 12/Mart/9J5 Salı aUnO saat 15 te Cağaloilunda 
Sıhhat MUdUrlUğtı bina•ındakl komlayonda yapılacaktır. 

2 - Keılf bedeli 5540 lira 25 kuruıtur. 
3 - Muvakkat temlnt 415 lira 52 kuruıtur. 
4 - Şartname ve k..Sf •• projeler 28 kurut mukabilinde Hay• 

darpaıa Nümune Haatanesladea aknabiHr. 
5 - IıteklileriD oart HMye ald Ticaret Odaaı •eaikaaanı ve 

bu işi yapabileceklerine 4air lıtaabul Nafıa BaımUhendl5Jiğlnden 

alınmış taadikU fınnt Ycalka, teminat makbuıu veya Baaka kefalet 
mektuplarile birlikte ve belli rtın ve ıaatten evvel koml•yona gel· 
meJeri. "I 004., 

Dakik, sağlam, basit 
lıte; bUtUn dllnyada tamnmıı olan 

RE V U E SAATLERiNiN 
Baılıca evaafı bunlardır. Her yerde aatılır. 

Umumi deposu: İatanlıu, HıhçPknp . Ta, Han No.19 

Taşköprü Belediyesinden : 
Evvelce ekılltmeye ko•uldutu ilin edilen TaıköprU Kaaaba· 

aında yapılacak elektra, t11i1abna lıtekli çıkmaması11dan yine proje 

•e ekıiltmt ıartnamelerl mucibince itin bir ay içinde pazarlıkla 

lntacına karar verilmiştir. 

Talip olanların 1 Nisan 935 Pazartui a-Unll aaat on beıe ka· 

dar Taıköprll Belediye EncUmeniae müracaat eylemeleri ilin 
olunur. "1166., 

BÜYÜK 

E 
18. inci te rtip 5. inci çekiı 11. Mart. 1935 dedir. 

Büyük ikramiye 30.000llradır. 
Apıca : 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler 

ve 20.000 liralık mükifat vardır. 

Gıdai kuvvet 

Zayıf •e cılız olaulara fazla rıda lAıımdır. lıte Hasan Fııtık ÖıU Yağı, gıdat mevaddı ve bilhassa 
vitamini •e kalorlıl çok bol oldu~uadaa bilba11a çok zayıf olanlarla vereme iıtidadı olanlara 
az saman zarfında kat'ı teıirini r6ıterir. Haaan Fııtık ÔzU Yağanın bir klloıu yllz kilo zeytinyağın• 
muadildir. Mideyi rabatııı etmediil aibi lıtihayı tezyit eder. Ve blı kilo F11tık Öıtı Yağı lçea 
zayıflar, bilha11a çocuklar IAakal l • 2 kilo kazanırlar. 
Hasan Fıstık ÖzU yalı kıt ve yaz içilir. Çocuklara Ye sıençlere, ıolsıun ı•nç kızlara •• 
hayattan zevki azalan ihtiyarlara çok bllyllk faydalar temin eder. 

lstanbul, Beyoğlu 
orta 125, büyük 200 kuruştur. 

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

Basmaktayız ! 

Yeni gazoz 
fabrikaıı . ku
racak olar1 

ve 
gazozouluiu 
öğrenmek iı
te:ytnltre usta 
da göadtrilir. -.,r-----

l .. l ___ ı_._ı._n_b_u_ı_e_e_ı_e_d_ıy_e_s_ı __ ıı_ı_n_ıa_r_• _ __.J 
75 top 32 kiloluk çift Iıtanbul, 7fi top 26 kiloluk battal, ız5 

top 18 kiloluk battal, 25 top 100 X 68 boyunda aarı kiğıd, 50 toP 
100 X 68 boyunda muka•va, 150 metre mUce'. lid bezi, 50 kU0 

tutkal, 50 kilo ambalaj kağıdı, 25 makara keten ipliği, 5 tur• 
ıiraze, 12 tura ıerid. 

Belediye matbaası için yukarıda biçim ve ıayısı yazıh kağıd 
vt1aire açık eksiltme ile alınacaktar. Bunların tahmin bedeli 2081 

liradır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görUlUr. Ekslltmet• 
girmek için 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yaıılı 
Yealka ve 156 liralık tomiııatla 7/3/935 Perşembe günü aaat 15 d• 
D•imt EncOmende bulunmalıdır. 1192111 

Eminönll Kaymakamlı~mdan : Başı boş olarak 
muhafazaya alınan bir av köpeğinin aahibi her kim 
zarfında gelip almadığı takdirde uıulllne tevfikan 

bulunup tabtl 
ise bir ha~• 
satılacağı lif.' 

0 1169·· ______ /_ r '\ olunur. 
I Gezoz makine ve levazımı I ---------·---------
\..için derhal flet isteyiniz. J 11 ___________ , 

A. Faik Limited Şfrketi VAKİTSİZ ~HfiYARLIK 
Sirkeci Liman han 

Tel. adreııi: Kapsol - lstanbul 

AlATURl(A 
AlAF•ANGA 

YIEMIEI 
ır AitıLı 
K ITABI 

hU. 6ÜN pl1Et&K 
YEMEKL~a.IN V~ TATLILAllN 
YAPILl.ŞLAklNI IUKITAatA 
8ULAC.AKS1Nlt. • 

FIATI 

.s~ ~\~lın\~m 
UlklLAB ldTAeEVI , 

0 i srcanbuı - a nkar a c addesı O·~ 

Dr. CEM S'in 

NASIR ILACI 

En eski naıur'arı Lile pek k 111 Lır z :
man ; a tamamen vo kakünden ç.karır. 

Umumi depoıu: loıiliz Kanzuk 
eczane1i, her eczanede bulunur. Ciddi 
Ye mlualr bir nuır l'lcıC:ır. 

l!rke1klerde vakitsiz 
ihtiyorlığl' ~arfı 

HORMOBIN 
TABLETLERi 

11S''•yeti tent.ib edcıır. siııirlerl 

lcuvvetl• ndirir ve nkıtsiı 
ilıtiyarlığıo önüne geçeı. 

lstımbul'da fiab 150 kurut 

~czanelerd6 ltulunur. 
Doktorlara; taltp vukuundı. tafıl
llt Ye nümunt gönderilir. 

Adre•ı 

ttalia '! hakiki tabletl~ 
sıhhatinizi •oluktan 
bUtUn aCirllardan korur• 

Galata Posta ku tu~u 1255 ~ımı~-llllllll-11!111~ .. ll!l!l!!I!":~ 

\ıı ' BANKA KOMERÇiYALE 
~ ' ITALYANA~ D eni z y o 11 ar 1 Sermayeıi Liret 700.~'.0i' 

1 Ş L E T M E S 1 İhtiyat akoeai ,, 580,VV"' 
Merkezi idare ı M 1 L A H O 

Ac .. teleri ı KarakB1 K~prllbaıı İtalyanın başlıca ıehirleriod• 
Tel. 42362 - Sirkr:el Mnhlrdarıacle 'u BELER _4 

Han Tel. 22740 logiltere, 18viçr•, Avusturya, ~~ 
___ _. ._ __ .. riıtao, Çekoslovakya, Yugo•~ • ..-. 

Mersin Yolu Lehistan, Romanya, Bulg~Jr 
KONYA vapuru 7 Mart Mısır, Amerika Oemahiri Mütte~ti" 

Brezilya, Şili, Uruguay, A_rJ 4' 
PERŞEMBE glııU saat 11 de Peru, Ekvatör n KolumbıY• 
Payaı'a kadar. 0 1138,, Afilyaayonlar ... 41 

ISTANBUI. ŞUBE MERl<"-t 
Galata V oyvcd L caddesi K.~ 

Palna ( 'l' •J cf. 2641 /2/J/lj/ fi'.' 
Şehir dehlllndekl •c•nt~ıP~ 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 7 Mart 

PERŞEMBE günU saat 20 de 
Hopa' ya kadar. "1139,, 

iMROZ YOLU 
KOCAELi vapuru 7 Mart 

PERŞEMBE a-nnu saat 16 da 
T opane rıhtımından kalkacak 
ifditte Tekirdat, Gelibolu, 
Li pHki, Çanakkale, lmroza. 
Dönüşte bunlara ilaveten Şar
kayo utrayacak Tekirdaiana 
utramıyacaktır. "1140,, 

Ayvahk Yolu 
BANDIRMA vapuru 6 

Mart ÇARŞAMBA glinU ıaat 
J 9 da AyYalıj'a kadar. 11 1 168,, 

Ta•hlh - Sultıı.nahmtt Sulh .Bi
rinci Hukuk mahkemoıinden Yerilip 
ıaıettmiain 4 Mart 935 tarihli ve 
1647 numaralı ni1ıhıuında dercedilm iş 
olan ilanda muharrer hiilie ıenedatı 

ııumaraları meyanında 66.,56 111 66'1GO 
yazılaoak iken Hhven ( 76'l56 ili 
66860> teklinde yuıluııı ulwalda taa• 
bih oluaur. 

1 naubuh.lcı: Alalemciyan ht ~(j! 
Telef. 2821. Heyoğlunda: ;,.irt'1 

cadde11 'fPlef.1046.Kaaıpiyo 
Boraada Telef. 1718. 

~ 
YENi LiT~ 
ÖLCEKL~ 
SAT~ 

filJ~ 
B~ 

"•'' ._ L m1ted şır 
A . FsJ"' s Jıofl 1 

Sirk•cl, Llm•" •• ._,..,., 
1 •• 

Tel. adreıi: Kaspo 

So• Poat• 

iahıı.iı Ah E<r•• lııil 
Netri1at lılidlrlı Ta 


