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Hükômet Filosu Asi 
Gemilere Ateş Açtı! 

Makedonya Asileri Aç Kaldll~r 
Bi Hava · Filosii Kavala Asilerini 

Zayi t llrra tı, :Atin:ada 600 
evkif Edildi • 
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..\ . At111a ••lcakları•4• d•vrlı•l•r o• t•r••H~• Wr lfltılcl•l 
l•lcı titla, 7 ( ıaat 1 O ) - Girit· ı ku•.etleıtola Makıdon7a alllerla• 
t. •at filo üzerine ıöaclerilmlf k-.. Hallı tekilde barelıılta •irfr 
~ lıtıkum'ot flloıu bugUrt m~ll t~elahura utradı. 
"' ıuiuHMa d.bil olaıuı F •lift; bu,Ua ı.a~a ~)ı•m•• 
-.... tıırruıada J•çmlttll'. Bu mtt~lt ltir vuiyete tlrdlt' lçla 

tuzun v tl'li ti h kk' d kat 1 harekita baılaamasına dakl· 
tfaGt•lllıai er 

1 ~· ce a ın • ~~dan d41dkaya latizal' ediliyor. 
'ditiy_,. • malumata latlsar lunuala berahw bir tayyue filoıu "'u · Ka•alada . aıUeria ıılanmıt ol-
~ "•• 7 (Saat 10) - Havaaıa duldan kararıibı ti.Adetle bom-

tlıfetiaden dolayı hOkfımet ltardımu ederek hayli sayiat 

' • J(' • • .-. •.. . . . .. · .ı. ~ .. ,,.. ·'il. .. " • . ' - . "'' . . . ' -

Çam 
Tırtılllrı 

Türk _ Kadınlığının Bir Teşebbüşü 

Ta~.ebeye Mektepte Cinsi 
Terbiye Verilemez Mi? 
Kadın Birliğinde, Kıymetli Bir Heyet 
Muhtelif Mevzular Etrafında Çahşıyo; 

BtyHlmllel Kaciıa Bidifiııin mt1-
ke:1i Ut yapılan muhabereler a•ti· 
ıeaia4ie 'förk Kadıa Birlilf. Tarla 
kadtahua ua•aiat •t .. ltlercl4'ki •ok• 
taiauaraaı telbit et.ek ü11re · ı•h• 
rt.ai• ~tıçok Barulanaı d•••• 
Henlı: laenin.ia ih.ituıaa ıöre '"' 
.ıai.,.. tqkfl •lllit •• .. ....... ......... ,. 
lu ko•lıyealar, alıllkta al

la Yat ltde kaclıa, kaaun kartı· 
' DHamı 11 laol ,Uzde ) 

--··~-.... -· ............ 

Bugüa 

16 
Sayfa 

Gece Zelzele Oldu 
Dla akıam saat 11 f 49 da· 

ldka reç• ıehrlmlıde hafif bir 
ıeJHI• bioedtl•iftlr. 

···•••••••••meemmHlmmmmm•t.mmmmmmmmmmmmmmımmmmmmmmmımm11m1111 

j Biz•, lft'fıcat f••ll••ll•rl a•l•I•,. 
••g•11 z.1c ••• , z,.11 

Öz ·Türkçe: 

Yetmişinden 
Sonra Gelen 
Varlık ..• 
Onu, karak , •a, gönOlden • re16n 

bir lıtekle özlc mit .ik. O biıi bahar 
•tıında buldu, fakat ne oaHız, Ye 

dermaaıız bir Y•t•tı var. Minimini 
ilaekltr; havada iken kanat~r.ından 
vurul mut ıil;i yere d~ıOyorlar. Y •· 
filler sriyme çafına l'İre1a aıcak YC 

l'•nç toprak, bu ak g<Smletin .içine 

ıirnıek iıtemiyor ıribi, dtiten · karları, 
tlur111adan eritiyor. 

Yata yata, belki tutacak. A11cak 
at olıa, ılrekaiz bir kar... Kıt otrta
ııada, ff'İp ortalıtı kuıp kuururktn 
ôt.u nekadar aramıttık. Biz ellerimizi 
uuttıkça, kar biıden uzata kaçıyor
du. Artık yatacatından umudumuzu 
kt1aittik, 

Karakıtta yatmadıktan aonrB, hiç 
7atmHa daha iyi idi. Benim bilditi• 
... ,..,, .... ünde r•rek ... 

Mut ayıada kar; ytb'9itindea 
M•hınut 
v ...... • Atl11• ••lı•lrl«,.ı•ll• "" 11iın••lı l•nlcili •oara gelea Yarlıta benziyor. - .ıtlf. 

~ 1 ---·.. .__-. • • • • • • • • ...... ... 

Çam 

Çcım 
Tırtılları 

"lfah•Ut Y 11ari,. ain "Son Po.ta,, 
oku7uoiilarıaa ta ytai •• 

1Uael htdiy11I : 

Tırtılları 
Bu••n gazet•ntlal alır almaa 
llt•flncl sayfamızı •ç1111z. · Heklkt 
h•yattan •hnmıf, ••vd• mace
ralar1nın iç aırıbcı Ntlrlarlle 
k•rfll•t•c•ksınız. "Mahmut Ye· 
•arı,, •izlere sundulu en 9Uzel 
eaerlerden birini heyecan lclnde 

• okuyacak•11Hz. 

••lacı SaJfamızı Açınız 

•erclirmlıl,rd:r. 
Dit.,. bir filo da S.reı IH• V. ı 7 

(lıl•n•• ~ .... 1i•• > z unan vapurları 
Limanımızda 
Kaldılar/ 

Bay Mazarik 
85 Yaşında 



2 Sayfa 

.. 
Bay Fuat (Beyazıt Ta•ıantatı .23)

TOrk para ın kıymeti 1 bilir. BilhaHa 
Cumuriyetten sonra on paranın neler 
:yapnbileceğinl lSğrcndi. Şu halde 
parasını nereyi •• kime nrdiflnl 
bilmek ister. lmtiyaı:lı tirketlerin 
makbuzları cidden karıtıktır. Bu mak. 
buzlardaki tah•ilit .Otunlarında Y•J•• 
hut erka1aranda aldıklara nr,ııllerln 

ve ıam1aranın ban,ııi kanuna ••yahut 
ltilafnnmeye gl>re tarhediJditinl mad· 
delerile g6ıteneler çok iyi olur. 
Biz de kalbimlzo fftphe gelmedea bu 
paralara 3derb:. 

Bu Kadın 
Niçin Öldü? 

Y edikulede Kazhçeşmede otıı· 
ran inekçi Bay Ahmet, MUddel• 
umumiliğe müracaat ederek bir 
ebenin, eşi B yan Makbuleyi 
doğurturken çocuğu öldllrdllğDnl\ 
ve annuini haataladığı için Haae· 
ki hastanes:oe kald.rıldığını iddia 
etmiıti. Ba} an M kbule dün haa· 
tanede ölmüştür. Adli doktoru 
Bay Enver dün cesedi muayene 
etmiş ve morga nakline )U:ı:um 

göstermiıtir. Alınacak rapora 
göre tahkikata devam edilecektir. 

r ... 

931 senesinde Galatada Agopyan hanında bir 
facia oldu, filmler tututtu. (7) kiti yanarak öldil 

ye (21) kip yaralandı. O valdt tahkikata Müddei· 
umumi muayinJerlnden Bay Şefik elkoymuıtu. 

Neticede film depoıunun sahipleri Y aat ile Y orgi 

Rasimin varislerinden oğlile efl, ikinci Hukuk mah· 
kemeline mUracaat ederek ıuçlulardan tazminat 
lstemiılerdir. Dtın mahkemeye baılandı. MDdoiumu
mi muavinlerinden Bay Şefik ıahit olarak dinlendi. 
Bay Şefik o vakit film depoıu .ahlplerinln dört 
noktada ihmallerinin tespit edildiğini anlattı. Mab• 
keme ·Doktor Haydar, MUbendiı Refet Şevket ve 
Nuıretin plılt olarak çapılmaaıw kararlaıbrdır 
ve davayı baıka ıüne bıraktı. · 

adında iki klıJ, ~!Dm• Hb•p oldukları iddla11ile 
mahkemeye •erllmiılerdl. Suçlular af kaauoundu 
latlfade etWor. Y ahuı 6lenlerden mlitekalt Bay 

Mezbaha Resmi 
Belediye Dokuz Kuruıun 

Zar r Vermiyeceiinl 
Bildirdi 

Mezbaha resmi lıakkkmda 
hıyvao tac1rlerlnlo Eeledlyfly• ve 
diğer alAkadar mak&m.Jııra yap
tıkları llracaatlar a•tiuluımiıtir. 
B tediye, resmin •ğırfsğt , o:ı.rndakl 
iddiaları etrafla ıeldlde tctldk 
ederek kararım ve~mlıtlr. T aclr
lere do bildirilen bu kar rı. göre, 
dokuz kuruşluk r ıi tahmin 
edildiği kadar zar rh netlcel r 
v r lyec k, at fi.aUarmı artlar• 
mıyacağı gibi birçok bakımlardan 
faydalar do uracakbr. B lediye, 
meselenin Şehir meclisinde görU
tUlecek kadar ehem lyetlf telAkki 
edilm diğlnl d aynca bildirmiştir. 
Şu hale göre, kilo usulUnttn tat· 
bika baılanalmaıı hangi tarafın 
daha haklı olduğunu glS•terecek
ti~. lata bul cel pi rl, vaziyetten 

mllteeı ir görlln ktedfrJer. Kana l· 
lırine iÖre, bef ediyo o inde sonunda 
zararla çıkacak, resmi fndirmete 
mecbur kalac ktır. 

24 
Saatin 
Hadiseleri 

Enver adıada birlıf, Ha1ekl 
haatanesinden lurııdık yapmak 
ıuçllo adliyeye veriJmittir. 

lf.. Mecidiye köyUnde oturan 
Mehmet lımhıde biri bir alacak 
1llıOnden çıkan kavga neticesinde 
Ştlkrll adlı bir helvacıyı fena 
halde d6Ymtı , yakalaıımıştır. 

"" Mehmet adlı bir amele 
Akıarayda Camlı sokağında otu• 
ran akrab aından bayan Tarifenin 

anto, elblıo ve ıaireainl çaldı· 
ğından yakalan ıştır. 

\Adliyede 
Bir Tokat 
Hadisesi 

Dil.o Sultanahmet ikinci sulh 
ceıa mahkeme :nde bir damıe 
ve s~vme davasına bsş!andı. 
Ki:ıtt.!k paurda Bostan sokaiında 
otur .. n bay Cemal, eti ve 9 ya• 
şındtill.d oğlu lhtan ile kızı Zahide 
•y11l mahallede oturan komfuları 
bayan R ife lcı:ıl rı Ş fika ve ŞU
kiıfe al yhlerine daya açmışlardı, 
lddi ya gör 14 Y8Şt dnkl ŞUkt\fe 
lbıanı dövmüş, Ih anın annesi de 
Şu küfe} 1 eve alarak pataklamıf. 
Maznunların avukatı, kendilerinin 
de mukabil bir d va aç.hklannı 
aöyledi, birleıtirilmeıinl istedi ye 
muhakeme de şahitlerin çağrıl a ı 
için kaldı. Fak t bay Cemalin 
kızı mahkeme ıalonundan çıkarke 
Şcfikanın tiatll11e hücum ederek 
suratına tokat indirmeye baıladı 

ve adliye pofü.i h diseye 1 koya• 
rak suçluyu mllddeiumumiliie 
verdi. 

Nobetçi 
Eczaneler 

Bureo nöbetçi ec~aneler tbnlardın 
1..tıuıbul tarah: Aksarayda (Ziya 

Nurı), Şehıadebqında (Hamdi), Şeh· 
remlninde (A. Hamdi), Edirnekapıda 
(Arif), Samatyada (Rıdvan), KUçük· 
paz:ard (Hüaeyin HUınü), Fenerde 
(Emil1adi), Eyübde (Hikmet), LAie
iide (Sıtkı), Cağaloilunda (Übeyt), 
B ho kapıda (Mehmet Kasım), Ba
kırköytlnde (Hilal). Beyoğlu tarafı: 
Taktimde Kumbaracıda (Garib), U. 
ıokağında (Umoncuyatı), Galatada 
(Aari İttihat), Kurtuhııta (Kurtuluf), 
Kasımpa ada (Merk r.), Hnhcıofluuda 
(ll lk). Kadıköy tarafıı Modada (Faik 
bkend r), Paıaryoluoda (Namık Beh-
çet), BUyükııdada (Şinasi Hııa) ecıa· 
nel ... rt 

1 Buğday İşi 
Heyet Raporunu Ziraat 

Bakanlığına Verdi 
Butd y yolsu:r.lutu tahkikatile 

uğraıan heyetin Ankaraya dön· 
düillnil ya:ı:mııtık. Allkadulara 
gelen haberler göro, Ziraat Mo.
teıarı Bay Atıf Bayındınn Ret .. 
litlndeki heyet, umun>t fulekeyl 
baıırlamıv ve tahkikat evrakile 
birlikte Ziraat Bakanlığına Yer• 

ittir. Netice, Ziraat Ba11kasım da 
likadar ettiği için fezlekenin 

bir aureti de Umum MildOrlftğe 
gönderilmiştir. 

Buğday a t.ılanna ait hesap
lan gözden geçiren tahkik h yet
lerl, ehrimb:de çahıtrkları müd
det lçeriıind aksayan noktaları 
da teıbit et iıler ve bunlar hak· 
kında da ayrı bir rapor hazırla· 
mıılardır. AlAkadarlar, buğday 
aatııı 1 lerile met2Ul olan ıehrl· 
mh:deld teıkilltıu, glSrftlecelc 
lUzum ve ihtiyaca göre baıı delf• 
iklikJere oğr tıl aaını b ki mek· 

tedirler. Bu aradı, kadronua 
takviye • edileceği kuvvetle ı3y• 
1 nmektedlr. 

Son Fırtınadan 
iki Motör 
Parçalandı 

Havanın karlamaılle beraber 
dıı denizlerde de oldukça fiddetll 
bir fırtına bqgöatermlftir. FırtıDa 
yüzünden, MDreftede ve Dalyan 
boiazında iki motör karaya Yur
muı, parçalanmıfbr. Bu11dan 
beıka Ahırkapı açığındaki babll 
tekne üzerindeki pmandıra da 
yerinden kopmuı ve dalgaların 
te&irlle ı r klcnmiıtir .. 

E•velkl ırece, tipi halinde 
devam eden kar, dOn 6ğleye 
doğru ılddetini kaybetmiştir. Ha· 
va akşama kadar kapali fakat 
yağışsız şeçmf ıtlr. 

lf Ahmet, Şakir ve Muıtafa 
isminde Uç kafadar Fonerdo Ali 
Naci l minde birinin çamaşırlarını 
ç ldıklarından yak 1 nmışl rdır. 

···············································••············· Adada Bir Ceset 

lf.. Kurtuluşta oturan Mikail 

lamlnde birinin hiımetçlsi Istrepola 
vden glimllş çat 1 ve kaşık ta· 

kıml rını çalarak kaçmış ise de 
yakalanmıştır. 

Dlin BUyllkadada bir ceset bu• 
l.~ınmuş, tahkikata başlanmışbr. 
Olum hadistalnln beı ıun kadar 
öncelvukua ı ldiil tahmin ediliyor. 

1 ._on Posta 'nın Resimli Hikayesi : 
' 

Pazar Ola Hasan 

• • • • • • • • • • 

1 

Ha an B. - Eski tanıdıklar
dan birkaç arkadaıla Oç beş 
lif ettik., En geç kaldım ••• 

... E) Yah, doatum .• 
Şimdi ben noaıl 
gideceğ:m •• 

Ey\lah... l 
eve Yar? 

Ne oldu Hasan B. 

Tarihi 

22 Eroinci 
Mahkemede 

Son defa yakalanan 22 kişi-
ilk eroin kaçakçıhğı auçlularınıd 
duruıma6ina dün sabah sekizinci 
lhtiaas mahkem sinde bakılmııtıtt 
Ba celsede Ahmet isminde bJ .. 
ıahlt dinlenmlt ve duruıma kı:raı 
verHmek liıere bugOn öğledelr 
ıonraya tllik edllmiıtir. 

lran Murahhasları 
lranlı afyon murahhasları bit 

Ud gUne kadar Tahrana harektl 
edeceklerdir. Afyon lnhlaarı Idar• 
Mecllal, lranlı murahhaslara yap-' 
lacak son teklif Uzerinde görOr 
meler yapmııtır. 

GUmrUk MUate9ar1 
GUmrUk ve inhisarlar Bekan' 

bia mUıteıarı Bay Adil, dtı• 
akı•• Ankaraya gitmiıtir. 

Fena Halde Yaraladı 
Şof6r Arifin idarealndeki 1876. 

aumaralı otomobil Galatada4 
ıe~mekte iken Menıur adlı b~ 
çCSp,tıye çarparak ağır ıurett 
yaralamııtır. Çöpçü Mensur ha# 
taneye kaldırılmıı, ıoför yakalı" 
narak tahkikata baılanmıştır. 

Eyüp Yangını Niçin 
Çıktı? 

Evvlki gece Eyüp'te çıkan bV 
yaagın netkeıinde birkaç ef 

yandığını yazmııtık: 

Yangın, Sadettin lımlnd•' 
birine ait ve Ilyas isminde birinlt 
oturduğu evden, duvarlara p• 
yakan olan soba borulanmn kıs~~ 
maaı yUzUnden çıkmııtır. Yan8""• 
itfaiyeye geç haber Yerlldlğind 
y omdaki Sadettine alt diğer o 
ile altındaki bakkal dnkki~ 
kuıçu Mustaf ile çlSpçU AJial 
barakalan tamamen yandığı b 

de bUyUk mOıkUlatla söndnrtl1"' 
mliıttır. 

Çarııkapıda da iki dUkki01f 
yandığını yaz:mııtık. Burada Y~ 
gınıo neden çıktığı henllz tes 

edllememiıUr. ' 
Bunlardan başka son 24 s•' 

urfıada ı birde birkaç f anıt' 
baılaniıcı olmuıtur. 

lstanbul Maarifi' 
nin 935 Bütçesi , 

KtUtür ldareıi, 1935 bQtçe~ıl) 
hazırlamııtır. Şehir Meclisi k• J 
ettltl takdirde bu yıl l&t~11:,ta 
MnltUr blltç si (1,963,954) Jır ~ 
Bunun (104) bin liraıı yeni r:~f 
lacak mektep blnalanna ayrı .. ı 

,e.-
tır. Bu binalar için, geçen pıt' 
(76) bin liralık iatimlak Y" 
mııb. 

B. Diyor ~I 

;ı~ 
•" .. 

e• apaydanbk.. iç.en • 
ncı fırt.na esiyordur. 
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Hergün 
Yunan isyanı 
Karşısında 
Düşünceler 

• 
Siyasete, ihtiras ve entrjkanm 

~ehir aaçan hüviyetler:i karışınca 
ttanlı hfidiıeler.n patlak verme· 
• esi imkansızdır. Ilıtiyar tarih 

laııe bunun birçok misallerini 
IGateriyor. Ve eğer ıon Yunan 
isyanından ibret a. ak lazım g • 
lir e, Yalnaz fıkir çarpışmaforma 
~e aamimi münakaıalara dayanan 
•ıyasdann fayda verebi.eceğl bir 
defa daha kendini göstermiş olu· f •· Bozguncu politikalar, millet· 

n hayatında çok acı hadiaele· 
re Y~! açmııtır. 
ka .. Hıç bir d vletin dahili iı:erine 
jr'Şoıak aklımızdan geçmez. Fa· 

t koınşu ve dost Yunanistanda 
(~ P bltenleri dikkatle gö~omek 
Uretile bir vazife yapmış olduğu· 

t?lutiı da kanaatimiz vardır. 
~~n haber) r, Çaldaria h kfı· 

~ h~ıo vaziyete ta ami!e hakim 
•eli ukunu, batt tayanın tenkil 
r; lınek üzere bulunduğunu bildi-

Yor. E a n bütUn membalard n 
~~ıı haberler, isyanın Şarki 
' "'l(edonyada çok mahdut . bir 
~ ay f b.isar ttiğini ve adalar 
ıntftkaaınd d y lnız Girit ada· 

·~da kaldığını, diğer yerlere hj~ 
8 ayet tmediğini kaydediyordu. 
"U sureti Yunanistanda milll 
13tıdctın, aon hAdiı lerde esaslı 
l~ •ur tt sarsılmamıı olduğu 

fılıyor. ' 
~ ~:ğer t raftan Ç1lldaris hliku· 
'1 etı, rnillt Yuoan birliğinin, her 
, lln2' bir hldise karşısında sar-

Qby a uğramaması için çok kat'i 
~1"tanmıı, her ihtimali akla gea 
lrerck c zri tedbirler almıtbr. 

j Şunu da aöyllyelim ki, Balkan· 
J ardn ebedi barış UlküsUnUn yer· 

1. Şnı. ~i, bütün Balkanlıların iyi· 
~I ıçın llzım ve zaruridir. Daha 

<i ne. kadar, b zı B ikan d vlet· 
lerının iç. ••z.l; ellerindeki lı:araıa

ohk, mac ra pefinde kotan bir 
kısım devi tlerfn zaman zaman 
lnlid halelerine fırsat \1ermiştir. 

Eğer "Balkanlar, balkanlıla· 
~'~dır! ,, düsturunun bakim olması 

~~ lyonn ( ki Balkan anlaşması bu 
ka~\~ teı hhus ettirmiştir. ) Bal· 
Pol"t'dkevletlcrinin iç ve dıo barış 
l t 

1 1 asına dört elle aarılmaları 
Urfdir. 

l' takyada A keri 
l' ahşidat Yapmış 

Değiliz! 
~\e. Sofya, 6 ( A. A. ) - Türk 
fi~.tının Bulgar hududunda tah· 
aldu ırı ne ma a ifode etmekte 
lt 8 ~u teklinde kendisine sorulan 
l.ı-~ u le c vap veren Dış lşler 

.~nı B. Batolof ıöyle demiıtir: 
1 k - Biz, TUrk • Bulgar dolt· 
tJ ~ llıuahed i ahkA ına sadıkan 
~kut •diyoruz. Şu halde Türk 
h i •tinin almıı olduğu tedbir· 
~~ .,nı için gayri kabill izahtır. 
tlltlit bu tedbiri r lınmış ise 
d,~ild· derim ki, bize kartı 
~.tll ır. Türk gaz telerinin bir 
tad1t

1 ~ze karşı f na daTranmnk· 
· ~ lbuki Bulgar gaz t lerl 

~-ıe rl eınJeketin münaseb tJerinl 
ttttt ar decek her türlü neırl· 

l'~ ç ldnınektedirlrr. 
l'ttıı tn tk gazetelerinin bUcumla
ıı,ti 8.~hik göstermek için iamini 
~eıet ll~nıekte oldukları "Trakya,, 
~llınu~111 

ki tatil edilmi§tir. Ümit 

-------------------------------------------~~---====~~·------------------------------------
Resimli Makale a Karınca Kararınca a 

lnııanlar vardır, bllmediklerj ive burunlarını eokarlaı. olursa olıun suvarinio beceriksııligi yüzünden kepaı.e 

olabilir. Öylelerini biliriz ki çok iyi ve güzel yürümekte olan mil· 

eaıeseleri, beceriksiz ellerine alır almaz iflnıa ıürüklemiş
lerdir. Demek oluyor ki bir at nekadar cine ve 11.hşkan 

BAceremedikiniz işin başına geçmeyiniz Ye hele fu 
atalar ıöıünü hiç unutmayınız: Karınca, kararınca! 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Hükôme 
Gemi er 

Filosu Asi 
Ateş Açtı! 

( Baıtaraf ı 1 inci yüzde ) 
rinde keıif uçuşları yaparak asi• 
lerJn vaziyetlerini tamamen tesbit 
etmişi rdir. 

Atina, 7 (Havas) - HUkiime· 
tin Makedonyadakl muntazam 
kuvvetleri daima takviye edilmek• 
tedir. isyancılar şu dakikada, ka· 
çacak delik bulamıyacak şekilde 
sımsıkı muhasara allına alınmııtır. 

Seianik, 7 (A. A.) - Burada 
bulun n Harbiye Bakam General 
Kondillı, &il rin elinde bulu· 

an bir harp gemisinin Çayizl 
civarında sabile yaklaıtığını ve 

kuru sıkı top atııları yaphğım, 
f kat yapılan bombardıman üze· 
rine kaçmak mecburiyetinde kal· 
dığmı bildirmiştir. 

Gener 1 ıunu d ilave tmiıtir: 
" - Hükumet kuvv tleıi asi

lere karoı mutlaka muzaffer ola· 
caktır.,, 

Atina, 7 (saat 9,30) - SelA· 
nlkten son dakikad blldirillyor: 

Sel nik, 6 ( A. A. ) - Kanlı 
muh r b l r cereyan ettiği bak· 
kında cnebi gazetelerde çıkan 

· haberle tekzip edilm ktedir. Mu· 
hasıml r Strumo nehri ile ayrıl· 
mıı bulunuyorlar. 

Fena hava harek!ta mani ol· 
maktadır. Fakat hükumet mahaflli 
asilerin yiyecekleri kalmadığından 
bozgunlukları gün mHeleal olduğu 
kanaatindedirler. 

Kat't Muharebe 
Belgrat, 6 (A. A. ) - Yunan 

hUkfımet kıtaatile asiler araımda 
kat'i muharebe, asiler öğleye ka· 

hükumet kuvvetleri kumandanlığı 
taraf .odan son vaziyete dair bir 
reamt tebliğ neşredilmiştir. 

Bunda hulAsatan deniliyor ki 
fıyancıların v ziyeti karmakarışık 
ve çok perişan dır. Erzakları hiç 
kalmamı hr. Panik vaziyetinde
dirler. 

Bunlardcn mllhlm bir kısmı, 
hükumetin kat'i tenkil hareketi 
karıısında kendilerini kurtarmak 
için Bulgaristana geçmektedl:. 
Orada silAhları alınarak tevkıf 
olunuyorlar. 

Atinn, 7 ( Son dakikada hu· 
auai muhabirimiz bildiriyor ) -
HUkümet vaziyete esaslı surette 
hakimdir. Alakadar devlet ricali 
isyanın hemen hemen ve tama• 
m n tenkil edilmek ÜHre 
olduğunu kat'i bir ifade ile rea· 
men b yan etmi lerdir. isyanda 
parmağı olan ıuçlulann tevkiflı· 
rine devam ediliyor. Bugllne ka· 
dar • Atinoda alb yUz klıl tev• 
kif edilmlıtir. içi rinde mebuslar, 

be 
dar teslim olmadıkları takdirde 
buglln öğleden sonra baı.h_Y~· 
caktır. General Koodılııın 
maksadı, asilerin kan dökülme~
aızın teslim olmalarını teman 
etmektir. 

Bütün Generaller 
Hükumetin Emrinde 

Atina 6 (Atina ejanıı) bildi· 
riyor: Bütün generaller ve. ?1lite
kait zabitler, hUkQmet reııı Bay 
Çaldarlse ve Harbiye Nazırı Gene
ral Kondilise telgraflar çekerek 
isyan hareketini gayri milli ve cin at 
tel&kki ettiklerini e8ylcmiıler "e 

Ayan azaları da vardır ve mUhlm 
bir kısmı kadro harici zabitlerdlr. 
Mevkuflar inceden inceye sorgu· 
ya çekilmektedir. Te§ekkül eden 
fevkalAde saliihiyetli Divanıharp, 
mevkufların muhakemılerfae b.,. 
lamak llzeredir. 

Ayan Mldcliı Reisi ve Venbe
loı fırkası lider moayfnlerfnden 
Bay Gonatas hakkında da tevkif 
kararı verilmiştir. 

Bay Gonatas, isyanı tertip 
edenlerin bnıında bulunmak suçu 
ile itham ediliyor. Fakat ılddetle 
aranıldığı halde şu dakikaya kadar 
yakalanamamıştır. Nereye •klan• 
mıı olduğu hakkında ehemmiyetle 
tahkikat yapılıyor. 

Atına, 7 . (Husuıl} ...:.. y •niden 
on bef kadar meb'us, lıyanda 
methaldar olmak zonnile tevkif 
edilmiıtir. Tevklfat devam •dt 

TOrkiyeden gelıniı olan yor. 
bur Bodosaki ile borsacı Fik m1 
tevkif edilenler araaındadır 1 

• 

Ayrıca askeri tevkifat İ . 
pılıyor. • ya 

Başladı 
hnkumetin emrine amade bal ... 
duklannı blldlrmiılerdir. 

isyan hareketln"ı t rt" -~-
lerl . e ıp .ue .. 

n 11rvetlerınin nın ..ı ___ 1_ 

. b' k sau.rıcmae 
aıt ır ararnaıne ne dn-ı..a.ı-

K al da fre ~ .... 
av a n blldlrildiv. x 

il . • gane guro, 
as erın rei&ı Gener 1 K 

h. d h"t· a amenoı, 
ıe tr a ı ınde aha)' i be t _ . ınn ııaa 

ıuren ısyanını baıtırmak için aıl 
Oaaru harp aernf-ı i 

e. ı:sın n muaven• 
tine !!1ftr~caat etmiştir. 
Hukumetin Filosu 

Girit Sularında 
A tina 6 (A A ) . ' · · - Atına aJ&Uı 

tılcdır e . kiyas ti rl herkese 
~ tnda,.] dılrnekte olan Tllrk zi .. 
b 1te ka llrı, TUrk g" zetelerinin 
1ttet rş~ olan hUcumlanna nf· 

A \r rırler. r 
"

0 dola A • /STER INA!v /STER I NANMA! ç;;---= :.Jansının notu: 
tqci Plığımız t . -
(.... Q bu ii ahlc.ıkota göre, Trak- 1 k h hına bir f '\ t ·ı f ... ,.Q g n norm ı b • Gazetelerde okuyor ve ara sıra biz de yazıyoruzı nzancı e1n . r 1 e aydah olur: G len HY• 
tQf ,. lcuvvet1 da ır •urcll• bu- Morıılekoto fazla seyyah aelm sini temin için yini yahlan yurt fçınde fa:da al ıkoyabilmek farti1e. "ıe' il• d• / /. "?dbaıka ne sevkı- • 
, "1/•ket ha ışı at yoktur. iki tıdb"rler ahnm"k karan verilmiş. Yokn gelip geçici seyyahlar, ne kadar çok o'ur1a 
<lfftocJ l muna~ebatı in igl b1' -"emlekete fnzla ıeyyah gelm sI, yurdun C>konomik olsun, ökonomik fayda itibnrlle hiç hükmünde kalır. 'ı 'il aknk~ıaftttdır. Türk matbua- L n .. 

~ I • ••rıyeti d / ER JNA NMA / o rı ak 
11 8 •cı yazıların JS TER /NAN S T ı tle~~ olnıa1ıı da ba iglliğln 

nden •agıl•a g•roktir. 

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

Sözün Kısa• 
Yazı Çok Oldalu ifİll 
Buglln Konantedı -r=.:.:;- -···············-··············---··--
Türk - Yunan Hu
dudunda İhtiyati 

Bir Tedbir 
Bilkret, 6 (A.A. Huu) - Tftr. 

kiyeden gelen haberlere göre, Türk 
bükllmeti, Makedonya iıyanıodaa 
doğahılıoek her ilatimele brp Yunu 
hududuna ıuıker vo malıseme gönder
miıür. 

Bü.kreı, 6 (A.A. Havaa) - Yuoaa 
hududuna asker ve malzeme ıöndeı:İI· 
dığine dair Türkiyeden gelen haber· 
ler herine, bu· aemyat Makedonya 
Y unau le yanından dolayı ihtiyati bir 
tedbir olwak üzere telakki edil· 
mıktedir. 

.. bil~;·;;; ..................................... ___ .. 
Harbiye NaZll'I General Kon

diU., Batvekil Çaldarise çektiji 
bir taJgrafda, gece yanaındaaberi 
deYam eden ficldetJi latm.. ban
kAtı işkAl ettiğini ve kanetll bir 
ıiain rüyete mani olduğunu bil· 
dirmlştir. Hilkümet kuYwetleri 
Strunta nehrinin öte tarafından 
aailerl bir çemb.r içine almlttU. 
l-lava dOzelitıce harekata yeniden 
bafla11acaktır. 

Havama muhalif oimaama rat
men, dlln General Konc51i8in 
klan• altıada 20 bombardıman 
t&J)'llrHI keşif uçuflan yaparak 
....... .....,zilerhli t..bit etmlıt
lerdlr. 

Hükumet fllota dlln alqun 
ahalinin tiddetli alkıılan ve 
"yaşasın hükumet, kahrolsun ka· 
tlller., Hı!eri arasında Boiudan 
pç•İftlr. 

Bey Çaldarisin. Yeni 
Beyanatı 

HUkümet reiai Çaldaria mat• 
bu at mllmouillerinin mllracaah 
llzerlıae qağıdald beyanab tah
riren vermiıtlr: 

"- Vatana, devlete ve Yunan 
mill.tinfa hürriyetlerine kaqa 
.aAh çekmek cttr'etiade bullt
naa caailerdu memleketi t .. 
mblemek lzwe hllriam«ln 
Ye mHI lnavYetı.rin bafladıklsı 
mllcadole boıünden itiba"a arbk 
katı ıafbacna giriyor. kftdt ... 
adetinin, kendi ıllkiin ve rahatın111 
alçak dntmanları tarafından ko
parblan f ellket fırtınası karıııında 
mlliedn ı&ıterdijl llOfuk kaahhk 
•• mef111 kllkômetin harekibnı 
tak•lye hususunda lzhn eWji 
19•k ve heyecan, blzlerebu mll
cadeleyi bahtiyar bir neticeye 
Yarc:hnnk için lizım ,.ı.n bitin 
kavY.ti Yermfıtir. M.,. btlk&
metin galebulnin tamamiyle mi• 
.... en olduğunu en kati bir ıu• 
rette temin edebilirim. 

Eransız Kruvazörleri 
Manilya, 1 (Hmaal) - Turvil 

ve Foı kruvazörleri, Yunanııtanda 
Fıan11:ı tehaaaının menfaatlerini 
himaye makıadile Ptiıe,. hareket 
etmiftir. V erdh torpito muhribi 
de Beruttan Pireye hareket 
emıial alnııştır. 

8. Venlzelos •••k• Bir 
HUkümet lallforMllf 
Par"a, 6 (A.A.) - Atiwedaa 

S.Jgrada bildir 1 yor. Muhalefet 
fırkası re:si ve eski Bqvekil Bay 
Veni e os, isyan hareketile • alA· 
k111 olmadığını beJ&D etmif v~ 
ih ilaf ı nihayet verecek ~ ~1 

intihaba.ı haurbyacak kabıJI ette 
bir bO Ametio tetkll etlMlnea ni 
t.ıep eyfeaüftir. 

(Dh sec• yar • na kad r ae en 
fit ı..ı.er er t.,.:U w INll4e •n be-

tiacl • ıf.o.ci '· I 



4 Sr.yfa 

:\Jlemleht Mauara•\: 1 

1Bigada 
1/şsizlik 

B!ga (Hur.uei) Kasıhamız 
körfez bir yerdir. Burayı, aylar 
geçer de yabancı bfr kimse uğra• 
maz. OtelJer bom hoflur. Hele 
kış:n, !andırma ve Gönen kaı:a· 
farına yoJ ohnaclıtı için koıu ol· 
duğu halde ı.ı.n ıiden yoktur. 

?ıs:ılikden olacak ki, eline y&z 
lira gibi ufak bU Hrmaye ıeçire· 
b:len kimseler de dtUrkln açmıf, 
esnaf olmuştur. iki itin ~Relik 
ıehirde bcmen heMea athm ~ıaa 
bakkal dllkkirt vardır. Bunlar, 
aktama kadar ltelderler, 161dn 
yarnn lira yevmf yeyi zor ciotrul· 
turlar. 

Yal.ancı uğralı hlr ı•Wr 
olmadığı için btUtın altıverltler 
yerli halka haW.ar etmektedir. 
HcrıQn birtbkioia ylı:.Une bakın 
ıehir halkı, yabancı bir lima 
ıörm•y• adeta laaaret kalmiıhr. 

Bu ifıiılik yUıOaden dı pa· 
raatzhk hiıHdiJmektedlr. Y eymf· 
yeler çok dlfklndllr. 

It-lzffkten kahYeba11eler tıklım 
tıklımdır. Yaz ıtıalerl bel, ça· 
pa fibl itler ç&araa da karın 
doyuracak derecede delildir. 
Kahvelere deYam edenleri• ıay 
paralarını, evde batır dokumak 
auretile kadınları temin etmek· 
tedlr. 

Bu halin eYlenmelere de teıiri 
vardır. Bazı haf ta 1,ir Hc:i dlj'lo 
olur. Baıaa aylar ı•çer de kimH 
evlenmez. Çlaldl iıini lSnO•• kat• 
mq, ekmeiini pkarmıya, maar_. 
fını yeomete b .. laa&f bir deli· 
kanlıyı berkeı parmakla söater-
mektedir. 

Böyle olduiu laalde laiçblr 
ıeaç tıtraya ıltllp para kazan· 
mak aevdaaıada detildir. Blıa 
ıençlerl Biıadan ayrılmak iste• 
memektedirler. 

ltAztljia aWlk &zerine de te
alri fa1ladır. Ônun için kelanlaa· 
neler birer dedikodu kaynatuLr. 
C.n ııkınhınul•n ne yapacajıaı 
bilemiyenl•, ku•ara alıı•a,ta, 
9inema kaptları•ı bekl•••ktecllr. 

Bunların lfiade ekuma J•••a 
bilenleri 4e ••mleket kUtllpaaa• 
aine ujrayıp kitap, mıc•ua, _ıa• 
sete okumıya raf bet et•elfte, 
aralannda w ı••çHk teıekknlı 
yapmaktadırlar. 

Bazıları bahadan l&alaa bet 
on parça tarlejı bir Hd dl~ltlaı 
aahp Hhp yeo;ıektedir. Bu yoı•en 
tarla 'H dlkkln fiatları da ıok 
dOfmUttOr. in YerimH tarlanın 
dönUoift '-" liradır. 

Çartı~.delri dtkllhlar Mil iç 
ylı lirayı ah111p ıatıl•aktadar. 
Hele kiralık evler bombofiur. 
Dört odalı bir' eY, ayda beı ı :rlya 
kiracı bulamamaktadır. 

H. Ayiüz 

BUTUN ULKE.YI 
HERGtUN 

6'· 

DOLASAMAZSINIZ 
FAK.ôı.TI 

• • t1 o 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi ____________________________________ ...... 

Geredede Yeniden iki Yatılı 
Mektep Yapılıyor 

Gerede (Hu· ııhhiye memuru 
ıuıt) - Beş bin be:ediye kabJleal 
küsur nüfuıu vardır Htıkümet 
olan kaaabamı· Hekimliğine Bay 
zm ~elediye vı· Memduh Türk· 
ridatı 14 bin Jira ay, fakirleri mec· 

raddeslndedir. canen muayene 
Kasaba deniz Ye tedaviye, hal· 
yUıOadın ıa2o lun ııbhatını ko-
metre ylkaeklHı· ruyacak tedbirler 
te lcurulmvf ol· almıya b•tla· 
duju için haYaaı mııtır. Kaumızın 
a-•yet aUzeldlr. aüfuıu her H· 

Kaaahanın Bo· ne artmaktadır. 
luya bailı yo!· Hayvan haatalıtı· 
ları muntazam• Gerede Ramazan dedtı meaireıi n lcaymalcam Bay İt.rahim Sllyıo nın daima CSnUne 
dır. Kasaba dahilinde kaldırım· aıak, kaaabayı elektrikle tenvir geçen çahıkan kna baytarı Bay 
sız ıokak yoktur. · Yeni plln ya· et111ekt:r. Kasabanın muireıi olan Halit Eriin kendlıinl memlekete 
pılmıt ve tastlika lktiraa ehaiıtir. Ramazandede çamlıiındcıki Mar· çek aevdirmiıtir. 

Sular hiraı kireçli iıe de mara havuzu etrafında baıJanan Halkm yüzde onbeıi okur 
boldur laayat oldukça ucuzdur parkı itmam etmek parkla bera• yazardır. Kaaaba hariç olmak 
koyun etlaln kiloıu 20 keçi aıjn ber kasabanın mUnaaip mahalle· üzere evvelce otuı. iki köyde 
eti 15 yai 75 ekmek 6 kuruıtur. riee ve yollarına •iaç dikt;rmek mektep Yardı. ldarei Huıuaiye 
Kıtı fazla olduiundan Hhze iti devam etmektedir. Diier imar bUtçeainin darhiı "' ha11atın 
Zafranboludan ıelmektedlr. Ka· itleri p ogram dairuinde takip bazı köy mekteplerinin yatıya 
1abada haftanın Cumarteal rl1a- edilmektedir. TecrUbeli kayma• kalbodilmek dUtllncesl ile buılln 
leri cıvar mtılhakabn da iştiraki kamımız Bay lbrahim Sayın ile yirmi Uç köyde mektep vardır. 

mevcutları oldukça dolrundur. 
ile oldukça kalaltalık pazar ku· Helediye Reiıi Ih.an Ya!çın baı· Köylerin biribirlne yakınlığı dola· 
rulur. Kaaaba cıvarında her sene başa verip çahımaktadırlar. Ka· yıaile tahı:J çaj'ındaki çocuklar 
teır;nnvel ayanda onbeıer ıün zaınııda kiy kitipleri teıkilih civar mekteplere devam etmek· 
fasıla ı:e iki defa paaayır kuru• yapılmış, ıubattaa itibaren ite tedir. Bu sene Mengen ve Yeni· 
lur (Gerede nalıiyeai) adile anı· ba9lamıttır. Köylerin dört aenelik çaia nahiyelerinde tam te9kilAtlı 
lan bu panayırda davar ııiır programı yapı:makta, mllsait olan üç yatı mektebi yapılmaaı için 
eşya ve erzak tııerinde 100,000 köylerde meyvah meyvaaız ataç ıimdlden icap eden tedbirler 
liraya yakın alıt verit olur. -ye bai yetiştirmek i~in tedbirler almmııtır. Yatı mekteplerinin da· 

BeleJiyenln mObim ihttyaçla- ahamaktadar. ha verimli olacaiını umuyoruz. 
rından bugOn dütUnlllen itlerden Kazada ııhht teıkiJAt mev• Kaaabada Gençl•r Blrlitl ve •por 
birinciıi çarıı içinde bulunan de· cuttur belediye ııhhat memurun· aahaaı Yardır, bir de Halkıvl 
baj'lıaneyi kasaba haricine çıkar· dan baıka merkez ve seyyar iki açılmııtır. 

Karsta 
Kar Ve Yağmur 

Kara (Huıuıi) - Şehre de· 
Yamh surette kar yaj'malctadır. 
~imdiye kadar yaj'an karın yllk· 
11kliji 70 Hntimdir. Kana ajır• 
ktıadan lımetpaıa mektebi ile 
birkaç eyin Ufaklan yıkıl11119br. 
Kızılçakçak, Çolı, Zaruıat kasa 
•• aalaiyelerln• atırekH yai•ur 
yatmaktadır. Şimdiye kadar bu 
mevsimlerde Kara •• laaYalllİa• 
yaimur yaj'dıtı ııJrDlme•ittir. 

TekirdıDmda MUsamerı 
T ekirdai (Huıuıi) - Y almaz 

ıpor k~ltıltl ı•ocleri belediye ıa· 
IHunda parlak bir mlaameH 
vermlfler, Namık Kemalia 5 per
delik (Akif Bey) piy11lni temıil 

etmlılerdir. MüH111eretle Premld 
ve ıpor hareketlerlde yapılmıı, 
Haıta adam adlı bir ılir okun• 
mutbu, ı•n~ler ,ok muvaffak 
olmuflardır. 

u,,1un ihtiyaçları 
Utak (H111111t) - Utakta ta· 

mamlanmaaı lcab.den bir kaç 
ekllk Yardır. Baıı mahalleler 
ve ıokaklar karanhldır. Ziya kuY· 
Yeüain artırılmaaı bu karanlırın 
önftne geçecektir. Suların ekserisi 
kireçlidir. Yazın birçok çeımeler 
de kurumaktadır. Kurt ve Sokra• 
gan ıuları getirlldiil tekdirde bu 
iıin halli mUmkUn olacaktır. 

t.ardinda Kıde n Zammı 
t.lan f:.uam rnlJr 

Mnrd;n, (Huıuıi) _ Şehrlmb: 
mua 'Iimlerinden Bayan Zekiye, 
Eay Şahb, Bay MünUr, Bny Bahri, 
J ay Vehbi b!rer derece kıdem 
zammı alnıı§lardır. 

Kayseri de ' Atatürk Heykeli 

XayNrid.e Atatürk heykeliAin a9ıht meruimi 
KayMl'l ( Husu.f) - Beletiiye tarafından Cumurlyet meydanına 

keyclunalan AtatfWkUn heykeH ~Uyllk •••İnç tezahtlratile açılmıtbr. 
Heykele menıucat, iplllı', elektrık, tayyare fabrikalwrile, it. Ziraat, 
Iktasad Ye Osmanlı bankaları, Hkırl •• mülki makamlar tarafından 
çok ı:arif çelenkler koaulmuıtur. Açılma reamindeo ıonra bir ıeçld 
reımi yapılmııtır. 

Keşan da 
Bir Adam İki Kurdu 

Terbiye Etti 
Keı an (Huıuıi) - Baraakçı 

HUınfi adlı bir meraklı, yavru 
llalinde yakal adıiı iki kurdu 
evindcı biiyUtmUıtilr. Bu kurtlar 
t imdi terbi} eli birer köpek halin· 
d6dir ve Bay HUınünUn küçUk 
çocukları ile birlikte bahçede 
oynamaktadır:ar. 

Gemli'<te fw~ezbaha ücreti 
Gemlik (Hususi) - Belediytt 

mezbahada koyundan 45, keçiden 
30, kuzud:!.o ıo, oğlnktan 1 O, 
• ğırdan 150, mandadan 200, de· 
veden 250, dam~dan 80 kuruı 
2ebbiye ficreti ahnmaıma karar 

Konyada 
Grip Yüzünden Mektep
lerle Beraber Kahve Ve 
Hamamlar Da Kapandı 

Konya (Hususi) - Grip aal• 
gını devam etmektedir. Viliyet 
hıfzıssıhha mecaıi Konya ve llğmda 
mekteplerin, "kiltUphane, kahve 
ve hamamların 5 Marta kadar 
kapatılmasına karar vermiş, karar 
derhal tatbik edilmiştir. Halkı 
hitaben de gripten korunmR ç.a· 
relerini bildiren bir beyanname 
ntışrolunmuştur. 

··;~·;;i~i~ti;:··c;;;iikt~···k;;i·ii;··b;;: .. 
ka yerlerde aatıJmıya götürülen 
hayvanlardan yarım licret a!ana• 
caktır . 

Mart 1 

I . Tarihi Fıkra 

Ne Yaman 
Hı11ç 

Muallim Naciye aağlığınd• dı, 
öldükten sonra da •• mürteci '' 
derlerdi. ÔıtUrkcey• gönül verileU 
beri o adamın deaerl anlaşıhniy• 
baılandı. Çilnkü tllrkçeyi yabancı 
deyimlerden kurtarmayı dl11U11ell4 
Jerden biri de odur. Hele " ,. '' 
nln tnrkcede yeri olmadığını oO
dan ba9ka ıöyliyen yoktur. tfal 
böyle iken edeb!yat dedikodul•11 

arasında bu adamı yioe kötU ,,,. 
realer görlllüyor. Ben bu mlln,. 
aebetle ıu fıkrayı hatırladım: 

Ünlll tarlhlçilerden Peçefl 
lbrahlm, bir glln baıdefterda' 
Muıtafa Patanın konatına gicl•1• 
Orada, dalkavukluğa gelmit ol .. 
bir ıUrD adam daha var1111f' 
Muıtafa Pata herkeıe ı&Ubeıek-' 
dajıttırır, Peçevfye Yermez. G.Jt 
zaman, ıitzaman, Muıtafa Paş.oı' 
kafaaı keaillr, bıraktığı malı* 
mtllktın hazine hesabına zaptohıll' 
matı itine de Peçeyi memur edllltt 

Bakın, tarihçi bu mlna11bıd• 
kendi kltabıada ne yazıyor: 111'" 
nakta otuz kırk kayanoz şeker' 
leme buldum, deftere geçlrd~ 
Yalnız iki kavanoz ılllbeıek;
«bu bizim kırık 16nlllmUze • 
olarak tanrı tarafından verilmittİ" 
diye kendime alıkoydum. On yıt' 
danberi bu kavanozları aıkl~ 
rım. GUlbeıekeri dirhem diril"' 
yerim. Her yeyiıt• de taaar•Y' 
ıtıkrederJm. Bin yıl 6mrUm ol,,. 
aldıfım fU 6clln tllkrllnU öd•Y" 
memf,, 

ZaYalb muallim Naclnin. ~ 
Namık Kemal kadar, AbdWll" 
Himitte gramer yaaJııları b~ 
ma11nı, hele Recai ojlu Ekr• 
hırpalamuını hlll aff etmly111I~ 
Yar. Acaba bu hınç da, Pefı.1° 
teker teker kuJlandıil GtUbtf: 
kerler kadar tat Yeriyor 11111.; 
Hiç ummam. Çlnkll Naciye tP" 

laalar, onu anlamaya IUzulll ~ 
meyip aalt kulak dolgunlutu I' 
kalem nllayanlardır. Böyle ı; 
rha ise ne tadı olur, ne tuzuf .• 

M. T. 1•11 

Gımllk HllA1iahmer Topıanb11 

Gemlik (Hususi) - Hiltll~ 
mer teıekkülUnUn yıllık toP"S'_' 
bıı yapalm19, yeni Oyeliklet~ 
yan Azize Nuri, Cemil 8" 
Sami Turhan, Halil Güler, ti O" 
yln AYnl, Osman Nuri ôlıl~,, 

· Şnkrı Obrili, diıçl Sait 1°'~ 
paran aeçilmitlerdir. Obrill Ş9 dl! 
Hillliahmer için kira allll'-,; 
biri bina hediye etmittlr· r" 
llliahmer 70 mektep çocU ~ 
kıt ktıolerinde sıcak çorb• 

recektlr. ~ 

Nazillide Dilenciler Ço~, ~ 
Nazilli, (Husuıi) - Bur~ıtl•" 

lenciler fazla görül mi ye biri•'~ 
mıştır. Bunlar bUyUk şe d ıed~ 
dilencilerle yapılan müca :ıııdıı' 
kaçın adamlardır. Paıar kU 1ıoltJ 
iu günler bacağı ıırtı 11~81 1ıı•1' 

ıs 111 "" omuzunda, kör, sağır, P 1,,,., ralı dilenciler sokakları k~P d• ~, 
tadır. Nazi!li bclediyesill• 111ıy•''" 
lencilerle mücadeleye baf 

umulmaktadır. . ıeriPİfl 
Nazilli köy Mualhll' 

Toplantl sı .. ..,.,,.-
H ") - J{o)' bll Nazilli, ( ·ııuıı b·od• 
E itil ınekte ı ,..,,. 

limleri Bet ) dri .. t ı,I 
top:anh yapmışlar, te li k•'''' 
sında iıtydalı v• • 111

• 

vermiflerdir. 
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.HARiCi TELGRAFLAR Gönül lıleri J 
Sıgasal Mühim 
Bir Sima: 
Alazarik 
la Çeko•'o"·ak Cumhur Relıl Mnarlk 
t 1116 • ıekıen betinci yaıına baamıf-
ır. Mazarlk, bua-Dnkil Avrupamn 

;1c n:ıGbim ılyual ıimalaruulandır. 
it 11 lllGnaaebet~e halinin tercümui ve 
tt!'•ıl hlviyetinden bıhsetmek J•· 

41• olur ı 

1 
Ç•koılonkya Cumur Reiıi Mazarik 

•so 1 do . yı 1 martının yt:!lncl ~laü Ho-
L llın kaaaha11nda f .kir bir karı 
••ta41a d .._ n ofmu9tur. Babası Sleuk, . • .. İ•• ç k't' UJf • M 'k'' ita • '· uuy.ece ıı.znrı ın 

'd llın~a Çekoı· ov ak millctiai tetkil 
•ıı ılc" M 1 UR•urdan da mevcuttur. 

lt :ızarik orta talaıilini Brao'da 
" l YGkıelr tahıillnl Viyan ada yaptı. 
fa~tlhar,, hakkın :la yuclıA"ı bir tule 
ft

111
' 1• iıntibanını ver.:!i. 1880 de Prar 

,,._ ••r•ıteıi, biri Alman, di~erl Çek 
ç.1c•1' Üıere iki kııma ayrıldı. Maurik 
~· luımında profcaBr!ftt• tayin 
~ 1 •e orada da-feyizli bir ilim 

·~· ı •cı Ja. ın n merkezinde bwtuaarak 
Ac l'eketin ruhi vazifHini ıö. dl. 

''•'k •ıarik'ln te9vikile bir '' BGyük 
IJcirı' lopedi ,. netrine batlandı. Ve 
ilt11ıı el bir. Ç•k ClniveuitHl ile yHl bir 
f1r· •c•ıyetinin tcıiıi teıebbllılae 

lfllcli. 

~ ... G:?ç profHCSr o vak:te kadar h&
••d ır lbevki tutan barbarizmi red
t.,1 '~•.lc. uki fnıillz k1b!klerin fe'ıe• 
te : 1 ıleri ıOrdü, ve Ruı felaefuini 
t,1:ı1:ı:huıu1 Ruı Slav muhipJitini te-

18 • koyuldu. 
Viy 90 da ıiy111et acununa ıirerek 
11,.::• Raytrat'ın meb'uı oldu. Bu 
l\j" 1 ıtajı ur.un ılhmedi. Tekrar 
Pro •cununa çekilerek Çek ıiyaai 

:"•rrıı hakkında tetebbfl'e koyuldu. 
'b 895 te birçok eaerler nefretti 
0ı.ıaı • 1 •rıa araıında " Çek meHIHI 
•mi d k ,, 

19 
n e l Her Çek Milli barek.ti•I 

ti Uncu ••rın ilk kıamındn idareainl 
cru~te edenlerin hakkında bir etQt idi. 
Mılh • · 1 b ecl 
0 

M aauı n u tetebbuuna iıti•at 
e azarUc buadan •illi meHlala 

•lacıtı nçheyl letldlll edl7orrlu. 
Ortaya çıkardıtı programı tatbik 
~haıına koymak için ttkrar ıiyut 
, 1•ta atıldı. Ve yirminci aarın ilk 
' •• 1 d "'I' ._•cı n e natıne'Ynrlerden ıaftrek-

tıttaı1c tçük bir fırka batında kabili 
lauJıınd •l7HI gayeleri mlldafaada 

u. 
~\"\a~~frep Friadyung danlarıada 
ltaı,, ıır7a hakimlerinin uydurma veıl· 

~ ~· sahte ıahadetlere i.Uaat 
~ •vamı 13 Uncti yüzdedir ) 

? "8 

~ Edebt 
Tefrikamız 

lngiliz Dış 
Bakanı Niçin 
Ber.line Gitmiyor? 

Londra, 6 (A. A.) - Baıbakao 
Makdonaldın imzasile çıkaa beyaz 
kitapta, Almaayanın ailihlanm&11 
hakkıDda yeai birıey yoktur. 
Başbakan auaYini Bay Baldvia 
dört ay 6nce Almaayanıa a.lih
lanm~aına dair aynı ıeyleri 
ı6ylemiıtir. 

Sir Coa Simonun llerlio seya· 
hatinin geçilmea:nin aaıl Hbebi, 
lngllterenin ıilihlarını urtleıtir• 
mek kararı iıe, pek yakında bu 
husuıta Almanyaya bazı izahat 
verilmeal JAıımdır, deniliyor. 

* Londra, 6 (A.A.) - Hariciye 
Bakaaı Slr Con Simon, Bay Hlt• 
lerin hastıılığıntlan teessür duy· 
duğunu A:man Hariciye Baka
nuaa bildirm:ı~ir. 

* Berlin, 6 (A.A.) - Havas 
muhabirinden : 

Dün aktamki A!man matbuatı 
lnglliz beyaz kitabının inlitarı 
ile lnıiliz nuırlarınm Berlf n ... 
yabatini tehir etmelerini baiı 
elan B. Hitlerln anırzın hHtalar.· 
maaı arasında herhanırl bir mfi· 
naaebet bulunduğuna işaret et· 
mektea kemali itina ile tevakki et· 
miıtir. Gazeteler, sadece, mez:-
knr kitapta Almanya'ya lınat 
olunan kabahatierJ mevzuubahı· 
ederek a1abiyetini izhar ediyor. 

Doyçe Algemayne gaıeteıi, 

mllaait bir hale giren siyaaarırn, 
ltu lngiiiz. ithamları yliziinden 
ihlAI edihneıini hayretle karşıla· 
yıp: "bu, dcıtluğa ıığmayan 
bir harekettir, ve ayol zam nda 
1934 ikinci teşrlninde Londra'da 
htılrthnferma olan laarp ve psınllc 
zihniyetine rllcu etmek demek
tir,,, diyor. 

>f. 
Londra, 6 (A.A.) - Daily 

telegraph, B. H :tl•r'in yakında 
ladei afiyet etmHİ ve bu suretle 
mlzakerabn yeniden baılamaaı 
temenaiıinde bulunmaktadır. 

Moraina Poıt, ayin temenniyi 
bhar ederekı "Anuııo bidia olaa 
bu maolln, mUzakerah iptal de-

=-

Y•z••: 
Mahmut YeaarJ 

Çam Tırtılları 
[Biiyük ve değerli uııtam 
H iheyin Rahmiye ı ] 

Ilı Başlangıç 
r Yaz k d -'ıd a ıamıy ı ..• 

~'P1.ar adan lstanbula giden ıoo 
.._.la," •• x•tişnıek için, bir arka· 
-G)ord tıklar Yolu,, ndao dö-

t ~tç~~· .. 
•ıı.ı,ktı •gımız yolua iki yanı, ıık 

... Aırıc~d "-il •Yır •tım, ıöılerlnl çamlar· 
l )or nuyor, durup durup ba• 
Q ' Ya d •tı111 1 olu bir yorgunlukla 
ı_ ....... 'ı•llayordu· 
~ 1c· • "'-'•ti 1 lant1i daha haata· 

" tier 0 )dırn nu, yakından tanıma· 
o ' •ay k lb .'danı ı layor, derdim. Fakat 

l tıhrl n Yedisi idi· çamları en 
' •rınd ' ' ~ ttıı, an, en körpe fidan· 

d 
dar' Yteni Ebren taze filizlerin• 

Ogt anıl or h ~i u, •ev T . ve epıini eski 
)ordu. gı ıs ' çocuğu gibi ıe· 

111 .. s .... 
~tka Çamların dal 1 
~k n, Yuvar' k .. uc arında 
~ "ilarına .a orUlmllı irllm· 
L ~•ı, be:ızeyen, zar gibi 
""'ları Yöumruk büyUklOğtincle tor

g ıterd,·· ...... . 
Şu, tutıl kesolerioe bakaa-

na... Bu keselerin içleri; ıu, balta 
keımH sandığın kalın ılSvdelerl 
kemiren; illı aentı yelpaze gibi 
açılmış iri dallan çlSkertea; ıo
nuiıda koca atacı, çtırDk, kıırn 
blr klUük gibi deviren, yıkan, kü
çllcUk ICurdlar, çam tırhllarile 
doludur. Bu tırtıl dolu keseler, 
aj'aca UşmUı tırtJlların tohumları· 
dır. Evveli ağacı urar ve göze 
aörllnmeıler. Sonra ıonra bu to
humlar canlanır, kllçtik kabarcık· 
lar tiıer, lıte böyle bir torba 
olur! 

Ba.to•umla •urup, tırtıl kese· 
lerlnde11 birini diltilrmek istedim. 
Arkadaıım, hemen elimi tuttu: 

- Sakın dokunayım, deme!.. 
Bırak durıun... Onu dUtllrmekle, 
çam kurtulmaz, haatalıtın önUne 
geçilmif olmaz ki... Bu tırtıl keae
lerl daha bnyor, kurtlar olgunla· 
ıırlar ve bir gftn torba ağırl11ıır, 
dalda tutunamaz, kopar, yere dl
ıer ve kese de patlayıverir... O 
zaman 'tırtıllar, dört bir yana da· 
jıbrlar; taze fidan demez, kırk yıl
~ ıavde demez. bütün ajaçltra 
tltllt&rler. Bu tırtıl keıelerl; ~ 
ların, kanaer keHleridir ••• 

~ 

Silihlanma Yarışı 
----------

Denilebilir Ki Bütün Dünyada En 
Son Haddini Bulmaktadır 

Lonra, 6 (A.A.) - Birçok iıçi 
aaylavlar aıkeri kredilerin arttı
rılması ıebeblerial izah H ispat 
beyazkitaba karıı proteato •aka· 
•ında olarak, ıiliblan bırakma 
konferansı reiıi B. Art ur Hender
ıonu vazifesindea çekilmej'e da· 
••t ·etmek niyetindedirler. lıçl 
aay!avlar, Hkert kredilerin arttı· 
rılmasını ailahları bırakma konfe
rarıı:nı torp:Jlemek için yapılmıı 
saymaktadırlar. 

qçi fırkeısı parlimento ırupu· 
nun pazarteai gDaü hllkümetin 
sililılanma politikası aleyhinde ve· 
rec~gı takririn metnini tesblt 
dmedea evvel B. Henderaonu 
dinlemeğe karar verdiği zannedi· 
liyor. 

lnglllz Kuvvetleri Arttmhyor 
Londra, 6 - Bahriye bUtçe i, 

3 milyon f aılasile 60 milyon 
olacaktır. 

Londra, 6 ( A.A) - Hava 
Bakanı Lord Londonderri, be,·a
na ta bulunara!<, bava kuvYet:eri 
fçin istemiş olduğu 3,685,000 
lngi.iz. 1 ralık tahıisatın sebebini 
izah etmiıtir. 

t 935 y:b İçer: sinde, buf On 

lı1tifaya davet edilen Bay Hendereon 

memleketin mtıdafall kunetlerlnl 
teıkiJ eden 43 hava filosuna ı ı 
filo daha ilAve edilecektir. 

Deniz hava filoıu da arttm
caktır . . 

Vaş:ngton, 6 (A.A)-lnglltere 
askeri kuvvetlerini arttırma kararı 
Uzerine resmt makamlar mUtalea 
yUrütmUyorlar, sadece milli mUda· 
faa mak1adile yOzde on arttır
manın muted 1 olduj'u al>ylenf yor. 

Okuyucularıma 
· Cevaplarım .. 

Bayan " A. J u ya. ,, ya 

Sevdiğiniz gencin, tahsil gör• 
gll ve Hrvet itibarile dereceli 
hakkında maJQmat Termit olsay
dınıs bu qkan ab:l saadete ka· 
Yllfturup kavuıturmayacağı üze
rinde tahminlere giriıirdim. 
Şimdilik bildiğim ) qıdsr, 0 da 
kllçülctllr Ye korkuyorum. Fakat 
•adem kl kararınızı vermlısinlz, 
ı ırar edfyoraunuz, bu nokta!arı 
1ı•çe•im, lH tavıiyem ıu: 

iki aileyi bir bahane ile ve 
aebebl biç hiHttirmeden tara• 
feynden birinin evinde toplarıı· 
nı•. Ve en neı'ell bir dakikada 
ikiniz birden vaziyeti anlatırsınız. 
YOzyftzden utanır kaidesinin bu 
defada doğru çıkmuı ihtimali 
kunıetlidir. 

• {Aydın) cıvarında bay " Gönül e .. T . ,, 
ercıb" te eııhre" Ji 18ğa 

veya ıola çeviren iki imli var• 
dır, birir.clal hiıtir, lklnciıi de 
manttlc ve muhakeme. 

B~ m~sele "Hlı,, ia yerini 
aöremıyorum. lk~ıl..e de ayai gözle 
bctkıyorıunuz, ikiıinde de saadete 
ereceğinizi dOtUnllyorıunuz, şu 
halde tercih aebebinl 11manbk 

" 
Ye "muhakeme,. niz göıterecek 
demektir. "Mantık,, iJe "muha· 
keme,, yllrGyebilmek için •'vu· 
kuf,, a istinat eder. burada ise 

ğil de, yanız tehir edeceğini A.man hududunun, şimdi her "vukuf,, nuz yalnı~ biri için var-
ümit etmek lazımdır,, diyor. k d va itkin<len ziyade, Ren nehrı' ır,. onun aileainf tanıyor1unuz, 

Da.ly Heralt ta diyor ki: ıevı 

D 
üzerinde bulundugw unu ve Slr Con yora.un. uz, seviliyorsunuz, içi· 

ostane bir zivaret ve l d ğ i . Si M k ne g r ı ın ı muhit kendi muhl-
naı:k bir müzakere arFesinde monun °6 ova ve Varvovaya t• d' y b .. 
B 

ıeyahat t ı ın z ır. a ançıhk duymayacak• 
ey az kitabın Alman; a tesliha- aıavvur arının altüıt _... ~ .... M, .. 

t d 
. t ._ oldu_'"·nu lcaydediyorlar. ıımz, ye.riniıl yadırg";.m\yacakıın•• 

na aır o.an "ısmı, yaman bir ~.. H Jb k ~ Eko do- P ri d" •-! a u 1• bun• mukabil ı·kıncı'oln 
pntava~ı zlık olmu,Lr. l\1[zalcer. ha a ıyor &1: bf · e&aı'. arı, büsbiitün yenibaf' an " Esef •• hiddetini saptede- mu tine "vukuf,, nuz yok, evine 
}ıı.ırulmnk iktıza edecektir. memlş olan Bay Hitler:n hare- ~pu topu bir defa glrmişlniz 

* 
keti. akilane değil dır. ,. en şahsen bilmedilim yemek~ 

Ö 
lerl ye l 

Pariı, 6 (A. A.) - Jngiltere • vr, Almanya'nın, bir Al- m Y••, tammadığım ku• 

Al 
• man - lngiliz anlatmasile, lngilt~- ma9ları almayan bir kadınım. 

manya görüşme:erinin teahnura Be ki bu tabiatım icabı yeni 
uğraması; Beıvokil Hillerin kara- reyi Franaadan ayırmağa muvaf- k 
rını lnii!iz Beyaz kitabın.n intiıarı fak olamayınca, bu gayeyi temin zev ltrden mahrum kalıyorum 
neticesi telakki eden Franaıı için bu sefer de Franaaya mUra- amma, meçhullin içine dOımediğim 
matbuabnda uzun lef11:rleri mucip caat teşebbUıUnde bulunacağını de muhakkak. Yerinizde olsaydım 
olmaktadır. Gazeteler, Iogiliz • zannediyor. birinciyi aeçerdim. 

~==~·..,,........,,,.=~=..,.,.,.,.~ıır::::·-:::~~;:::::--:-~~~~~~~--~~~ TBYZE 

- Buna, hiçbir çare yok mu? limon ki:ftı bere kondurnıu l d' Monıerler·, Panker aanklf .• Cehl 
Acıyarak sordum: 1 nna, sağa kaldın!mıı, b;r örnek ~2--~---e• 

- Var. Bu tırtıl'ar, aaar üıe· ikisinin de alınla h lk 1 ar ı. delik olmıyan monıer gördDn mil 
• • 'k k ' rı a a ha:ka h ? 

rinde, tohum halinde iken illç· çUrü , ııı saz gl>zieri iç Bir kı!ak kıyafet udef.. Ah, 

F f 
sUrmeli: Ad 1 t h b 

larla, eczalarla öldürülnr. akat uyı , ıoluk yanakiarı b · a e sen, •p öyleıindir. He-
böyle l\reylp te baatalık saliınlaıu kans;ız dudakları, ateı 1 oy~h; rifi, ~ahire benzettin, yüreğine 
mı, bu keseler, toplanır ve yakı· ııvama; ön c!iı!erl kUflallı b rkuıla kor c.Uıtu, dOnyaları göıUn 1ıör-

ı ı k 
' ü ıra mecli ! 

lır, Bu brtırlar, bir kere, dağılıp ça er a tm aplama· v 
k 1 k 1 d b ' e çene uç- Ad 1 t ~. d ya)•ıldılar ını, artı çam arı ur· arı a, oya artığı "b. a e • agaruı • 5 ... n a, yut• 

tc:ırmak iUçtnr! Ka .. ser kesesi pembe idi idi. gı ı pembe kuaur gibi ogülüyordu. 

pallıyan hastalar, kurtu:uyor mu? Omuz omuza verıni b· , - Kaıı ııözU, Mahire, andır• 
Aşıklar yolundan geçtik. Te· sağa sola çar ıt f, <tf•armı mıyot değildt .. 

· d P arak konuşu· 1 ti :·...ı 
mlz, rehk renk boyalı, biçim bi· yor.ar ı. ·. a!l'e ne-uayanamadığın adam, 
biçim şık köşklerin, evlerin dizil- Il<isinin ele seai k bari, azıcık seni ouınnae... Hep, 
diği caddeye çıktık. kan'mıt aib'· ' uy usuz:uktan akıntıya kürek çeker1in... Ya, o, 

k 
ı, gırtlakları irkidcn lb. d. lıkelede, ııkııık b:r kalabalık yanmış, avru!muş .b. ~ z 1 ınin, hamamdan çıktık· 

... ardı. Arkada11ımdao ayrıldım, karık ptirU n gı ı, çd ak, tan ıonra, pefimizden koıt·şu· 
,, y il u'ı k z P rllzdü. Kahkaha 
vapura girdim. Güvertede, biri· e g er en, hırla h na, ne der•n ? Elilf'me rezil 
birlerin• sokularak oturmuş, iki ılirüyorlardı. ya ırlaya ök· olduk •.. 
aenç kadının yamndaki boş yere Sarı ıaçlısı t - Sahi, ne kılıkıız ıe:; di ! 

Uru
w n . ' ır11 a kları vlıne At b ib' J 

ill'ıtı'm. ç c rengınd - ıra.zı i ı ayo ... 
0 e manikür bo ah 

Bu iki genç kadın, göj-lhıleri, parmaklarını açıp k Y r i az evvelki hiddetlerini unut· 
enaelerl çıplak dekolte; biçimleri, daiı ın sol kenar~:~yo;. ~~ d~: muşlar, kat ılacak gibi, kahkaha· 
renklerl .,, koyu neftiler ıiyin· ince sigarayı çeki dı ış ır ·a• larla gOlmiye başlamıılardı: 
miılerdi. Yalnız, birinin göiüıjl boru gibi hava , p, umanları - O, tornistan ceketin 

l B 
} a ıavuruyordu : b" d b" k 

-• etek dOJC.me eri ile kuıak to- ü "' ce ın en, ır arı• aarkan " » - gun, çok e i ~ 1 d 'k Y 

kaaı arık kırmızı, öbürUnUnkiler doğruıu t o Y eg en ı • turuncu mendil 1 
,. . · · ' tıral züppenin ne- p ı 

ise, tutu yeşili idi. ııne tamah ettin de . - anta.on soba borusu gibi ••• 
Tutu yeıUli düğmelisinin saç· aklım ermedi ! yUı verdın, - Paçaları köpek kapmııa 

ıarı koyu afyahtı. Açık kırmızı Ark d benziyor, ıipil ıipil ... 
a aşı, ıigaraımı, dudak-dliğmelisi, saçlarını okıljeole çiy larına lutkallamıt gibiydi·, konu- - Topukları çarpık ayakkap• 

Sarıya boyamıfb. ıurk d d ları hele... Şarloya bukadar gül-

d 
eni.' u ağile birlikte siaara d' dl 

Siyah aaçının lıkarpinlerl, di- a aa ıamyordu : • me ım ·•• 

zinde tuttuğu nar çiçeii al deri .. --: A, ben, ne bilirdim. Öyle 
çaotanao renginde idi: Sarı ıaçlı· zıbıdı çıkacajını ?.. Deniz mayo-
1&aan ayaklQµıda, 6rme, nefti sile, monıerlerdea sandım ı 
lıkarplnler vardı. ikili de, baıla· - Monıer olıaydı, ne olardu ?. 

( Arkuı var ) 

( 'un Kurttıran: Teftik:amızın eonu 
buguu ( IS ) fool Hyfaımzdadır. 



~. ·o· 

Dünya Hadiseleri 

Almanya da 
Eski Prenslerin 
Yeni Vazifeleri 
Baıta, aabık İmparatorun 

dördüncü oğlu Prens Au
--A-1 m-a-n--• guıt Wilhelm ol· 

r•nslflrl ti· mak Uzer~ Alm~n 
g prenılerlnm çogu 

nl vazij ler g rek A lman or· 
aldılar du unda, gerek 

" Nazi ,, fırkııaının aakerl t şkila· 
tında vazifa almıya baılamışlardır. 
Fransız gazeteleri eski Alman 
pren lerinin Cumhuriyet Alman· 
yasında vazife almaların her· 
ıeyden evvel Almaayayı kuvvet· 
lendirmek arzuaile mllteha•IİS 
olmalarına hami tm ktedirlcr • 
Bizzat e kI l parator da dahil 
olmak üzere, eski Almnn prens· 
lerinin arnıınd saltanatı ihya 
etmeyi düıünen hiç kimse yoktur, 
denilmektedir. 

* 
Parls gazetel ri } Uz yaşını 

geçtikten ıonra ölen bir 

kit lerde sık sılc tek· ı 
lilm zama· adamın ıon giln· 

nı ne " 0 tti~' bl U . rar e Kı r c m• 
gelırl leden bahsediyor• 

lar. Bu cümle ıudur : 
- Artık ölmek zamanı geldi, 

batta g çtl, çünkO dünyayı hayal 
gözile değil hakikat göı:lle gör· 
meye baıladım v itrendlm.,, 

... 
Fran anın milli piyangosunda 

iki buçuk milyon frank 

Uludararası · getireu büyük 
bir mükdf at ikramiye bu de· 

fa bir otomobil 
dalılması fabrikasında çalı· 

§an 1 l işçinin aldığt mUıterek 
bir bilete çıkmııtır. 

Bu biletin sahiblerJndcn (5) 1 
Fransız, (5) i Ruı, (1) 1 de Polon· 
yolıdır. Bunun içindir ki Fr nııı 
g ı:etelerl taliln bu cilveılne: 

- Uluılarar Si bir mnkAfat 
dağıtması oldu, diyorlar. 

* 
Fransız Bankası, bugOn el· 

lerde bulunan btıtUn F ranıız 
Franıız banknotlarını d • 

banknotları ğlştirmeye karar 
. vermlıtir. Bu k::.• 

delı.sscek rar bir yıl içinde 

tedricen tatbik edilecektir. Yeni 
b nknotların bUyüklUkl rl kıy· 

metlerine göre yekdiğerlnden 
farklı ve l1atll&te konuldukları aıra 
her birinin kö;elerindc bulunan 
kıymetlerini &} rı ayrı okumak 
kabil olacaktır. 

Bundan baıka banknotların 
filigranlar• o ~ kilde yapılacaktır 
ki, her no tarafa bUkUlürlerse 
bükü: un: r. içindeki ya:zılarm 

bozu!ması mUmkUn olmıy caktır. 

lf-

B irincl (Napoleon)un ikinci 
zevcesi .. Mari Louls,.o ------· 811' ~ual yazmıt olduğ-11 qk 

• m ktubları Fran• 
bır ceuab 11z hUktimeti tara• 

fından satın alındı ve müzeye ko-
nuldu, bu mllnasebetle neıredilen 
fıkralara g6re "Napo]eon,, Avuı• 
turyıı imparatoruna damad ola• 
bllmeıinl teınln için Vlyanad 
cereyan ed n mtıı.akerelerde en 
mOhim rollerden birini oynamıı 
olan Fr nsız diploınatlarındsn 
"L bord.,dı, ve "Labord,. da 0 

zttmPn terfi peşindeydi, bu zat bir 
glin deylot s(iraıına ieldi, Napo• 
leon mutadı vechile meclise itli· 
rak . için daha evvel gelmi ti, 
.. Labord,,un içeri girdiğini gö· 
rUnco kıdemine iıaret ederek; 

- Gel bakahm, benim nı•· 
murlarımm ağabeyi! dedi. 

Labord d~ terfiinin boyuna 

D rada Olup Bitenler 
----~~~~~~..--~~---

Lo n dr a Polisi Kırmızı Saçlı 
Bir Adam Arıyor! 

Omnlbuı Katarlarından Birinde, 12 Saat'Evvel Keailmlı İki Tane Bacak Bulundu 

Polis Müfettişi Donabron Geçen Sene Uğradıgı 
Mağlubiyetleri Telafi ·Edecek Mi, Etmiyecek Mi? 

lnglllz polis mnfettlıi 1ikte lıe koyulur. iki ha· 
Donaldson e 'ut bir a· cata bakarak makll\llln 
dam ıayılamaz, bilAkis hDvlyeti hakkında haki· 
betb ht v tali iz tel kkl kate yakın tahminlerde 

dilme i v d ha doğru bulunmak mecburiyetin· 

olur. K ndisi ( Skotl nd • dedir. Ortaya koyduğu 
Y ard } ın en zeki ve en faraıiye ıudurı 
lıgOzar bir memurudur, 1 - Bu iki bacak, öl· 
görüşlinlio derinliği lle do mllf bir adamın vücudun· 
ünlüdilr. fogilterede ne dan keıilmiıtir. 
z m n mühim b ir iş çıka 2 - Bu ameliye cer-

Odürlük hemen onu ça· rahtden anlıyan bir adam 
ğınr, bilir kt Donaldıon .. 
b 1 1 t 

'- bi tarafından doktor bıçagı 
u ı gay Ktla r za· · ı 

man içinde h 11 decektJr, ıle yapı aıııtır. 
itin içinden yDzünlln akı 3-Maktul 40 ·45 ya.-
ile çıkacaktır. Fakat no- !aranda bir erkekti. 

denac son lkl yıl içindo 4 - Boyu ( 1,60-1,65} 

bnı müfettişin talll tera dl. 
sıltmeye baılamııtır. 6 - Slkletl 65. 75 

kilo arasında bulunuyordu Üzerinden unutulacak 
kadar zaman ıeçmedl; iki 

yıl evvel Londra Iıta1yo

nunun emanet eşya dair • 

ıinde bir bı\Vul içinde 

6 - Tabıil görmllf, 
zengin bir adamdı, çllnkll 
ayaklarının tırnaklan pe
dilcUrle dtızeltilmlştl. 

>f 

Kari il ~Jet oblaTı 

Hangi 
Vergiler 
Affedildi? 

Samsunda S. Çonah'aı 
HIUdimet 7 temmuz 934 tarl' 

f ' hinde 2566 numaralı bir Tas ıy .. 
Kanunu çıkararak 339 seoe 

ıonuna kadar olan bütün vergi~ 
affetU. 339 senesinden ıont 
vergilerin baıılarını da muayyed 
ıartlarla taksitlere bağladı. 8'd 
vergilerin de birkıısım ta~ 
aıltlerl verildiği halde geri kalaO" 
ları affedildi. Vergilerin tamamın•• 
Yeyahut bir kısmının af fıtıdall 
istifade edebilmek için mukell~ 
lerln, kanunun tayin ettiği oıO,.C 
detler içinde müracaat etmel 
lAzımdır. Müracaa t etıneyenl.t 
bu haklarından istifade edeıııl' 
yeceklerdir. Bazı kimseler bıl 
affın hük6m•Un aattıiı mal ~ 
emllk bedeller:ine de ıüın 
bolunduiunu zannelmişlerdir. ;J 
fedilen veyahut etf rilen yal.,.
bu vergilerdir. 

Adres Soruyoru:ı 
Evvelce Karapınar nabiyesincll 

Belediye memuru olup ta gasl' 
temize mektup gönderen ıatl' 
adresini bildirme,lni rica ediyorıı" 
Kendisine sorduğu ıeyler haklcıo' 
da cevap verilecektir. başsız: bir kadın ces eli 

bulunduiu zaman meselenin tah· 
kikini Donaldsona vermişlerdi. 

Baş müfettiş aylarca uğraştı. 

Paket Ye paketi bulan adam 
edilir. Memurlar gelirler ve görürler 
ki Bu iki bacak evveli iki gaze· 
teye, sonra da koyu renkli bir 
lcı\ğıda !arılmıştır. Gazetelerden 
b iri 14 gUn evvelki, iki··ci i de 
b ir ay önceki tarihe aittir. Ba· 
cakları derhal zabıta doktoruna 

Donalson Tahklkab Üzerine 
Ah yor 1 .----.-,.ıı·c-e_v_• .. 6•111--,--~ Hadisen~n bu safhasında, polis [ ~ 

Fakat ne maktulün kim olduğunu 
nlıyabildi, ne de katJli bulabildi; 

- Bunu ancak zaman anlata· 
bilecektir, dedi, aczini itir f etti. 

Derken, bu defa bir aparlı· 

manda, yine bavul içinde baıka 

bir kadın c ıedi bulundu. lfj yine 
Donalsona rdiJer. 

Bat üfettiş &uçlu olar k 
ka nın eııkını tuttu. M bkemeye 
yerdi, fakat ortada delil yoktu. 
lngiliz mahkeme ·: 

- Bir gllnahuzın mahkum 
olmasından iH yüz auçlunun 
ıerbeıt kalması mUeccrahtır, kai· 
desine tebaan adamı 1alıverdl. 

Baş MUf ettiş: 
-Bu işi de zaman halledecek· 

Ur, d di, mailübiyoti kabul etti. 
Fakat adamın ter ine dönen 

talihi bu t ra gitmede devam 
tm y karar vermiş olacak ki, 

bir hafb e\·vel Londra'da ilk iki 
h diıe} i andıran Uçfincü b ir hAdiıe 
çıkmıihr ve yine ( Donalson ) un 
omuzlara Uz r:ne yUkletmlıtir. 

nlal bm: 
Londra'nın kenar mahallele· 

r:nde bir devir yaptıktan ıoora 
merkezin gelen Omniboı 
katarı sonuncu lstuyonda 
<lurduğu ıaman J ıın Evea 
iımlnde bir memur T zlfeal le bı, 
bo~ol n vaionları ıüpilrmeye l{o· 
yu!ur ve bu 2rada G9D11cO m vl 
vaıonlardan b:rın:n otur a ı.rrsı 
alta:ıda bir paketin UD\ltylm 
olduğunu 18itfr. Bu p k~ 6 
ıantJm uaupl<!iupdadır • 
de k landır. t1ı mur pı fi ala 
Demlryolunun (uauruhı:ıuı 
dair• ine ıfd r, fakat yolda pa e
tin rutubetli olduiuna dikkat 
ed r k orada açılmaıını taV1lye 
der. 

Unutul uş eıya dairesi ml1• 
dürü, irkaç memurun ön nde 
pak ti açar v glSrtır kl içind 
henUz k ı;Jmit iki tano bacak 
vardır. 

Z bıta iş Başınd 
Hemen (Skotland· Y t.rd)a t.rldon ·········-····· ... ···· .. ·· gec:kme indc~-k:·:;;;···~:::;.~:; .. ·~~·· 

cev bı verdi; 
- Evet ha{metpenah öyleyim! 

frkat bu, dUşünceleriniziıı en 
ku,ujU olmaklığıma mımi dejildir. 

gönderirler. Meş'um paketin bu· 
lunduğu vago!"lu c!a muhnf .. za 

altına alırlar. Res:rn · er:ni çeker· 
ler, içinde parmak h:i bu.unup 
bulunmadığına baka rla . 

Doktor Ne Söyleyecek? 
Bu arada ıabıta doktoru, 

meıhur bir mUteha sıs ile bir· 

······························································ 
Dünyanın En 
Şişman Çocuğu 
Bu Mudur? 

r u çocu'< Am rilrnnın Glcu· 
cester e~ a!et:nde yaşa r, r.c!ı jcsef 
Rc.ndaz~adır, yaş• da tamnm 
.c liç » tl\r. Buna ra v men ikleti 
tam 30 ki odur. Halbuki bu 
çocuk doğqı ·nda « nQrf!'al » dı, 

ncak (3,5) kilo goU~ ordu, 

müdüriyeti tahkikatın idaresini 
baş müfettit ( Donalson ) a tevdi 
etın iıtir. 

(Donalson) da ortada ancak 
iki ihtimal olduğuau dUşUnmUştnr. 

1 - Bu iki bacaA-1 oraya 
iğrenç bir muziplik yapmak iste
fen bir adam bırakmıştır. 

2 T Aksi halde yine esrııren· 

gi7. b:r cinayet kariısında bulun· 
maktadır. 

* Polis mllfettiıi bu iki ihtimal· 
deıı birincisinin varit olup olma• 
dığmı öğrenmek için lngilterede 
nekadar baat .. ne varsa hepsinden 
de bugünlerde bir nmeliyat yapılıp 
yapılmadığını sormuştur, aldığı 
cevap menfidir. 

Polis müfettişi bunun llzerine 
bir cinayet karşısında bulunduğu· 
na inanmış ve ayakları kesilen 
adamın cesedinin nerede olduğu· 
nu aramıya başlamııtır. 

Bu dakikaya kadar hu· 
lunan hiç.bir ıey yoktur, yalnız 
yine o katarın diğer bir vagonunda 
tizerinde kan lekesi bulunan bir 
eld:v n ele geçmiştir, bu eldi· 
v nde i h:çbir marka yo~tur. 

* Tahkikat esnasında omniblls 
katarının ilk hareket ettiği nok· 
tada gazete satan bir çocuk 
Polis Müfettişine mllracaat ederek: 

- Elinde büyücek bir paket 
taşıyan bir aLam bu noktadan 
trene bindi. Saçları kırmızı idi, 
demiştir. 

Şimdi pollı karmııı aaçlı adam 
aramektadır. Neticeyi oku> ucu· 
larımıza anlatırız. 

·····················································-······· 
TAKVİM 

PERŞEMB~ 

7 MART 935 

Ar bi 

K aım 

12cJ 

Baytın H f.t.ı. !-i • • ti 
Adınız dü:uıltilmiıtir. ~ ır• 

. iS' gelince bahsedeceğiz. İşaretın 
teıekkUr ederiz. * . 

Süleymanlyede Namahrem su~ 
ğmda 11 numarada Bay Ce~ısl ~ 
Hasan Özkanla Bayan Mür cı ~ 
Nadideye: 

Mahkeme kararları tenkit ed~I' 
mez. Ancak hakkınızın kaybol~ 
yacağına emin olunuı. Bize yas.dl 
ğımz mektup ıekllnde bir isti. 1 
ile Adliye Vekiletine ve AcUı1 C 

Teftiı Heyeti Riyasetine mUrac~ 
ediniz. lıte bir yolsuzluk va-" 
meydana çıkar•lır ve hak"' 
size "Verilir. 

* Denizliden Bay Küzıına: ti 
istediğiniz malümah Pcıtadel 

Telgraf Umum MüdürlOğil 1 f' 
alabiıir.ııiniz. Bir mektupla ot• 
müracaat e•men;z muvafılc "' '• 

""'1. .ı, .. ı, HMııadiı "' Halk 1~
1 

I 
Beki_Zabtiye, Çatalçeşme ıok-'" 

l&TANBUL 
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Bu Sene Pek Çok , Yeni Eşya Krepdöşinden Tayyör 
Değiş.klikler Olacak ~~a Süsü 1 Modası Çıktı 

e,. Miihim Yenilik: Gece Elbiseleri 
Kollu Da Yapılabilecek 

ilk baharda -
~odada pek çok 
'~tiklikler ola
~1 nnlaiılıyor. 
ıh. defa gece 

' ıa ı · e erınln ge· 
~•t toınantik ola-

)':~~ aöyleniyor. 
ı._ illeyi kolay• 
""flırrnak . . 
l'ıtt açın 
..,. llııtçlı yapıl• 
~··· J4 d, z:.ırngelen 

1 r etekler yer-
1tin · b 
~llf 1 

ol, ıengin, 
~•r' 1 eteklere 
lb •Yorlar. G ce 

tıe laeıerı için yi· 
·ı-.. sat n çok 
~od d 
o- a ır. Kuyruk 
dy,t 
f'J uzun ve 
.' oıtur. Bntun 
l ıbts 
ıu e fır fırlarln 

•len · • 
kal rnıttır. Ya-
d llr öne doğru 
tı açdnıiya b ı· 

lnıştır. 

tilk·Gece pelerinleri ılmdJ hep 
.ı ldendir. Tilld mcdanın hiçbir 
\{~\' . 
lh.~ tınde bukadar rağbet bulma· 
~hr. 

I l<ollu gece elbiselerine de 
•aadUf edilecektir. Kollar ya 
~rtıadan ve yahut ta 1 m den 

<:aktır. 

Renklerden en çok görülecek 
olan muhtelif tonda mavil rdir • 
Haklkt lbiıel r için çık, ğır 
d ha ciddi lblseler için d ha 
koyu.. çaj'la yeıili de beğenilen 
renkler arasındadır. 

GU dUz elbiseleri de sade 
fakat t miz dikilmiş olanlard ndır. 

= 

G Güze lik 1 Bugün 
Et~anınızı Nasıl Ne Yemek 
rıtebilirsiniz? Yapsam? 

-

•. ~it .. 
"1~ a iki çeneli iseniz: Baıı· 
~ol'ııı.ı t'kaya tın, ağzınızı açın. 
'ltt111 tıuıu11 adalelerini gererek 
~nt~a~ ~llpayıo.. Ve bu hareketi 
\ t•aır dıt defalar t krar edin. 
'aıh' ikinci ç~neye bir bant 

·"tııı_ 

~ Aiıı * 
~ 'ııditıi ~•tın köşeleri sarkıyoraa: 
'1~-~ kı gli meğe ve hnyatı 
f 1ttı.-111 olay tarafından ıılmağa 
~~lıt ~ Aizın sarkm ıı daha 
~-il .. delllnunivehıiz bir yUz ta

.. an ·ı 
ı •ri gelmektedir. 

'•il Cakıa * ~ l.llil. a· tınızın dizd n yukarısı 
b>~ iı · Arknsı dik bir iskem· 
~I~ de d• dk 
~ 11'\ bı ı.nı ot runuz, aya· 

~, \ do- rını d umdüz kaldmb 
~~ ~ t gru çe, irerek dairevi 
~ d .. Yapı ı · Ayni hareti 
~ ~ l:ı:u tkr r eC:iniz. Bir 
t~ ~t ot ._. 8 z def tekrar 

' el(ı ay ·g~ ın z' · · ~(:k· ıa aynı şeyı 11 
defo tekrar ediniz. s, ~ 

Çıttıtuı rerıgi iko>ulaşıyora:ı: 

Portakal marmelltlle blakUvl 
Lizım olan ıeyJer: iki fınca11 

un, 4 çay kaıığı Belmigpaoder(bak· 
kallardan kutu ile alınır} yarım 
çay kaıığı tuz, bir yumurta, iki 
çorba kaşığı yağ, 113 fincan por
takal marmelAdı, 1 /3 fincan &üt. 

Kuru şeyler hep beraber bir 
araya katılacak. Yağ llAve edilib 

çelik bir çatalla iyice karıştırıla· 
cak. Sulu ıeylerde yani marme

lid, ıUt va yumurtada azar azar 
dökUlerek karııtmlacak. Unlan· 

mıı hamur tahtasına dökUlüb bir 
1Dntimetre kadar kalınlığında 
açılacak. Küçük küçük bisküviler 
halind kesilib az yağlanmı§ bir 
tep&iye yerleştirilecek ve kızgın 
bir fırında on dakika kadar pişi· 
rilecek. Eğer istenirse pişmeden 
evvel ya marmelid ve yahud da 
portakal kabuğu rendelenllp har 
bir biakiivlnin ortasına azar azar 
konulabilir. 

............................................................... 
Evveli ba§ınızt köpUklO su ile 
güzelce yıkayınız. Eyice çalkala
yınız. Taze bir yumurta ıarısını 
bir parça sulandırıp bir . pamuk 
parçasile saçlarınızın dıplerlne 
sürfint\z. T krar sıcak su ile 
bol bol çalkalayınız. 

• 
Eğer cildiniz ku~u ise: Bir 

mliddct ) ağ tedavısi yapınız. 
Bunun için de badem yağı ile 
zeytin } ağını karııtırıp yllıUnfü.e 
ıUrllnüz ve cildi beıle) ici bir 
krem kullanınız. 

Arbk odaların, duYarlanaı, 
tabakları, çay takımlarını çla 
çeklerle süslemek moda11 ya· 
Y&f yavnı ortadan kayboluyor. 
Onların. yerini, kemanlar, ki· 
tarlar ve diğer uslki aletleri 
almaktadır. 

Yatak örtüleri, perdeler 
bunlarla sUalendiği gibi hah va 
seccade örneklerinde de bun· 
lar bUyUk bir yer tutmaktadır. 
Parşömen abajurların üıtllnd~kl 
reıimler de bunlara uyunca an• 
san kendisini her zaman bir mu· 
ıikişinasın odasında zannede
cek. Fakat tim diki evlere da 
doğruıu ancak böyle bir &Uı 
yakııırdı. 

Saç Modası 
Saçlar Gittikçe Kulaklardan 

Uzaklaıhrılıyor 

Yeni saç modalarının en bil· 
yük husuaiyeti kulaktan yukarı 
doğru taranması ve kulakları t~
rnnmen açık bırakmasıdır. Mevıı· 
mln en beyenilen saç mode'.:eri 
o!an resmimizde siz de bunu gö· 
rebiJirsiniz. 

Bu Elbiselerın Bilhassa Pratik 
Olması na Dikkat Edili9or 

R•mlal koydufu•w: moct.ler 
bu sene a çok 1"6zlerlnW dol· 
duracak olan biçlmleri gö•ter:mek· 
tedlr. Soldaki gece elbl .. al ,..ı 

hem da yeni yenidir. Etejiain 
l>ullujuna •• bilhaaaa behin 
arkadaki dllfllklüiüne nuarıdik
katlnizi celbederlz. ilkincisi pp
kulle jaboaile ta ] 830 dakl •o· 
dayı habrlatmaktadar. ~akat ne 
rapahm, o da moda .. 

OçUncU : Bu sene 
en ,ok giSreceğlniz bir 
Krepdöılnden f apılmıı 

Bugün 
Ne Yemek 
Yap•am? 

•ıma böreıı 

belki de 
modadır. 
bir tay--

Lazım olan ıeyler: 4 tane 
Elma. Dört ve yahud daha 
falla çorba kaşığı teker, 
bir çorba kaıığı ter•yağ, biraz 
darçın ve Hindiıtan cev:zi, iki 
fincan un, bir çay kaşığı Beykioi 
paoder. ( hazırdır, karbonat aibl 
bir,eydir) 112 çay kaşığı tuz, 2/3 
fiacan yemek yağı, ıu. 

Un, beyklng paoder ~e tuz bir 
araya lkar11tmlacak, fincanla öjç· 
tüğUmOz yemeklik yağının da ya
rııı lllve edilip parmak uçlarıle 
ifizelc~ hatledil.e.cek, yava1 yavaı ıu da dlve edılıp hamur hal"n• 
getirilecek, yalnız yoğurmamıya 
dikkat etmek lazımdır. Hamur 
ince yufka halinde açıldıktan sonra 
ötesine berisine azar azar ya~ 
konacak, yufkanın bntnn kenar
ları ortaya doğru katlanıp topla
nacak ve yeniden gayet ince ola· 
rak açılacak, hamurun yarısı 
b~ylece açılınca yağlanmıt tepsi· 
nin içine döşenecek, öteki yarısı 
açılacak, diğer taraftan elmalar 
ayıklanıp, dilim dilim kesildikten 
iyice yıkandıktan sonra teker, 
darçm ve Hindistan cevizile ka
rıştmlacak, tereyağı da il~•• 
edilecek yufkanm Hzerine dökU llp 

1 

ylrdOr. .lyf 4armaaımn Hbebl 
içine tafta astar konmaıındandır. 

DördUncU: Bilhaua çalıfım 
kadınlar lçio gayet pratik.tir. 
Yukarııı •• ıkoll&rı taftadır. ElbiH 
yUndUr. Tafta kııım bir bluz 
Lallnde giyilebilir. Bunda yapılau 
ıtlilderden &111 elbiseye c:lildlen 
ipler Eeçİrilerek arkadan ve-6nden 
bail&mT. Bu ... etle elbiıe 'Ç191lt 
çefit bluzlarla ıiyilmit olur.. Ke
mer derideııdir. Şapkalar yauıdır. 
Baıa giyilmektedir. Üzerindeki 
büyük çiçekler bur ·un Datllııe 
kadar dtıımektedir. 

Ev Kadtnı 

Anahtar Nasıl 
T emiz~enir ? 

Anab arların veyabat bunlara 
benzer diğer madeni ..,.ıarın 
lekelerini tımizleınek <için Tıalk 
pedraa le bem:lli kanşhrıp bir 
macun yapın. Ve bununla lekeleri 
ovcu1<tan ıonra ipekti bir bezle 

parlatın. --··-· .. ··------·----····-·--··-·-yapılacak, hamurun öteki yarısın· 
dan açılan y fka da bunun üzernk 
el ıenecek, kenarlar• bastm1aca 

l ·k·ck. tep iden arta l yer erı e11-d . 
Tepsiuin or as.ı ı bir ~ıç~kldak~~: 
kırgın fırına k onup yıran h fiif 

. biraz • • kadar pışecek, ı;o ıra a kadar 
let lip elma. yum f8:"'d:..y daha 
yirmi dakıka • a b' dilim 

. iriioce~ ~ k.ava S ı 
~~im keeilip -.f,. a çıkanlacak, 

pyet afif ve luzctll bir tatla o1ar. 



r 

KIŞTAN KALMA 
l{ar yejıyor HYtill n, 
Ber yere lapa lapıı; 
Ia1tli t.ize ııdeJi un 
P•ifldir nim ıapa. 

U,ümütıüa r•k feaa, 
f11nır.ııı 1eıı buCla 
Sevi,eli.ı, kelluın· 
Biraı kalııu } , eyıwmda. 

İfleria nr deyerek;. 
Naı ıtat, yalYarırı•, 
Flen 4• ıiu ,,.Jint•; 
Naz etaeden kıılırım!l 

"BANA HiLE 
Ducl ,klarıo nar · gibi, 

•Çok atefİD nr ıi'bi; 
Jçjn mi fula )'H•'I 
Atkl• yaaanlar pıl 
~ - ,. 
D•laıahm; kir, ltayır; 
DeaeftD net, uyw; 
Y aklat'yor lf•ülltr 
Yu41ıkça o\yu cayır! 

Sokul u J,ua ~raı, 
Yatank Wr t•r~ aaı; 
S..i örl• ktk}ayım, 
Jıltllı .k•ı, btela l.iı yaz! 

G ez.il.cek bir ha u; Oöileria ıtıl'll•; 
Y ole kgÜ ~al&lar.la, Görürıte• ıemi bile, 
Ji41lki un.u cMrılır; Xollana•a uyurkea 
Ge:ıaae MUll ) ukartla!!. Y apanıa ltaaa itile! tir 

- Para iı"'3•nı rnee'ot tıtmeL ac.• 11. ş_.,\tet Aydh - Ale, ~· ıripJi 11tl.ia 1 Öyle CllMa• - Vicdanı .. n \ er~ce1'ı 1 
- Parasırhk lı>ec.INbt eder _ ile li:f aiyler:ken telefona pek klMcMD de korkm•yor muı_. ' 

amma 1 1akhı9ma 1 - Hayır, temyiz edecefİ_. 
~--~~-~·-~---· ___ , ~---_,,., ~ --~------,~----'~? 

ı -Jiot 111z1er ~ 1 

• ı it.eı l'lkralar ~ 
Atlatm•k 1 

K~dm a .:lah)ordu: 

- Bir fUriffii du7durn, ••••• 
y11taktım kallrtım odadan çtl91m, 
bir de ne ıcreyim .. 

- Hıraı:ı: nıı? 
- ha) ır kacam, o da ıtHıal· 

tliyli iıitmİit• bendon evvtl cMlı.· 
dan çıknııtl 

Üzüntü 
Sekun yaıındaki baal•t 
- Öleceğime çok canım atkı· 

lıyor. 

Dedi, aortluları 
- Neden? 
- Servetim yarım mllyendan 

bir milyona çıkamadan ölecethn. 

Daha iyi 
Kötü b;r piyes seyreden mi· 

nekkit, tiyatro mUdürUnc ıiSyle.lh 
- Böyle piyesleri. oynayaca• 

ğınız ı ... man b irinci perdeden 
değil, ıon perdeden başlayıp bi· 
rlnci perdeye doğru oyn :ırsanız 
2 ,h i} l o'acakl 

N~ o, kapıma önlıre olo· 
rnobi: li&liği mi taktan? 

- Ne yapayım, at nah bul
mak ıüçleıtl .. 

Kendi DUile 
Riyaziyeci nipnlısına bir mek

tup yazdı: 

.. Siıi yarın, buıön ıevıUtlm· 
den yU:ı kerre fazla nvecetim. 
Hayahmı •illia hayatınızla takıim 
edeceğim neticed. bir tenuüp 
husule gelecek buau celtirle de 
oka halledeceğim! 

Korkmuyor musun 
Tefeci ıöyledi. 
- Ayda yUzde 9 faizle para 
. .. 

~er.ruım. 

- A }.ılı an da korkmıyor 
mu .u ? 

- Al a!ıtan mı o yukardan 
bul.auıôı iç:n 9J 6 giLi görilr. 

... 

Kıt ıtınlerl az: oldu, ı 
Tac:lı duyulmaz oldu ı 

Suaizce durma sakın, 
Derdini söyle kııım; 
Yamma aokul yakın. 
n:r parça ıöyle k&:ıım ... 

Vecizeler 
Mart kapıdan 

baktırır, kazma 
kürek yaktırır
mıt; kapıdaa ba· 
karım amma kaz· 
ma küreii Şu· 
batta yaktım, 
şimdi ne yaka· 
yım? 

*• 
1 l k baharda 

ağıçl~r riyinir, 
1 ıcanlar soyu:ıur: 
Ne tnat ! 

* Mart ~eldi am· 

GÜLE GÜLE 
Aalarım aık iıin i , 
Dünyanın g:d.· l ı i; 
Anlat bana kişid; 
Ne ol:nuı böyle kızım 1 

ma bizim bal.ya 
y uya yapan pi
reler nede se 
ha a Cışarı çık· 

u • .:d.br~ 

- Aı·tık Clikiı· g bi ormanda yaşamıy()rsun 1 
- Bir filim kumpun• aa rda çal ı.y<lrum. 

Ke> fiı:-e boak atbel lcız, 
Kıt geçince yaz: olau. 

Sevmi~sin; Hvilmemiş; 
uıölme bu da mı iı; 
çok toyıua bir parça plf 
Sın gl\lo güle kız ım t 

Mizahçı 

Caka 
Yırtık pırtık 

elbiıcli adam, iyi 

g i! inn:iı adamın 

yolunu ketti: 

- Bay, Allah 

rızası içia .. 

Yi11~ mi 
Hdaka, vermem. 

- Yok Bayım 

sadaka is.temi· 

yorum. Şu ıırb

nııdakl elb !ıeyi 

birkaç dakika 

için bana nrin 

de g:yeyim; a.-· 

kadaı!arıma ca· 

ka aatacai1ml 

OaveMiz ziyafet• aitmiıtl; 
7afeU HHD atlatmak iıtedi: " 

- hrada kalmanıı dOJ' 

olmıy ... k. 
Jf.-den? t 

- Jııhrkeı naaaada ıizltı 1, 
1t11t1Sa otw .. k iıtiyor, bun•; 
lalı:b yok buradan git 
meebura,etkule kalacakımııl 

Ahttırıyoruz 
Ma,teri l'arıoau çaiJrdı: " 
- Garson bu çorba ne Jı• 

tuz~.. ""'-
- Heaap ta tuzlu olacak /1 

lçla aUfterllerl yavaı yavaf 
t.rıyerus. 

Anlatmak ,1 
&artttn liıı, Mnter kıza ti 
- Nl,anlmla naaılsm? 

Ayrılmayı iıt;yoruın• 

- '·,:a O? . of 
- O da ayrılnıa}ı is·•Y11 
- Ne i}i, ilk de a • 11 

bilmipinizl 

..... ...-öllZ.--------~-~ 
- l:.e1ı } okken biç /. 

aelmedi mi ? _, ~., 
- Bit tane geldi, t,ab•' r 

.. t d" L • vısP goı er ı ; Ka&acıa n• 
göttırdo. 



Sinema Stüdyosunda Gezerken -, 
~ ~-~-~~---~~--

Görülen Şeyler, işitilen 
Sözler Nelerdir? 

Bir alnenıa atDdyoaile bayu 
P•rde izerinde gör8len film ara· 
aında dailar kadar fark olduğuna 
-''-tte ld iaaaaraanuı. 

Stüdyo, tabiri caiz iH, batın 
kirli çamatırların açıta Yurul· 
du:.,,ı bir panayır yeri gibidir. 
< rada, yani stüdyoda yıldızlar 
~-~rıyetle lAkablarlle anılır. 

t tııtJerin bi,birlerile latifelerine 
1d~dYoda her zaman teıadDf • ıl' 
Çek·ır. Karıılıkh mOaalcaplar, 
lt 11Dıeler ve hatta ağız kavra· 
li rı hep orada cereyan eder. 
, er •Uidyoda larüıtlerin localan 
taıında Yızır Yııır mekik. deku· 

~an birçok ıüıel lk mQtehauıılar1, ... ,k . 
lik· Y•J ftıtad.arı Ye laatta mu-

1 Uataları vardır. 
~ k~esela janet Makdenald cın 
d: .. 1ka ıonra, yeni te'irmekte ol
iç· 1'1 bir filmio ıarkılarıaı oku .. k 
~k . •lkrofoaun lcal'flıına ıeçe· 
'-1.. tir. Fakat akılliie ltakmız ki 
-._ cle11bire ıeıi kııılmııttr .. Hemen 
ela "• •uaild nıiltehasuaı ilnda
ıı.. "' Y•titlr, yıldızın hançereılai ..... ,} 
td· . •neden ıeçlrir ve tedawl 
ı-:c~ taniyelerde buluaur. Bu 
"~ıtler yerine derlaal getirilir. 
ı..., lcı ıUael yıltlızın ıui, eıld bll-

t:. )'IDetini kazanmııtır. 
d,b ·~dcs •akli ıelf.ıco manıara 
ti'Q,' hoı olur. Yıldıılar birblrle· 
'-'t, keıadl aralarındaki bimlerilo 
nl ~ et'ftriye baılarlar. Meaela 
My~ ~ddıı Mae Veıtla ince ıeai 

• lthilir: 
itli~ Cici Kup.. Çaltuk ltura) a 

ız:. 

.tıı·V~ ~endia:ne ıu cevabın ~u;J. 1 l~ıtHir: 

~r'i::ı Eınredersin'z ıtızel Mae •. 
.,. >'•nınaza ıeJ;yorum. 

•ı ı ab 1 c.n! d ka. • m.z. fllae V utiıı 
tak,,:> " d.ye çağır~ıi artid, 
lce-ci .. göıIU Gari K•per'in ta 
l\t.11:, •.~ır. Biraz ötede, KJeclet 
'-k.;r ın locaıı iaijnde ltir mi· 
diler· a. bqlamıpır. Dd ...... 
-t· 1 ıa,q bittin kettıma bitili• 

•rilo baylara laa1lura ır.....,. 

yorlar. Bem ld çok ıinlrlenmlı· 
lerdir. ÇUnkU Klodet Kolber mo
da buıuıunda, kendiılni diler 
yaldazlarc:bıa daha aalAbiyetH t.. 
llkld ettij'i iıln arkad.,larınıa bu 
huıuıta kendiıi•den UıtUn ıörUn• 
meilne tıhanımül edemiyor ve 
karşıııadıki Sflviyı Sidneye 1'a· 
lırıyor: 

- Size hak Yermlyeceğim İiln 
baDa darıf mazımız, aetil 1111? 
Ve SHviya bu ı5ze karıı Jaf4~e
tini Hkla11uya lOzum ıörmed ... 
ıu cenbı Yed} or: 

- Meda ıaeaelealDtle ıl.ıl bir 
mUtehaaıaı olarak tanıyamıyıea
tı•a i11"amanııı isterim • 

Daha öt-ede bir ıper mUnaka
ıaaıdır gidiyor. O 11raela ıti~yo
auo zili, çalif•a Yaktinin ıeldi· 
tini i!ln edince, blUün mil· 
nakaıalar o anda kealliyor Ye 
blitüo yıld11lar, rejieörle emir
lerini tellkki etmek için ho
tuf uyorlar. Fakat aksllij'e ba· 
kmız ki Mae V ut'in loca hizmet• 
çiıi henllz 7emek aalonundadır • 
Bayanmıa ekıiltierirıi tamamla· 
mamııt.r Ye BayaD Mae bu yl3-
den rejil6rln kar.-na bir «I ıeç 
a'ttiji l~n f Öyle bir lht.r ahyor: 

- Miı Maenia bir daha vazife 
baıına ı•ç gelmeyeceiini Dait 
etmek isterim. 

Yuvarıclanberi 1aydıtımız bu 
la&tliHler, ıtltlyolarda herıGn ve 
laer ıaat ıörOllp ititile• ıeylerdlr. 
itte bu lae•ıAme arHında çevr;Jen 
fflimleri bis beyaz perc;lede, olup 
bltendea habersiz Hyrediyoruz. 

Gizli Kumpanya 
Amerika.la HoUYut cinruıdaki 

bir ıehirde poUı taraf ıadan .Oli 
bir IİHla• kumpaayuı meydMJa 
çık•ılmlftır. lu lumpanya, a:zli 
Wr atutlro Yleuda ıetirmif ve 
orMla afı.k fiiimlw çevirlyormu.,. 
On beı ldfiM• mOrekkep elan 
bu k-.paDyaaıa bOtün menıup
lan ,.._......, mahkemO)e MrU· ....... 

Ü•tt•: s.ı, 1 Alo 1 , •••• ,., •iti•: 
A•"lıı L-..ıiz 

ar;:·K~·;;;ffe;·--·-

, ınıikam ı 
Hol:vutta, bir zamanlar ltirtek 

f ilimlerde büyük roller telllSİI 
eden Ria Tin Tin iaminde 1,ir 
llöpc k vardı. Bu kö)Mk iki MDe 
kad. r evvel ölc:ltl Te ıahibille 
m'lyonlar bıraktı. Bu adaM yeni 
b:r k6pek daha bcılemit H ona, 
pek çok marifetler ötr•tt~ea 
aon""a bir kumpanyaya kıralA· 
mıobr. Şimdi bu köpek yakanda 
lık filmini çevirecektir. Temi ı 
edi!dii'ine gifre, ıeyirci:ere göz 
yatları döktürecek katlar uıkh 
rd=er yepan bu yeni artist köpe· 
tin llk filmi "Köpealn int:kam.,, 
adıa. hııyacaklır • 

Sinema Haberleri 

Adolf Menju Sinir 
Hastalığına Tutuldu 

Senaryo Muharrirlerinin En Meşhur :arı 
IÇumpanyalara Karşı Grev Yaptılar 

--~~--~---------
Er kek 11ldular araıında daha 

ziyacle 11ldı11yla ıonıuz bir töhret 
kaıa••t olan Ado:f Menju, arka· 
datlara ara11nda en az uyku U)u

mak rekorunu karmııtır. 
Mnju yirmi beı yaıandanberl 

'19kuıualuk .derdi çekmekt~dir 
Geceleri it., 1aattaa fazla uyk~ 
UJtlfA.U 'Ye bu yelif•iyormut -'bi biç charmadan aiıara içer. 
Fakat yqı bayii Uerlemlı oldutu 
l"9 ıoa zamanlarda ıinlrleri çok 
boıulmuı Ye tedavi lhtiyacıaı 
hluetmeye ltatlamııtır. MtıtehaHıı 
doktorlar, kendbine çok az çahş· 
ma11nı ve ıiıara içmemesini tav· 
ıiye etmitlerdir. Eter bu tavsiye· 
lere riayet etmlyecek oluraa ıunnn 
birinde dellrecetlni de ı6ylemiı
lerdlr. 

• Meıhur yıldız Marl•n Dilrlb 
U. terzlıl arumda çok tuhaf ltfr 
llatiltf fıkmıtbr. Marlen lnlmUz
clekt Jlk bahar için Qç kat yelli 
elbiıe ıımarlam11, fakat kendi 
elblıelerlnin modellerinden baıka 
hiç kimaeye elbise yapmıyacaiı· 
na dair de tırıisinden ı&ı almış· 
t.r. Buna rağmen terzi ayni mo· 
doltlen baıka bir )ıldızada elbi· 
Hler 7apıa1ttır. ŞimdJ MarJea 
DibiJa b8 eJb;Hf eri kahuJ etml• 
yecetlnl, ay. ıca mahkemeye de 
mllraeaat ederek taı:miaat iıtlye-

cellnl terzisine blldirmlıtir. 
lf. Gtızel Ytldulardan Karo) 

Lombard " Meaekıe bahçeti,, 
c.w 

adı verilen l.lr fiJiın çevirecektir. 
lu ffüm, fakir bir kızın 2enfin 
Ye Süzej bir erkek tarafından M

vilmeainden doian çok hazin l»lr 
maceraya canlandırmaktadır. Fa
kir kız, zengin gene tara· 
fından ıevildikten ıonra refa· 
ha kavuımuı, otomobilden atajl 
inmez olmuftur. Fakat tam ev
lenecekleri ınn kız ortadan kaybo:· 
muıtur. Zenain delikanlı aeYgiliıini 
bir hayli aradıktan ıonra onun, 
kendiıile tanlfm~dıua evvel niıan
lanmış olduğu fakir bir erkekle 
evlenmit olduiunu öireniyor ,.. 
onu dolandırıcılıkla itham ediyor. 
Kız hareketini mazur göstermek 
için fU itirafta buluuuyor: 

"- Bir az paraya kaı.utarak 
HYdiğim erkeği Hfaletten kur-
tarma k Ye onuDla evlenmek lçia 
8İıİ yalancıktan ıeYdlm.,, 

Ve ıe11alo delikanlı, a.,kını 
kalbine gömerek, renç kuu 
affediyor. 

1f. Holivutta yeaiden sanaryo 
kıtlığı baıgöstermlttir. Fakat bu 
buhran sebepıiz değildir. Çünkll 
kumpanyalar 'Senaryo muharrir• 
lerine verdikleri llcretl yUzde 
kırk kadar azaltmıılardır. Bu yüı· 
den HDaryo muharrirlerinden mll• 
him bir kıımı Ye en meıhurlan 
ılnema kumpanyalarına kartı 
grev yapmıılarc!ır. Halbuki bu 
menimde kumpanyalar ıtüdyo 
ihtiyacı içinde kıvranıyorlar. 
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Galala~ar'!!._::_ Fen.!!!bahçe Yarınki Memleketle Spor 

Yarın Fener Kadrosunda Maçlar 
Cuma giln8 yapılacak amtaka 

Degw İşmeler. Bekleniyor blrt~c~kT~k!l~rı~••nında: 
Fenerbahç• • Galatuara7 Bi· 

rlad taknnlan, aaat 15 de. Ha

Feoerbahço takımıwo gecıen "ne Galatasarara kartı Tna ıahuma bir oılntı 
Geçen haf ta b.ktenmiyen btr 

netice ile Galata1&rayıa 4-0 le~lae 
biten maçtan sonra Fener takı• 
mının bu senokl şampiyonluğu 
kurtarması tehlikeye düıtü. Geçen 
hafta Galatasarayın siatemll ve 
muayyen bir plin dahilinde ha
reket ederek oyunu hakkile ka
zanmasına mukabil Fener bahçenin 
bozuk oyunu göriildliğUndeoberi 
Fener bahçe tarafdarları bu haftaki 
maç için haldı olarak çekinmiye 
başlamışlardır. 

G latasaraya dört golle mat
lup olmanın ıebeplerlnJ muhtelif 
ıekillerle arayan fenerlilerin ekıe
rlyeli o günkü mağl6biyelln tankı
mın bozgun oyununa inılmam eden 
müdafaa hatbnın değiftirllmesiae 
atfediyorlar. Bunun için müdafaa 
hattının yarınki maçta mutlaka 
11kl şekline gelirilmiı olarak Ç"" 

kacağı zannedi:iyor. 
Fener mlldafaa hatbaın Y qar 

ve F :- zılla tertip edllecejl kabul 
edilince mua•in hatb lıabra ıre
Hyor. MuaYin hattına, pçea ha,_ 
mUdaf aada oynayaa CeYadın 
ıellrilmed muhakkak ıibidiJ'. 
Yalnız bu hattın merkezinde Ga
latasaraym btlttla lalhaumlan•a 
kartı koyabilecek, ayal .... 11c1a 
kendi mulıacimlerf ni bule7ebilecek 
lktıdarda her tarafa yetifebllen 
bir oyuncu isteniyor. Bu ev11fta 
bir muavin oyuncuaua Fenerin 
ıolaçığını işgal eden Fikret oldu
iu kanaati blkimdlr. 

Fenerliler Fikretia merkez 

Oalataıarayın eıı tehlikeli bir akıneısı 
l'Hıl, Fener .kaleıiııl ııkııtırdığı 

bir maçta 

m11aYiaHğiai ... , olarak kabul 
ediyorlar, fakat onu• yeriae ko
yacaldan oyuacuaun lnaiııde te
reddlt et•ektedirler. Eter ıol 
açıkta Fikretla yerial biraz olsan 
deldurabllecepe akıllan yatacak 
birial bulabllirlern yarınki maçta 
Flkretln merkez muavin olarak 
sörlllmesi ele •ulatemeldir. 

Bu suretle, mldafaadan mu
••la laathaa •• muavin hattından 
mltiafaaya ıeçirilme.ı muhtemel 
oyuaculara bir de 90} açık Fikrelin 
ilmini llive edenek, Fener kad
roıunun bu cuma Ahaya çıkar
ken ne kadar karıpk hir tertipte 
ÇJkaak ihtimali oldupnu taaav-

{1936 da Berlinde yapılacak olimpiyat milaabakalarıoda tertip cihetiadeo Alma• 
.arın biıtiin mılJetleri geçecek bir intizam n f evkalidelik göıtenıc:ıekleri ıioulidea 
Hllı olınağa başlamııtır. Büylk müııabakaJar için hazırlanan ve eo ıon ibtiyaç-

hırı& göre tert.p edilm "ş ola• Berllo ıtadınıo 110D ıeamini koyuyoruz 

kem : Şazi Tezcan 
(Not: Bir buçuk aaatlik maç 

aonunda iki taraf berabere kal
dıj'ı takdirde, bu maç oa bııer 
dakikalık iki dene daha temdit 
edilecektir. ] 

il - Bıpktaı Şeref Stadında : 
Ortaköy - Doğanapor birind 

takımları, Fıneryılmaz - Karaglim
rllk birinci takımları. 

111 - Fenerbahçe alaDJDda; 
Sümerapor - Haliç birind ta· 

kımlan. 

Bıynalmilal Maçlar 
Paris, Uluslar araaı maçlar: 

Torinodan juveatus takımı ile 
Read ıtar rH:ng, üçer gol yapa• 
rak berabere kalmıılardır. 

Fraaıız ordusu takımı, Belçi
ka ordusu takımını 3 e kartı 5 
golle yenmiıtir. 

Muğlada Bir Fudbol Maçı 
(Mujla) - Marmarise bir maç 

yap•ak llaere gidea Muila yayla 
ıpor gençleri Mar•aristen dön
mOılerdir. Marmarbte yapılan 
maçta Muj'la gençleri bire karşı 
iki sayı ile lsUli.1 gelmiflerdir. 

.............. ·-····--·········-·········---............ 
vur •de biliriz. 

Maamafih böyle ba9ta11 bAşa 
d ... hllecek bir değiıiklije llati-
mal Fen• itlar.aı.i ceaaret 
edemiyerek yalnıı mOdaf aayı 
cıkl haline getirmekle iktifa 
edeceklerdir. 

Netice itibarile busG•kü v~ 
ıiyette Galatasarayln mane•1 bir 
faildyetle baıhyacaj1 yannld 
oyunda Feaer batlannda yapıla
cak herhangi bir değifiklik iyi 
veya fena teairluinf ancak aba
da alrecefbniı oyundu aalam11 
olacaiıı. 

Y arınld maç pmpiyoalujun 
kat'i maçı olduğu içia iki deYre 
alhayetinde t,erab•re kalıadıfl 
takdirde maç on beter dakikalık 
iki defa tlaba uzablacaktır. 

iki ta.raftan ıaJibiyetl lıak 
edecek ıekil~e oynayacak kull
biin muvaffak o!maaını temenni 
ediyoruz. 

Eskişehir 

Şampigona5ı 
Eakişehir (Husuıl) - 4 kulüp 

aru1nda iki aya yakın bir ıaman
daaberl d•••• edea tilt maç
lan bu Cuma bitmiştir. Neticede 
9 puYanla Demlrspor blr:nci, 
6 puvanla Ttırkgllcll ikinci gel
miılerdir. Şimdiye kadar yapılan 
maçların hUliun ıudur: Uk maç 
Demirsporla hava mektebi ara· 
sında yapılmış, hava mektebi 
hakeme itiraz ettiil için hUl&men 
mağlup edilmiştir. ikinci maçta 
da idman Yurdu Türkıllclino 
2 • 4 gaHp ıeld ;ğl halde ıayrini .. 
zamt oyaadaiından bftkmen maj· 
lüp aayllmııtır. Bundan ıonra 

laava mektebi idman Yurdunu 
1 - 3, Demirapor TürkgtlcUntl 2 - b 

yine Demirspor ldmaa Yurdunu 
2 .. 6 yennılı, bava mektebi ile 
Türkgücü berabere kalmıtlardır. 

iu suretle neticelenen filt 
maçlanndaa sonra yakında tay
yare kupa maçlarına başlanacak
tır. Eskişehir ıilt ikinciıi olaa 
TtrkıllcO yakında Borsaya ıide
cek •e birka~ maç yaparak 
avdet .decektir. 

lzmir Likinin ilk 
Devresi Neticelendi 

Alhnordulular Birinci Devre 
Şampiyonu Oldular 

Birinci dnrede birincili, 
lzmir, (Hususi) - Birçok mti

nakaıalı ve buhranlı günler ıe
çire• lzmir Iik maçlarının ilk deY· 
resi neticelenmi:ı; Atbnordu genç
leri 19 puvanla ilk devre ıam· 
piyonu olmuş!arc1ır. PuYantajda 
diğer kulUplerin vaziyetleri şöy
ledir: Göztepe 17 puvan, Altay 
16 puvan, K. S. K. ve lzmir spor 
15 er puvaa •. 

Jf. 
Bu haftanın Altınordu ve Al-

tınorduyu takip eden diğer ku
lüpleri de alakadar eden ehe•
miyetll •kaqılatmalanndan biri 
Türkapor - Altınordu maçı idi .. 

Altayı mağlup ede\ı, Albnordu 
kaleaine bir hamlede Uç gol atan 
ve bundan soara da lik maçla
rmın bozguna uğramasına yeaile 
olan Ttirkıpor yine Alhaordayla 
oynuyordu. Şüphe edilemez ki, 
Türlapor, takımı, daima stlr
prizler hazırlamak iıtidadında 
olau mühim bir kuvvetti. Genç 
elemanları, çok enerjik oyuncu• 
lan vardı .. 

Bu oyunda Altınordunua mar 
libiyeti Göztepcyi, Altayı ve Al
tınorduyu puvantajda ayni meY
kide >er aldırabilirdi. Bununla 
beraber temenniler kırmız .. laci
verd oyunculann lehin4' idi. 

Saat 16 da, az rftzıirlı bir 
havada oyuna baılandı.. ilk da· 
kikalarda Türbporlu oyuncularıo 
aa; cenahtan lakipf eden mu• 
vaff aklyeUi bir hücumu trlbllnler• 
de coıkun elkış .eslerlle kartıla-
9ıyor; buoden cuaretlenen Türk 
sporlular biraz daha enerjlle ça
lışmıya baılıyordu. 

Bu Taziyet belki de dlrt dald· 
ka kadar deyam etmiıU. Altınor
dulu çocuklar, raklb takımın za· 
yıf taraflarını aramak hisslle derin 
e'rıpeli biraz aert bir oyun tatbi-

a başladılar. Oyun okadar 

kazanan Alhnordalular 
seridi kl topun gldiı, geli§leriol 
ıazle takibetmek biraz mllşklildü· 
Daha ıayanı dikkat olan nokta, 
4-op Adeta Altınordulu oyuncul:ır 

carafı:adan manyatizıne edilmİf 
gibi yalnız onbfr oyuncunun aya" 

ğanda dolatıyordu. Bunun netice9l 
olarak Ttirkspor kalesi ilk devrede 
Albnordunun iki golöne mıınl 
olamadı. 

Henüz limitler kealimemif'L 
Törkapordan ikinci devrede daha 
mu•affakiyetli bir oyun gfüıtel"" 
mui bekleniyordu. Hakemin İfıl .. 

ret dldtiğii il• ikinci devre bar 
ladı. Pek çabuk yorulan Tark· 
•PQriular Altmordulu çoculdartt' 
blicumlarma mani olamıyorlardı
Buau tabii bir neticesi olarals 
da Albnorda takımıaın gol ıayr 
lHı mlUemadiyea bbanyor<hlr 
Oy•• bittiji zaman TirkıpO' 
0-12 mağltip Taziyette Aha1' 
terkediyOl'du. 

Şunu bilhaua kaydetmek tj
zımdır ki bu maç gerek Altınol"' 
dunua ve ierekae Tllrkıpor.
hakikt vaziyetlerini anlataaıaı
ldareınlik ylzünden anbal-. olaO 
Türkıorlu çocuklar, normal bit 
ıart altında A.tınorduya bu kad•' 
kolay Ye kabarık bir gol far~ 
mailüp olmayabilirler. An 
gerek bu maç, gerelue utaO".: 
bul da F enerbahçeyi dört ı" 
farkile mağJQbiyete ınrökl~ 
yen yanıma "ftirkiyede futl>O 
iıtikrarmzhiının aydın bir ıı•ti' 
cesidlr. 

Bu aaçtan enel ıtady~ 
Şarkıpor- Altay maçı ~4 Alt8~ 
galebesile, lzmirspor - Buca -·: 
1-4 lzmlrsporun gallbfyıtil• ne 
celındl. - A. B. 
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Papağan ·ı Pasta Tayyarelerin Birinci Sı-
·z Böyle B!r Pasta Gördünüz M··, Hiç? nıf Yolcuları Kimlerdir? 

O F'uıooun yaş tüaH geliyordu. 
11 

11 ~ yirmi kişi kadar topla· 
p:~~ı. Ucuz olsun di}e annesi 
Ç 1~Yt evden hazırlıyayım dedi. 
0cu&c1arın1n hepıini çatırdı: 

lö _ .. Bukadar iti yalnız baııma 
~n:ıeın, Hiraz da ıiz yardım 
k Su elm farı ıcyup eli.im 
~sin: F' akat atzınıun oynadığını 
ltn l'lniyeceğfm. Elmaları tepsiye 
, 

0
Yacak yerde ağzına atanı tavan 

01raıına ttkacaiım, haberiniz 
aua. 

it 

it Çocuklar hemen işe baflad&· -d Bir s6rQ elmayı hemen ayık· 
d ılar. Ao~e sad hamur yuğur• 
~ Paatayı yaptı. Kocamsn 
pvk•n gibi bir ıini içine d6ktU. 

11 at tam fvıaa 1alacatı zaman 
•~Iı başına geldı. Tepsi fuına 
2irı:niyordu. Hemen yine çocukla
"' Çajtrdı. Tepsi)i bir el araba· 
•ının içine oturttu: 

- Haydi bakabm. Bunu hiç 
dökmeden, bozmadan fsnna 
JıÖtürftn dedi. Uxunbo,.uo, Sar• 
lakburon, Fino, kUçllk büyük hep 
•rab om etr fını ldıl r. Ya•aıça 
:tıer fın götUrdül r. Y oJda 
~~criaı ~ rind n Pap ğaoın 

., ol uğnnu gördGI r. 
oyn ~ ldo yine lokomotif ile 
'-k 'Olt.k içJıı evde bir k~ıeye 
lalı~~. tÇlktığımııı duyma• 
ltr' ~ H•r ve yoll•ma aitti· 
~ tln l.Qncı onları daha kapının 
~ kartladı. 

dtdi ...... Alllan, bu ne bn,ttk paate? 
fırı • Dikkatle arabadan alda, 
l)t Q~ .attı. H.pıi fmn~ya pH\ayı 
~ f lf•raı sini tenblh ettl!er. Saat 
d11~ ~ ielip alacaklanoı ıoruyor• 

cll'denb1re: 
di~ ...... OI.. Aman.. Yanıyorum •• 
ht~ bir se1 duydular. Çocuklar 
f.'•k 'tı pap hanın sesini tanıdılar. 
clıı, •t nereden ıeldiğiol anlama• 
J>aa: 8Aııına fırıncı anladı. Hemen 
l>'at 'Yı tekrar farından çıkardı. 
()tt' f yle bir kabanr ~ibi oldu. 
elen' 1,nd~rı tladı. Bir de için• 
~~~t kıtn çıksa beğenininiz? Ge
~otd~P~i n.. Fırıncı iti takaya 

tld;:- Siz bunun elmalı puta 
'-tıt~rıu •5ylediniz amma, bak· 

})~ ba papağan!ı puta lmlf J 
l!, J> 'l ordo. Neyre, hep elbil'llji 
ltdil 'P•ianın bamurlannı temiz· 
'1a11ı~r. Scnra da paataı:ııo içine 
...... ab:diiirJ aoı'dular: 

dı}'~ 1.Bı.r parçacık e!ma alayım 
'1tad 1icı-bı içine &ıpbdim. O 
bı~ h~ •nn~ biç balcmadan koca 

•1tıo d•'· di ..... P rıı ftıtnme v..tiYer • 
. ..... eld neye bapmadı:-? 
~1l'tec .. ~•ya bağırayım. B:r dııyık 
• a~ Diye korktum, 80ll1a 

~ttlld~•da rahatım pek te fena 
Otıl'a z. 1 

1Z"cık aıkıft.ım amma. 
~nt ı 1· al rı ) iye yiye kendime 
~~ ''ın ır ~r açtık. Bir taraftan 
.. Ç0 c k Yeyip duruyordnm. 
~0.>ı\!ln.ıı 1 r,. a. neleri le bir 9ey 
~\'' d 'Yec.~k.en •O aöz verdiler. 
t t>iıı :,n~o. er, ertesi gün misafir
~}ı Pısı geldi. Annesi de paa
C\'arn· hl sanın ortasına koydu. A?e bat'adı. 

·•h A lah ben buna daha 

çok e~ma koy uştum. BUtftn bura· 
ları bomboı derken bıçağın ucuna 
bir ıicim takılmaz mı, bu da ne 1 
derken ipi çeklace pastanın l~ln· 
don Papatının . lokomotifi çık· 
maz mı? 

Çocuklar annelerine doğruıuau 

ıöylem:ye mecbur oldu"ar. Papa· 
ğan (a ceza ol ... rak odaya kapandı. 
}3;r daha da anne!eri f.nna paata 
ıtn~erirlcen içinde çoc~klarmda~ 
birinin ka:ıp kalmadıgmı anla 

mak ıçın bir çatal batırmıya 

beıladı. 

Bu Haftaki Bilmecemiz 

Sev·minDosİla ıNerede? 

Bab .. sı S.v;me yao gunil he· j 
diyul ol n bir köpek almııtı. 
SeYim lropekl rl çok aevdiil için 
re\ i.Jcinden uçuyordu. Hem, bU· 
tün ark dQflHm o köpeği vardı. 
Ke:ıd:ainin olmadığı için araııra 
mahzunluk duyardı. Sevim baba· 
amın köpek getirdiğini görür 
görmez hemen biaikletine atladı. 
Köpetfnl de yanı ııra alarak 

arkadaşlarını bulmaya çıkt:. • 
zaman oynadıkları yere gclınc• 
etrafına bakındı biç kimseyi bu
lamadı. Arkadaıları oyun olıun 
diye herbiri bir tarafa saklanmıfh 
Siz de bu retmin her tarafına 
bir bakınız. 

Saklanan, iki kııla beş köpell 
bulup iş~ret edin ve hediye almak 
için hemen bize yollayın. 

Tayyare İyi Bir va;;tadır, HiçSimdiye 
Kadar Buna Bindiniz Mi ? 

Bugün artık t renlerin, vapurla
rın, otomobil.erin yerlerini yavaı 
yııvaş tcyya reler almaktadır. Ar
tık ta} yare ile 1200 ton ağırlığında 
rnnkine!er bile bir tarafdan öteki 
tıuafa tnşınmaktadır. Resimde 
ta~ yare) yük yUkletilme11ini gö· 
rU} orıunuı.:. 

Ta) yarelerlo bugün, piyanolar, 
ııtlar, aslıınlar, neler taıınmıyor ki. 
Halta b"r defa lng;Jtere hayvanat 
bahçesine tayyare ile getirilen iki 
aslın yavrusu iki bin, Uç bin 
metre havada kavga etmiye baı
lamasınlar mı? .• 

lngiltereye tayyare Ue en ıon 
gelen fey neydi bil.r rniıiniz?. Mı-

ıırlı bir köy hocası. 
Aıd tuhafı b8tnn bu hayvaD"' 

Jardan l:içbiridnin hastalanmama11 
ve korkmamasıdır. Bunun için 
onlar birinci aınıf yolcu sayılıyo,. 
lar. Siz de tayyareve blnmlye he
ves edijormusunuı? 

op Oyunu 
Blribir"nden yirmi metre ka· 

dar ayrılıkta iki çizgi çizin. Bu 
iki çizgi arasınd ıld mesafenin 
tam o. tasma bir top koyun. Ev-
vela oyunculardan iki kııi çıkar. 
Bmıludan biri bir çizginin, öteki 
öteki çizginin Ustünde dururlar 
\"e koımıya hazır bir vaziyet 
ttl:rlar. Oyunu idare edeı: 

11Bir, iki, üç.. deyince iki 
oyuncu da topa doğru koı" rlar. 
Topu iık alan O} uncu topJa ar• 
kadaşma dokunduktan sonra yine 
top elinde olarak karııdaki çiz· 
giye kadar koıar ve yakalanma
dan hemen topu yere bırakır. 
Top elinde iken yakalamraa oyu
nu kaybeder. Böy:ece ııra ile 
bUtun oyuncular lkiıer lkiter oy-

, j 1 

nar.ar. Y akalanmıyanlar kendi 
hHaplarına sayı yazarlar, en çoll 
aay• yazan çocuk oyunu kazanır. 

Bunu böyle oynadığınız gibi 
iki tarafa ayrılarak ta oynaya• 
bllirainiz. O zaman her defasında 
ayrı ayrı taraflardan iki çocuk 
çıkar. En çok aa~ ı yazan taraf 
oyunu kazanmış olur. 

Geçenki Bilmecemizde Hediye 
Kazanan Okuyucularımız 

21 Şubat tarihli bila:ıecemizde bü
yük ikramiyemiz olan bir Yazı takı• 
mı nı 1.ıaobul erkek liaeıinden 510 
Bay Fikret Turgay kazanmıştır. Talili 
okuyucumuzla 1etanbulda bulunan 
diğ.er kazananları~ h~diyelerinl pazar
tceı perfew_be gunlerı öğleden ıonra 
idarehanemız.den almaları Iiiıımdır. 
~'a~ra okurlarımızın h 11d iyeleri poıta 
ile gönderilir. 

birer albUrn alacaklar: Beyrut 
.. fodam 8of) a Stcfani is •aeıtasıle 
Banayoty, Sıangri8 1 tanbul kız liae
ıi eınil D-2 den 766 Handan Fevzi 
Kayseri K. O. ha9 eczacısı Kayma: 
kam Bay H. Kaplan oğlu Aslan Kap
lan, lııtanbul kız ortarn~ktep 313 Fikret 
Düıco Ncımık Kernal nıelctebi 4 Gncü' 

ııınıf talubeaindeo 90 Alaaddin, Fatih 
Gelenbni ortamektep sınıf 2 den 356 
Arif, İzmir alay 233, 8 Bl de J\ oyce· 
ğizli Mehmet Çavuş, l s tanbul 44 \ıooü 
mektep B-5 d•n 849 Necmi, S amsua 
letanbul mektebi sınıf 6 den 240 
Vedia, Ama1ya Yeşilırmak mektebi 
aıoıf 4 den Oaman Vedat Bay vı 
Bayanlar. 

birer losyon alacaklar: Fatih 
llkmektep talebeainden Faruk Eren
berk, Kandilli kız liıeıi No. 41)5 Mu· 
alli, İstanbul erkek liıeıi Ç· l d•D 
1111 M. Saim, latanbul 4' ilncü mek· 
tep ıınıf 4 don 813 Saime Bayan n 
Baylar. 

Sonu yarın 

Bunu Siz De Yapınız Ruimde gör dliğünllz fiç praça• 
yı da ince bir mukavvanın OıUiu 
yapıttırıo. Kur uyunca etraf ,arını 
oyun ve gövdedeki kaim, siy~ 
çizalden bir yarık yapın. Bir 
raptiye Ue bunu gövdede ( L ) 
harfile göaterllen yerden geçiri& 
Yuvarlağın da (L) harfile lıaretl 
olan yere yaklatbrm ve raptiyeJI 
burada da geçirin. Dnımem~ 
lçio uçlarını açın [ hani çi•ı J: 
raptiyeler vardır. Onlardan babaLı aA 

iıteyin ] aonra kafasını •1j:-• 
yarıktan geçirin. Bir tane db a 
raptiye alto, bunu da •1elA e':. 
yun da (H) harfUe g6ıt(e~ı) e~a:fil• 
den ıonra yuyarJakta. . Ö d 

' . d geç rıo. r e-gösterılen yer en ·· tOa 
1 Ş. di maı., us ğiniz tamam anır. ım K f 

J a aa nın de ylirlltmeye ça ışın. . 
ıallanmasma, ayaklarınm badı badi 
gitmesine alllmektea katılacakıını:ı. 
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GÖNÜL BiR OLUNCA .. 
Türk Kadınlığıının Bir Teıebbüsü 

1 
7 - 3 - 9J5 Samanhk Seyran Olur r 

Ana, Baba Oğullarına Titriyorlardı •. 
Talebeye Mektepte Cinsi 
Terbiye Verilemez Mi?. 

Yaınrm tevellüt brlhf 1297 
idi. Akki'da doğmuf, kUçl\klüğll 
orada ve Şamda ieçmişti. Ço· 
cukluğunda anası gibi armut aapı 
boyunlu, koca kafalı, kuru ve 
cılızdı. 

Yaş aldıkça boylanmııaa da 
ı:;erpilem~mişti. Yine a&oaaı gibi, 
zayıflıktan benzi ıoluk, gözleri 
lokma, goğils , tahtası girikti; 
boylu olduğu içil de kıddl bU· 
kllktU. Kemik haatalıklı, geç 
yUrUmllş, 1111ka çocukları andırırdı. 

Güya annesi üstüne çok kılınır, 
babası da kılınır gibi aörl\nllrae 
de bu ne perhiz, bu ne IAbna 
turşu? 

Yaıarcığm halini görmeyin. 
Sırhnda elbise bile yok, ıahrem 
şahrem bir entari; yalınayak, ba
tıkabak sokaklarda; fellah ço• 
çuklarlle oyun, koımaca, arsu:lık. 

Onlarla okadar düıüp kalkma 
ki sanki kendisi de blr Arap 
yavrusu; Türk olduğuna on ıahit 
Jaum. 

Ayınları çatlatma, Kafları (e), 
clmlerl (ge) okuma... Yine tıbkı 
onlar gibi ard arda e111 tane ye
min, yüz tane kaaem... bir ıeye 
kızdı mı, arabca kUfilrler; keyif· 
lendi mi arabca· tUrkUler. 

Koca delikanlı olduğu, lstan· 
bula gelip senelerce oturduğu 

halde dili halô araba çalar, çok 
kimseler onu Sur} eli, Halebll ve• 
ya Bağdatlı sanırlardı. 

Şamda bulı.mdukla~ı son sene, 
on beş yaş nda bnlUii ttaıfii il'.ağ· 

men balA rüşdUyei askeriyenin 
ikinci sınıfındaydf. Okumayı bir 
tUrlU sökememiş, yazıyı ise biç 
başaramamııtı. Gazetenin Selam• 
resmi ilisi, Tebligatı reımiye, Şu· 
unu dahiliye gibi çetrefH agızb 
yerlerini geçeliqı, Vukuatı zabıta, 
~- undan bundan, ilinat sıibl açık-
1 is anlı taraflarını bile haldır hul· 
' ur okuyamaz, mütemadiyen ke
l·eler, her kelimenin kafasını gö
l fö'ıü yarardı. 

Bu halet, aıatı yukarı bili 
değişmemişti. 

Yazısı kargacık burgacık ol• 
~uğu kadar imlbı da maskara mı 
ın a skara ldl. "Ze,, leri, 11Zel,, leri 
• 

1Z1 11 ları, 
11dad,,ları, "ha,, ları, 

• 1hı,, ları, "he11 leri biribirine ka
r1şhrmayı bıraknlım, " Su ,, yµ bl· 
le " Sin ,, le, 11Teyze,, yJ " T1 ,, fle, 
(dayı)yi (dad)la yazardı. 

Bu halet de, aşağı yukarı hali 
mevcuttu. 
· Dediiimiz gibi, lstanbula yer· 

leştikleri, hünkar çavuıu olduğu 
z"amanJar 16 sındaydı. Affan Paıa 
gibi bir zatın, gözbebekler sıra
sına girmiş bir bcmdei hasım 
mahdumu nereye gider ? 

Bilmiyecek ne var, zadeian 
sınıfına. 

Y aıar da o paıazadeler oca· 
ğma kaydetlirilmiıti. 

Zadegin •ınıfı, mektebi Har· 
biyede, idadt ve hrırblden nıil· 
reki,ep. idadi kıaım binanın bir 
bôlüğilnde ve huıusl muallimler( 
mevcut; öbürü diğer Harbi>• 
tunıflarile karışık. 

Talebe.mir. hepsi ekabir ve 
bendegan oğulları, çeşit ini Se} ret: 

. ıo, 12 yaşında hünkar çavuı· 
ları; 13, 14 yaşında mülAzimisani, 
mülbimievvel rlilbcli hOnkllr ya· 
verleri; 15, 16 yaşında yine ya· 
verandan yüzbaşılar, kolağasılar; 
17, 18 yaımda binbaşılar ... 

Leylilik yok. Mahdum beyler 
konaklarmdan gayri yerdt: yata-

billrler mi hiç?.. Soba!ı odaların•, 
&ıcacık karyolalarına' ahııklar •. 
Hem aabah karanlıklarında, kalk 
boruıuyle kalkmıya, yataı okunur 
okunmaz, yat boruıile yatmata 
tahammül edebilir!er mi? 

Binaenaley nelıaridiler. Ara
baluile, atlarile mektebin önOne 
ıelip tapıf tıpıf içeri girerlerdi. 

Aralarma karıımıı Ye lçyU• 
zlinU ı<SrmUı olHltrın rivayetine 
nazaran alttarafı ıu v•çhile ce· 
reyan edermiı: 

Mektebe devamı hakıetire. 

u = :e .... 
a ..... 

>bl> 
Q.l u 
Q.l 

1 ' 

-,........ ·-c: ·-
-c 
1 
n - ,. 
ca 

1 

(2oplantılar, Davetle~) 
Halk Temsillarl 

Cnmhuriyet Geaçler Mehfe'inin IS 
ıılnd• bir vermekte olduğu l:tedava 
halk tenııil'Ninin 6 nc111 cuma rUnil 
Beyotlu C. • F mlumere salonun· 
da verilecckl,r. 

Konser 
Fransız Tly•trosunda 

Bugiln 17 ,80 de. 

Konservaturan on ikinci 
koneerl 

Şef: Seyfettin A.af 

lıtendiğl zaman buyurmak, iı· 
tenmediği zaman 11ermek .•. yecu:dl 
Buyurulduğu Yakıt te mlltaleaha
nede derao mene çalııma, ders• 
laaaede hoca moca dinleme 
arama. 

Muallim kUratiye çıkar, ne 
vızıldayacakıa vızıldar, gökıtlnU 
kavuıturup temennlhını çakıp 
basarmış. 

Adamcağız kaç aenelik emek
tar. Saçı, bıyığı dört renk olmuı; 
kamburu çıkmıı. 

( Arkaaı var) 

Macar Meclisi 
Dağıldı 

Peıte, 6 (A.A.) - Meclis da· 

tılmıı, bu karar hayretle karıılan

mııtır. Baıbaken, tehirlerde gizli, 
köylerde açık rey ile yeni bir 

seçim yapılmaıını tercih etmiştir. 

Kıral naibi Amiral Hortinin mcc• 
Hain dağılma kararını tastik et• 

meıi, Bay Gömböşün, Kont Bet• 
le.ne karıı zaferini temin etmiıtir. ............................................................... 
Galatada Büyllk Tünel ha11ında 2-8 
No.Ju yazıhanede ikamet etmekte 

iken balen nerede oJdufu blllnemeyen 
Aleluandr Hirge'ye 

latanbul ikinci icra memur· 
luGundan ı Baron Der!anjer ve Hor
raı Klayif vekili Avukat Ural Dllek•ın 
l Tef. evnl 934 gUnlemeçli kira 
mukaye!enameai mucibiace itlemiı •e 
iıleyecek 189 lira kiran ın temini tah• 
JiH s.unaında icra ve ifil• kanununu• 
270 lacl maddeaine tevfikaa mecur 
Galatada Bily8k Tunel hanında 2·3 
No-Iu yazıhanede hapsolunan emva· 
lin paraya çenilmesi hakkında ala
caklıaıa verditi 8 Şubat 935 gllnl•· 
meçli takip talebi üzerine 180 TOrk 
liraaıDın maa faiz •• maurif tRhıill 
ve mahpus e11anın paraya çenilme.1 
zımnında tanıim kılınan rebnin paraya 
çevrlJmelİDe mltedı;fr ademe emri 
lkametglhınızın aıeçhuliyeti h11eblle 
teblit edilemeditinden bir ay hakkı 
itirH tayini auretile illnen tebllti .. 
karar verilmittir. Tırlbl llindan itl
bar•n nihayet bir a1 lçiDde 935/168 
numarHile daireye bilmllracaa ala
caklının talebine karıı bir itirazını:s 

nna bu müddet içlnde iıtida ile nya 
tif alaen bildirmeniz n bu mOddet 
zarfında ltiraa etmez ye Müddeti itirH 

olan ltir ayın mururundan oıt beı 1rUn 
içinde borcunuzu ödemnıeniz rehnin 
a.tılac~tı, rehain paraya çevrilmHine 
dair ödeme emrinin lebliti makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. (81:)81) 

, BÜKA KOMERÇiY ALE~ 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtiyat akçesi ,, 580,000,000 

Merkezi idare : M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 

( B•ıtarafı ".. iuci yüzde ) 

ıında kadın, beynelmilel umumi 
ıulb meselesinde kadınlağın vazi
feleri •e tabiiyet itleri lıimlerl 

altında toplanmıı ve memleketin 

umumi vaziyetin• aöre kendi 
noktainazarlarını ıöıtenn tezler 
hazırlama~a baılamıılardır. 

AhlAkta mUsavat komisyonun• 
da çalııan Bayan Zekivet Zati, 
bu husuıta bize ıunları söyle· 
mittir : 

- Benim komiıyonumun um· 
delerinden baıhcası, kız ve erkek· 
lerin terbiye, ahlak ve tahsille· 

rinde mllıavat temin etmektir. 
Bunların bir kısmı zaten Kültür 
programımizda vardır ve tat· 

bik edilmektedir. Geriye kalan 
cinsi terbiye işi, itiraf etmek il· 
zımdır ld eaas olarak ele alınmak 

icc.p eden bir meseledir. Cinsi 
terbiyenin ıılihı, yurdun gerek 
terbiye ve içtimai vaziyeti ve ge-

rek umumi ııhhat ve bHhasaa 
nUfuıun çoğalma11 meselesile ali
kadardır. 

Mektep programlarında, ez· 
cümle liselerin ıon sınıflarında kız 
ve erkeklere teırih ve fizyoloji 

deralerl verilirken cinsi terbiyeyi 
istihdaf eden malQmab açık ola· 

rak anlatmak suretile birçok 
defalar hayatın sonuna kadar 
ıUren Arızaların önünü almak 
mümkUa olacağı kanaatindeyiz. 
Eıas itibarile analar babalar ta-

rafından modern bir telAkkl ile 
icap eaen cinıt terbiye telkini 
işini ıtmdillk mektep!erimizde 

yUkaek sınıf muallimlerlmlzden 
beklemek zaruretlndeylz. AhlAkta 

müaavat komlıyonunda sinemalar 

meaeleıl de mevıubahı olmuş, on iki 
yaşından kUçllk çocukların alne
malara kabul edilmemesi, çocuklar 

için ahlAkl, fenni, aeyyabt fillmler 
tedariki, asri stadyomlar kurulmaaı 

ile spor propagandaıı yapılma11, 

ıimdlllk çok ucuı ücretlerle genç• 

lerin ıtadyomlara girebilmeleri, 
konferanslar tertibi, broıUrler 
neırl düıUnOlmUı ve birçokları 
karar altına almmııtar. 

Bundan baılia bilba&sa ıabıtal 

,. ... 

1 
ahliklye meselelerinde A•rupanın 

ve Amerikanın birçok ıehirlerind• 
pekçok iıtif ade edilen kadın poli• 
iıtihdamınm bizde de tatbiki lçln 
teıebbUıatta bulunulacaktır. 

Gemlik Elektriği 
Gemlik (Huauıt) - Geınlik 

elektriği 1 O ıene müddetle fab
rikatör Cenanl Cana ihale olull"' 
muştur. Beher kilovat için 22 
kuruı alınacak, tesisat olmıyall 

evlere taksitle tea;sat yapılacak" 
tır. 

....... ·-·-------=-·-o.e---=-:=:a .... __. .......... 

"Bitmomit ıenfoni., ıaheserinio 
meıbur vazli aahneıi 

WILLY FORST 
dün akıam 

•• SUMER sinemasmda 
PAUL HÖRBIGER - DOLL Y 
HAAS ve THEO LINGEN il• 

beraber temsil ettikleri 

BÖYLE BiR KIZ 
UNUTULUR MU 1 

ıarkılı ve muılkili komedide parlalı 
muaaffarlyet kaıı:anmışbr. 

llAveten ı FOX JURNAL 

~· Buglln Pangaltı T A N 
Sinemasında mevalmin emsalsiz 

filmi olan 

SANA TAPIYORUM 
MAGDA SCHNEIDER 

WİLLY FORST 
Dllnyr-lıaberleri Tel. 43374 

o.:!!M I~ llllllWllUlll 0~,,f 
,.,.... uıın ., ..... "" 

"r•troe•• lllUliUlll ,., • .,..., 

MÜFETTiŞ ÜÇ SA~1 
Komedi Yazan ·t 

3 P d Ekrem R•f1 

er e But• 
Yazan: N. Gogal Cemal R• ıt 

Şehir tiyatrosu balesinin bu akf;;. 
Gardenbar için ilin ettiği protrauı• b ~· 
akşama kalmıştır. Tarihi ilin edileO' 

._.. Pariste 6000 kiti alan GAUMONT P ALACE ılnema111 

YA v R U M 
filmini gösterd iği mU~d~t~e h: 
•taneda yüzlerce aeyıroıyı re 

. detmtk mecburiyıtindefkalaııf_. 
Bu aktamdan itjbaren S A R A Y sinemasında ıt 

gösterilmeğe baolanacak olan bu ıaheser de burada eynı rağbeti gö~8';f80 
ıüpheıizdir. Du ;ıniie11ir ve hissi film J ULES CLAHETTE'm eser~! 
iktibas ve CO$TANT REMY, LİNE NORO, MADELEINE out-.ıa..; 
JAUQUES VARENNES, JEAN DA:X n küçük TRIQUET tarabıı 
tem11il ı>dilnıitlir. 

Hamit: ZAHAHlADlS . Beyas eşya mağtıza~ıı. seyircı bayanlara 
küçUk mendil hediye edecektir. 

İngiltere, 1sviçre, Avusturya, Maca· 
riatan, Çekoslovakya YugoslaYya, 
Lehistan, Romanya: Bulgaristan, 
Mısır, Amerika Cemahiri Müttelıidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, EkAfi\~~e;:n~~~lumbiyad& A y s E L BATAKLI DAMIN l(IZI 
ISTANBUL fUBE MERKEZi 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Kadıköy S O R E Y Y A Sinemas1oda 
Palas ( Telef. 26H 12131415 ) 

'ehlr dahlllndekl acentelera bUyUk bir muvaffakıyetle devam ediyor. ~ 
lstaubıııdu: Alaleınciyau hanında ----=---:: 

~:J<l~e~ı~~1~18~~Jl~:;;o~:;~!!~ ı- MOSKOSeVneniAn en btiyGUk fEilmlCELEdl-
.Borsada l elef. 1718. I' 

iZMiRDE ŞUBE , . :;;r~ 

•• 
,lfll;lm~lmKm~ T u R K SiNEMASINDA : Komikler şahı: 

GEORGES MiLTON 

SÜRÜSÜNE 
· blrk•ç 

filmi UMUMi ARZU ıı:ı~rıa• B E B E B. ET 1ı9n daha göıterilecektir. 
tarafından temsil edilen : 

Bu •ti bulunmaz komediyi mutlaka ıörlinlb. 
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İTTİBAD ve TERAKKi 
8 İrı<'İ Jmmn No. 219 

AJasıl Doidu 

Her h•kkı mahfuzdur. Na•ıl Yaşadı., 

Nasıl Ôldii' ~~~~~~~=> 7 3 983 
"111111 !iya f11kir•============================~ 

Gazetelerin Neşriyatını Tanzim için 
Bir içtima Aktedilmişti .. 

IBazı ıazete ve mecmualar, bUkömeti tasdik oluomu;t;. J 1 
1'-bıka aleyhinde şiddetli neşriyatta Bellihaılı matbuat erkanı tara· 
bulunmak ıuretile ezhc.nı umumi• fmdan veri:en bu karar, memle-
~•nin tab.dl~lnJ mucip oluyorlar. kette esen boğucu ve korkunç 
emleketın geçirmekte olduğu havayı biraz dejişlirmiıti. Esaıh 

~Q buhranlı ve mU9klll dakikalar· ıazetelerin füanlarma bir eUküt 
a ınatbuahn vazifesi, halkı ıükun ve itidal gelir gelmez; menim 

~. itidale davet etmek •• Naııhane modaıı olarak çıka11Jan bir takım 
llefriyıt ile mümkön mertebe ( verakpare ) ler de, artık kuvvet 
Uınurnı endite ve heyecanı teıkin ve kıymetlerlol kaybelmitlerdi. 
'Ylernektir. Bu, bir hamiyet ve lf 

~tanberverlik borcudur. Halbulrl Kaderin pek ıarip bir cilvesi 
t rnkı netrlyattan, Yahtm r.eti- eseridir ki, l.tibat \'e Terakki 
..,.' ' ' ıuhur edebilir. Bu rtbl ne,. kablı:HI iıt;fa etmeden biraz 
.!,~~· netice verilmeıl ye halk 
. ·~~ ev•~l, • ahvali harbiye v-. askeri· 
ti da tahriklb mucip müta!a· yeye alt yuılar mttateana olmak 

" beyanından te•akld edilmeli 
..... ..L lzere • aiyaıl yazı Ye fikirler 
..._ 1•'M llzımıelenlere teb!iıat 
.,.... •dllmHi ] ol rjca eylemiıti. tizerinden ıansDrl kaldırımı •• Ka-

l bine tebeddül eder etmez de, mat• 
1 ahiidir ki. ağır5atb razeteci- buat Alemi ittihatçılar aleyhine 
ı'' de bu vaziyetten memnun dejil· bir tenkit kaynaj'a halini almııb ..• .:dl Barıt fıçııı haline aelea meme Eirdenbire bu teakit tufanı kar-
~ti •ier bir kıvdcım aleYJen- ııaında kalaa izzet Pqa kablaeıl 
Jıeti ... biç fftpheliz kJ bu fela• Yaziyetln vebametlal f6rlr s6r-
da il .. demeai, matbuat erklaım mu. mcb'uaan mecliaioe mDracaat 
• 1•kıp kili edecekti. Buna bl- ederek bu ıedit 11..... tebclll et• 
.:; h~r razeteden bir mDmeuil tlrmek Yeyahut, yeniden ..... tır 
C... •re bJr içtima aktediJdl. Yazeylemek tıklanoı teemmlll et· 

•yan eden müzakere aetice-
L_ ıu maddelerin kabullln• 
..,., Yerildi: 

t 1 - Birkaç g&n bctar saze-

mitti. Memlekette idarei6rfiJe cari 

GOıel ş.lıı •e ... aıeraklalarına 
ıinemaaı müdüriyeti bir çok güzel 
filmler yaratan 

olduğu ı,in bu da, kablneııln 
1alAhlyeti dahilinde idi. Fakat 
Dahiliye Nazırı Fethi Bey, kabl· 
nenin vaziyetini işkil etmemek 
içi:ı birkaç iÜn teenni ile hare'keti 
tan:yc etmif .• Bu müddet zarfın
da da matbuat erkinanm • yuka· 
rıda arzeltiiimlz yeçhile • teteb
bUe ettikleri içtima nct:ceıinde 
razetelerln o ıedit Jiıanı, biraz 
ıükönet kesbeylemiştl. 

1f 
Şimdi mücadele pba11, ~a._

hca Uç · ıabneye inkısam etmıfti. 
Biri Ayan Mecliıi.. Diğeri, Meclial 
Meb'uHn .. Üçllnclbft de, .n~~at· 
Terakki muhit ve mahaUi ıciı. 

Ayan Mec:iıinde, Ahmet Rııa 
Bey tam bir d ktalör ketilmittl. 
Bir zamanlar, hayatını Yak· 
fettlii •e batta u;runda can ver
diği (ittihat • Tuakkl Merkezi 
Umumfıi) nin, artık can \"•kit
mel&te olduğunu g6rdtğn halde 
zerre kadar teesath· eaerl iÖster• 
miyor.. Ayan Reislijinio kudret 
Ye mevkiinden aldıtı hııla, bu 
muhtuır kuvvete ıon darbeyi 
bizzat ind:rmek istiyordu. 

(Arkaaı nr) 

iPEK •l•rla liaanmda r6rtilen tiddet, 
•atanı heyecan ve endlıelerio mah· 
~lup matbuat birdenbire yeni 
a ,,. .... alt •• 1...S ••Hleler 
karııaıada kaha~. muhitteki ce- Ll.ANE HAı·D 'fa 911 MD e•eri 

reyanları idare edecek bir ku•vet 
~dıu çıkm11 vı bu cereyanla· 
~ teılrlne aı çok tlbi olmuıtur. 
~\anm bu mtııklll dakikalannda 
llltlb '-auıta kat•ı bir 1amlmiyetin 
laatt '1•ıaıı IAzım oldutundan, 
'd buıt bu ciheti baliıane itiraf .... 

2 
' - Matbuat erklnı araııada 
tteiıa bulan mOda•eleiefklr aetlce
"-1 ele. bu •uiyetla de•am ede
~'t•ilne mOttefikan hDkmedil· 
Adı:_. •• ••tanın bu mDıknl da-
~da dar Ye mahdut 
"'- noktainazar takibi caiz 
--. •dıtaoa matbuat erkbı· 
~alta buçuk aıırlık bir mev
~ ~•ti te kavi bir aımllaayat 
~tllda11 olan milleti 01mani
~ •enafiidalme Ye •&atak
~ ID8drik olarak faaliyette 
"'-•--· lan icap ettijine karar 
& ,Qf. 
~ Milleti Oımaniye, e1Dayl
~ ku•ayımaddiyeainln çok S bir kudret Ye faaliyet 
'' ı.. lf o:duiundan buıOn aciz 
'-t. ~ ~iaaetm .. ·ne ltizum yok· 
'd•hu •rilere aciz ve zaaf lika 
"-llb~tek neıriyattan geri du
'-'~lrı hususunda da matbuat 
1-ııdtı~ •rasında ittibadıefkir bu· 
t'tthn u. nılinakaşa n .. ticesinde 

4 r etrniştir. 
~h,~ Her gazete, fikir ve 
'-'llllekllda ve kendi kanaatince 
~ • te ı ılahıhal temini için 

~••ıtıd tördüğU l olda ncırivat 
--tr. 111~1 ıerbest olmakla bera· 
~ t'Yln •tin mukadderab ati)•e
~"-J edecek olan bu mUıkOI 
~'-da •rda, memlekette nifak 
~~:cak ~e Knva} 1 Milliyeyi 
~~ . urratacak tahaiyat 
~. ı.rınden seri durulma• 

4a mlttefikan lcalhal " 
' 

SEVDA GECESi nl 

Bilhassa tavsiye eder. 
VICTOR de KOW A nın da 

lıtirakUe Ylcuda setirilen bu fHmdeki MASKELi BALO LOKS 
" iHTiŞAM feykalidedir. 

BugUn mattnelerden ltlb•r•n 
Su•areler için numarab yerlerinizi önceden temin ediniz. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma Komisyonundan : 

12 Mart 935 S.b gtlnD uat 15 de ihale edileceii IIAn edilen 
Haydarpaıa Numune baatanHinln 5540 lira 25 kuruı bedeli ketlfli 
mutfak Ye camaprhaneye ald tulut muntaj •• tamirat iti kil 
baliade aynca •IDakaaaya konalacajaadan eriaJld Olma hiçe 
aaydcLjl llln oı..ur. 0 1188,, 

-

talıht komanda etmek ve insanın kendi gemisini istediği hedefe yürütebll· 
meklır. Saı;ıanı sinirltr muthiş hayat mucadeluinde muvaffakiyetin en iyi 
tcrııınatıdır . Bıııaenaleyh sınirlerıııızi 

Bromural -Knoll· 
ne kuvvctlcndıriniı, bunun mliukkin ve mukavvi tesiri her işte gOrulür. 
Hıç bir zararı yoktur ve alı$ıklık vermez. 

10 ,., 20 komprlınt)'i havi tOp· 
tı:rdt ttıantltrdt rcçtlt ilt tılıfır . 

tfnott A .• o., •ilnyevi naadtlekr fabrikalan. Ludwigıhafea t/Rhin. 

~ıyasal Bir Sima: 
--

Çekoslovak 
Reisi 

Hükumeti Cumhur 
Bay Mazarik 

f Baıtarafı 5 inci yDı 'e ) 

etmeleri ".Maıarik,, in A•uaturya aley· 
hine bir aıyaHt takip et . . 1 t 
etti. meaını n aç 

1914 te A•uaturya hi"kA t' A upa b b . ı ume ı Y• 
r. A ar ıne ae .. ebiyet verince Maa< rik 
aıyaaı muhalefetini ihtililci bir muha
lefet haline ıoklu. 

Mazarik aiyaai bir 111 .. t . l k 
C ur ecı o ara 

enenede bu unu yordu 191 r. t . . 
aamialnde Çek harici k•·.' it ~ •trıaı· 

vm caı namına 
yapbtı bir t amimde Maur;k ilk İf 
olarak Felcmenk'e ve d d h 1 , 't . ora ao a 

aya ya ıı mıt, bir Çekoa'ov:ık ilıtl-
JAll zulaurunda beynehnilol alınacak 
nz:yetl tetkik er.emitfü S 
F j • onra, 

ranaa ve nıiltere'ye uıı. 1_ 

JI . • k .rayara. 
ım acununc.a i doıtları ile bu d ,, y· d un u. 

~mea ,, e harici •yaaot •ltu
aunu ıduo eden Steed M • "le'" .. arı ın 

ldoatlkalrı araa:n~a idi. Stee ı, Çekoa
OYa arıa amalı bakkıncfa M.ıurk•dea 
aldıjı malilmatı mahrem o!arak 
ltilif devletlerine bildirdi. 

Çekoslovak lideri memleketine 
d~amek iıt.iyordıa. Ancak Avuaturya 
ub:haı ltilif devletlerile olan mlaa
•~ bat . nı haber almıt Ye keadiaini tey. 
kife hazırlanmıı oldutundan, profe. 
alr laviçre'de kalmayı tercih ,uL 

Orada, Franaa, Ruıya •e Ame
rikadaki .Çekoalo•ak cemaatlariJe 

. temaa reçerek müzakerelerde 
bulundu •e net:cede Çekoılovak 
ihtilll hareketinin proıramını çizip 
muhtelif muhacir Çekoılovak mer· 
keılerine gönderdi. 

Maıarlk. ecnebilerle olan te
maaında üç noktaya kendini Yak· 
fediyordu: 

1 - Avru_pa halkı ile aiyual 
mahfellerloe Çekoılo•ak milleti• 
ain emellerini ve meıal•inl blJ. 
cUr.111ek; 

2 - Blltlln ÇekoıJovakları 
tek bir siya1t program etrafında 
toplamak ve onları Çekoslovakya 
ihtilili için mlkadeleye ıevketmek; 

3 - Çekoı:o•ak meaeleainin 
diplomatik milzakerab icap etti· 
ncek bir ••lüyet •lmamnı te..,_ 
etmek. 

Hldiat, Mazarik'in kendine 
ciıdiii programda muyaffaklyet 
elde etmesine imkln Yerdi. ilk 
defa olarak, Ruıyada bin kltllik 
bir Çek kuYveti vlicude retirlldi. 
Yoalerce Çek, Framaz .. Lerfon 
Etranrere,, ine rirerek Almanya 
ye Avuıturya aleyhine harbe lşti
r•k ettiler. Amerikadakl Çekoa
lo•aklara relince. Amerikanın 
bttarafhjl dolayıaile tahsan harbe . 
,ırememelerine bedeli nakdi mu
avenette bulundular. Maamafib 
Çekollo•akyanın lıtikllani almaı' 
fikri hariçte bir takım aGçltıklerl~ 
çarpıııyorda. A•uıturya. Macaria
tanın AYrupa mllvazenealne il 
olduiu kanaati Yardı Avn zım 

d A • J-ı za. 
man a, vuaturyaya karfl mnaa-
maha ederek onu Almanyadan 
aprmak lateyenler çokt-.. Gib 
Uıblnia blıttln meıuliyeUni ı ~~ 
manyaya ytUcletmek •oda halini 
almııta. Mazarlk, Auıturya • Ma· 
car:atanın tabribte oynadıi roJO 
ye Almanyaya ba.ğlanma11ndan do-
lacak netıcelerı Avru d J t d 1 pa eve b a~h~~·o~ uz~nca lzab ederek 

u ıraz a~ı ızaleye muvaffak 
oldu. Kendııınirı Londrllda "Klnrı 
College., e profesör tayin edllmeıl 
ntlfuzunun artmasına \'esile olmu,. 
tur. O ıırada, ekalliyetler hak· 
kında verdiği bir konf t b 
1 1 .1. eranı a u· 
unmıyan nıı ız Baıvekili Aıqu-

ltb, konferansta bulun d -
dan dolaya bir teessüf ama k:gabn-

.. d . b me .u u 

bg~rin .•~mıkt ~~. arbin sebepleri tden 
1 sının Uçuk milletleri boyun· 

duruktan kurtarmak ld x. 
b··d· . o u•unu 

reımen ı. ırmııtir. 

1915 müzakerelerinde Çekos• 
lovakya lstiklAlinin mevzubahs 
olmam~ıı Çar ordularının b<iZiun 
••rmesınden ve Bulgariıtamn bar• 
be gfrmeıinden neşet ediyordu. 
Maıarik bu \'azlyeti 2örllnce bir 
beyanname neırederek, Çekoılo
vakyum emellerini batna A.
rupaya blldirm~J• l~m s6rdtL 

l 
1916 şubatmda, Fransa Haıbakanı 
olan Briaod. Maıarik'i kabul ede
rek Çekoslovakya ihtlJal harek .. 
tine Franıan.n muavenet edec .. 
ğini bildirdi. Fransanın bu hare• 
keti Bohemya dietinin &870 de 

1 

Alsace-Lorrai ıe'oin Almanya'ya 
ilhakını protuto etmeı ne bir 
mukabele ie9kil ediyordu. Maza· 
rik'i ı ve yanında beraberce çalı• 
fıp Çekoslovak istiklalini temine 
hay atını •akfetmiı olanların yor• 
gun!uk bilmez faaliyeti 1ayeıinde 
dir ki ltillf hükumetleri 1917 Ele 
dayetinde Cümhurreiıi Wilıon'un 
notasına cevap verirken mUtalebe· 
leri arasma Çekoalovakya iıtlk• 
lllinl de ıoktular. 

Maamafiiı, Ruıyada bulunıa 
Çekoalovaklano Garp cepheaine 
nakli için yapılan te,ebbüılerde 
birtakım fiiç}Dkler zuhur etti. 
Ruıyadaki iht.1'1 buna mani 
oluyordu. 

Mazarik, Ruıyada tanıdığı nl
fuz sahibi 6r.derlerle mütemadi 
tema•arda buluaarak bu meseleyi 
laalle ujr&fll'kea, Frana ve ltaı. 
yada mhtakil ÇekoaloYak tabur
larının teıiı edilmHini kabul et• 
tirdi. 29 Haziran 918 de Pariıden 
cephe}'• ılden Çekollovak alayı 
Çekoslovakyanan bandırasını taşı· 
yordu. Bu auretle. Fransa hllkô· 
meti Çekoılovakyayı tanımıı. ve 
Mazarikin riyaadi altındaki milli 
meclisin mDatakbel hUk6metin 
teme:i oldujıanu taadik etmit bu• 
lunuyordu. 

Mazarik'in Amerikadaki tet•h .. 
btlllerl de muvaffakıyetle neticelen• 
mittir. 28 Haziran 1918 de Vaılnı· 
tonhükümeti de müstakil bir ç .. 
koılovak hükümetinin telisi lehine 
bir beyanname neırett. 

28 llkteırin 1918 de Avuı• 
turya • Macariıtan hDkümeti WiJ. 
Mnun ıulb ıartlarını kabul etti. 
Ayna ıtınde. Prague• da Çekoalo
Yak iıtikllll ilin edildi. Mazarik'in 
kurtarıcılık Yazifeıl pyeaine var
mıt ve Çeklerle Slovaklardan 
buıule felen fenç Ye dinç bir 
COmhuriyet Avrupanın göbetinde 
tekillendlrilmlş bulunuyord". ..................... 

Be19riyete belA olan fareleri 
imha ediniz. 

FAR BASAN 
Fare Zehiri Macunu 

Bir parça ekmek Yeya paı· 
brma veya yağ!ı gıdalara ıll
rcrek farelerın bulundukları 
yere bırakımı. 25 kuruştur. 

Fare Zehiri Buğdayları 
Farelerin bu.u ıdukları yerlere 
1erpiniz. 25 kuruıtur. 

MAC:UNvaBUÖDAY 
ikisi bfr ara a 

Bazı fareler buğday zehirin· 
den hoşlan r ve bazılan 
macun yemek ister. Bu .un 
içinair ki her ikisini iıtimal 
eylemek çok muvafıktır •e 
bu suretle farelerin ana, bab~ 
ve • lsilesi muhakkak ve kat 1 

aurctte 6lürJer ve kokmazlar. 
ikisi bir arada 40 kuruıtur. 

Haa11n d•posu: 
Ank.._ latanbul. ~otlu 



Mart 1 
-==1~4~Sa~~:a~============--====================:=======~SO~N~P~O~S~T~A~==~==============-=::z:llZ=-===========-=====ıı=ıı=s=--

•wtlk tarlht rom- 7 - S • 935 __ .,, 
ESMER GÜL 
Muharriri: A. R. 'l'~frıka No. : 49 

Hasta Misafir .• -............................................. . 
Madam Biyanka, Yavaş Yavaı Amber Ağaya 
Yana~h, Büyük Sırrı Anlatın ağa Koyuldu .• 

·-- ~ ............ ·~ _. 

- Allah.. Allah... Otur baka
lım, şöyle de.. Söyleyeceğin fey· 
]eri söyle. 

Dl1e mırıldandı. 
Biyanka, sedirin kenanna lliıtl, 

ı5zllne devam etti. 
- Bu ıaral da, ne derece 

ıervct ve refah içinde yaıadıi•· 
nııı biliyorum. Amma.. Ne de 
olsa, fU dllnya •• tamah dlioyaııdır. 
insan oğlu, mili Karun• da~i 
malik olta, yine elin• geçen bır 
hadneyi ayağile tepmez, dttğil mi 
ata hazretleri. 

Anber ağa, gittikçe açılan 
g&ılerile, Biyankaya dikkatli dik· 
katli baktı. 

Çatlak bil' 1esle: 
- Ona ne fÜphe, canım ... BugU· 

ntımnz b6yle amma •• Yaraoımızın 

ae olacatını ne biliriz? 
- Fakat, ata hazretleri .• Be· 

nim size haber Yer•ceğtm hazi
neyi, Eğer benimle payla,ıraanaz .• 
Art k dBnyada dütlinecetiniz blr
t•Y kalmaz. 

- Aman kadın, çabuk a&yle .• 
Bu hazine, nerede? 

- Sizin elinizde. 
- Benim elimde mi?. Allah, 

allah ... Yeri nereıl bunun? •. Y .. 
rln dibinde mi?.. Ktıp içinde mi? 
Cinevlzler zamandan mı kalmlf • 
Altın mı? .. Elmaı mı?.. Ne ıüna 
hazinedir, yabuuu? 

- Bunlann hiçbiri detil, 
ata hazretleri. 

- Ya, ne? 
- Sizin, benim gibi bir insan. 

Belki de hiç kimsenin ehemmiyet 
Yermlyeceği bir genç kız? .• 

- Amanın. Allahım.. Şimdi 
deli olacağım. Bu kız, bizım 
ıarayda mı? 

- Bilmiyorum. 
- Adı ne, bunun. 
- Esmer Gnl .. 
Amber Ağa, yatajmdan sıç

radı. Dikkatle Blyankanın yUıUne 
baktı. 

- Eımcr GUI, mD? •• 
- Evet, ağa hazretlerı ... 
- Garip .. Çok IArip.. Hazine 

dediğin, bu kız ~yle mi ? 
- Evet. 
Amber Ağa, birkaç saniye 

daha Biyankanın yUzllnc hakta. 
Ondan sonl"a, gürUltUIU bir 
kakaba baıtı. Ve sonra: 

- Kadınl. Güldüğlime bakma. 
Alimallah, 6fkemden aUlüyorum ... 
Ben şimdi seni güzel~e bir kam· 
çıdan geçirir.. Amber ağanın 

takaya gelmeyeceğini sana öire
tirdiın, amma.. hadi benden 
olmasın.. Sen, aklını bozmuşıun, 
kadm.. Hadi timdi ıit, yataiına 
yat la.. yarın sabah ıeni ben .. 
Toptaıı bmarhaneaine gönde
reyim. 

- Llkln, ıözllmU henüz bi· 
tf rmedim kl, ağa hazretleri .. 
Evvela, beni aonuna kadar din
leyiniz de, ondan ıonra deliliiime 
hlikmediniz. 

_ Ayol.. Esmer Gut, dediklea 
sonra.. Artık hazneden bahset
mek abes değıl mi?. Vakıa bu 
kız, melekleri bjJe başlan çıka
racak kadar fettan bir şeytan .• 
Hani bazı yemekler vardır, me· 
sela .. mafiş tatlısı .• keten helvr.ıı 
ıılbi.. insan, yer yer de birtilrlU 
doy maz. Jıte, bu kız da tıpkı 
onlara benziyor .• Benziyor amma, 

nihayet bir oyuncu, bir çengi.. 
bir aşifte.. pek iyi, bunun ha:ı.• 
neliii nerede?. 

- Ağa hazretlerll. ılz, bu 
kızın kim oldıığunu, iyice biliyor
muıunuz ?. 

.__ işte dedik, a.. bir çengi .• 
bir oyuncu.. bir .... 

- lf te, burada aldanayorau
nuz, ağa hazretleri. Bu kız, va
kıa buglin.. bir çengi, bir oyun· 

cu .. bir aşiftedlr. Fakat, hakikatte 
Habeı padiıahının torunudur. 

Anber Ağa, evnli Biyankaya 
ıonra kapıya bakh. Artık dellli
ifne hlikmettiği bu kadın, biraz 

daha cinnet eaerl aöaterirae, he
men yataktaa fırhyacak, kapıdan 
dıı•n atılacaktı ... Fakat Biyanka, 
taYurunu, laiç bozmadı. 

- GlSrDyorum ki bu ıözllm 
ıiıe çok acayip ıeliyor, Aia 
hauetleri... Vakıa, hakkınız ~ar. 
Bayle bir ıöz bir lada kolayca 
kabul edilemez. Llkin, ben ılze 
me1eleyl anlahraam, derhal ba· 
na hak verecek.. Ve, teıekkUr 
edeceksiniz. 

Biyankanın tavrındaki sUkiinet 
ıözlerindeki makul ve ma11tıkl 
mUllyemet, Baıkaplan Ağasına 
biraz emniyet vermiıtL 

( ArkHI Yar) 
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lıtanbul BORSASI 

6. 3. 1935 

ÇEKLER 
l . T. L. için l. T. L. için 

HH • 7erk o,ıtoM 

Pul• 12.0S 
1114& ~· t,6513 
Brlluıl J,405 
Attaa it, llJtO 
C.Hne 2,4419 
s.ı,. 67,3287 
Amıterdaa J,1721 
Praı 19,02 

Viya 'la 4,29'& 
Madrlt ,,*>90 
hrlln 1,975 
Varıo•a 4,2080 
Peıt• 4,U5o 
Blkrıı 80,37::6 
Bclrrat 35,0~5 

Loadra Kr. 587,,0 
Mo•iı;ou ,, 1087ı7S 

ESHAM ve TAHVlLA T 
Lira 

lı aanlr.CN•••> ıo,
• ıHlmlle) ıo, ıs 

• MUoH •J 95,-
0ı•• lı b•ll" 23,~0 
..ı .. le • 5,, ....... u., ı,. •6.
H· Ilı 0,17 
i\ne•ol ı '6!lOV. •6, 

• ,. oo • :ı:s,10 

Aauf•'u" ıoov. 45,63 
$ark D, Y, 00,-
le , Tr l'DYAJ 30,2} 
tlıl&Uar •ıı 8,-
Te koa 19, 
Ha'•i •I :.O,-
l elefea 14,10 

Lira 
Bomonll 12,30 
193:.t la!lkraıı 89,
lıtı uaaı D.ahllt 9~125 
Dllyu;ıu M ır. 00,- , 
tat at tırt p 1 47, ~O 

" • u 47,70 
Reji 2,275 

Tramv '' 00,-
Rıhhıa I0,-
0.1&Udaı 811 10~.,-
Ter ,.. lO,Oo 
MmrKr.ro.1886 153,-

• ,, • 19JJ 95,0.> 
.. • • 1911 11f,6ı.I 

E.ektrlc - ,-

MESKUKA T [•] 
Kuruş 1 Kuruş 

Ti ı. altını 951 1 cHam'O 411-
f,.s. • ıoso CR•t•O 5050 
llr. • 84S (Vah t) ' 'SJ 
kıa.a ,. l\;8'.j lacı •atfhlrlll& • tı n 
~ .. idi re 45,00 ~ 
., k t ( ') B ,, (CUıahurl.J• •) 481J 
uA:I O 1. , ı •'10 u .. I (rucm t) ar•a ı .. 4511 
~al • "•ılltlrl ' •·1111 (R . atı • 520J 

\ l.lh11h-;-.~ .. c~6SJ l lvattt) • _ ~ 
ln~ •J 4~0 l l•J Horla ha. lct 

Parl• Borsasında 
Poris, 6 (A.A.) - 5 Mart ta· 

rihinde Borsa vaziyeti: Daha mil· 
aait b;r açılııa raimen, Yung 
lahviller;nin fiddetli bir aksüli· 
melıni n1Uteakıp bütUn eshamda 
arz artmıı ve bunlarna aatıtı an· 
cak, bazan ehemmiyetlice lenez· 
züller sayesinde mllmkUn olabil
miştir. FranslZ rantları da bu 
vaziyete uyiun olarak yeniden 
birka~ puıato kaybıtmiılerdir. 

NASIRLAR 

AyağınıH kundura fiymek lmkl· 
nıaı .elbederler. YGrlylıDnGz ıiH 
arp verir. ftte; naaırlarJ köküaclea 
ıökecek pek kelay n az maarafh bir 
tedbir: Akıaml,;ı rı deruallae klfi mlk• 
tarda RADIO SAL TS illve edecetl· 
aiz ıuda ayak b nyoıunu yapınız bir 
k r. ç a-On zarhnda bu azap Yeran na
ıırları kolayca çıkırabileceluiniz. 

Heme• l:u aicı :ı ın enaaeaizdea 
ltir kutu RADIO SALT isteylnlL 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

1'ES1S TARtHt ı 1868 

Sermayeıi: 10.000,000 lngiliz liraıı 

Türkiyenin baılıoa §ehirlerilı 

Paris, Marsilya, Niı,Londra n 
MançeAJter'de. Mısır, Kıbrıa, Irak, 
İran, Fili.itin n Y unaniıtaıı' da 
Şııbelıri, Yugoılavya, Romanya, 

Suriye n Yuoanistan'da Filyallıri 
vardır. 

Her turla banka muameleleri 
yapar 

VAKiTSiZ iHTiYARLIK 
Erkeklerde vakitsiz 

lhtlyarhl• k•rfı 

HORMOBıN 
TABLETLERi 

uz,iyeti tenblh eder, ıinirleri 
kunetlındirir n Yakiteiz 
ihtiyarlığın önüne geçer. 

lıtanbul'da fiatı 150 kuruı 

Eczanelerde bulunur. 
Doktorlara; talep vukuunda tafıi
llt n nümune gönderilir. 

Adrea ı 

Galata Posta kutu~u 1255 

LOKANTA 
NOVOTNi 
EN iYi YEMEKLER 

TAZEBiRA 
HER AKŞAM KONSER 

Y. NECiP ve D. ZiRKIN 

~-======::~ 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Acıeateleri ı Karakay KlSprObaıı 
Tel. 42362 - Sirkeel Mlhlrdıın:ade 

.. __ _.Han Tel. 2274~ .. ---

Trabzon Yolu 
ERZURUM ·rapuru 7 Mart 

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

iMROZ YOLU 
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Emliiık ve Eytam Bankası llinları J _____ ___... 

KaC:ıköy Birinci Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
KadıköyUnde Osman ağa maballeainin Kiğıdcı başı aokapadt 

15 No. lı hanede ıakin iken elyevm ikametglhı meçhul B .... 
Emllk Ye eytam bankası tarafından aleyhinizde ikame ec:UN' 

fr1 lira 48 kuruıun maa ma1arlfi muhakeme Ye Ucreti v~ 
tahaffi hakkındaki davanın illnen tebliiata raamen yevmll muJJf 
yende mahkemeye aelmemiı olduğunuzdan ve baklomzda 111-' 
karan nrilmlı ve mtiddei YeklliniD teırlbl dava e.ttialnden fi 
ikame eylediği ıahldlerin iıtlma edildlfinden Ye davanıa hllk
derecesine gelib ıelecek celH davanın htikme rabtolunacağandal' 
habiıle namınıza muameleli gıyab kararı tebliğl ile muhakemeDİ' 
6/4/935 Cumarteal gOntl saat 10 a taliki kararalr olmuı bulutr 
dujımdan tarihi tebliğden itibaren yirmi aUn lçiade ltlr,. 
eylımeniz Ye yeymfi muayyende bU11ale ve yahud bllvekAI' 
mahkemede iıpatı vllcut etmeniz ve müddeti içinde itiraz e~ 
ve gıyab masrafına mahkeme veznesine tevdi eylemez.,.olf 
mahkemeye kabul olunmıyacağınız ıibi bamıın dermeyan et.tiİ 
Yakıaları kabul etmlı addolanacatı teblii makamına kaim oı.
Dııere ilin olunur. (49) 

Jf. Jf 
' 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk Hikimliğindell' 
Mtıddel Emllk ve Eytaa Bankası tarafından mOddeialeyt 

Sirkecide Meymenet hamnda alt katta arahk mahallinde mukim Ab;...t 
ulla aleyhine ilu.we olunaa alacak davuının yenilınmnl •ıruaad' 
mllddeaalehin adresi meçhul olmaaıaa binaen enel n altll 
lllnea tebliğat icrasına karar ven1mit ve yennl muhakeme ofll' 
6/J 1/934 tarihinde saat 15 de mahkemeye gelmemlı olma~ 
mlldei vekili beyannamesinde (40) liranın maa faiz ve m...,.... 
muh~keme ile birlikte tahliline 16/2/928 tarihinde k~ 
yerildiiini zlkretmiJ ve beyanname muhteviyah hakkında yemin teP 
ve mahkemece de mUddeaaleybe yemin daYetiyeılnin il .... 
tebliğine karar Yerllmiı olmakla yevmi muhakeme ~ 
1/12/934 tarih ve saat 15 te Sultanabmet OçftocU sulh ha~ 
muhaktmea~ne yemin etmek üzere r-lmealne dair wku bulan -
Dzerine muayyen olan glln ..-e ıaatte mahkemel meıkare1' 
aelmemft Ye bir vekil de ıöndermemİf olduğundan mliddeablt 
kırk liranın maa masarif ve % S faizile tahıillne 912/935 tart~ 
kadar verllmit olmakla tarihi lllndan onbeı glln mOd 
tımyiz etmek iıtadiğiniz takdirde mahkememize müracaatla te~ 
etmeniz }Azım aefeceği akıi takdirde hllkmtln kHbl kat'iyet edfll" 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilin ohınur. (48) 
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1 Maı .. 

Can Bartaran 
.. Yazan: Romancı 

iyi amma benim aklım henUz 
kafamın birkaç karış üstünde. 

Araııra bizim Heybeliada yA
tAnı ile buluıtuk mu vur patlasın, 
tal oynasın gidiyor. Böyle terelelli 
•daın eylenir de alacağı kadın 
'•h•t eder mi? Ya o da işi O)• 
11'1• döker yahut evi, yuYaaı 
lebir zından olur. Her iki ciheti 
de k6tn ıey. 

itte timdi bu haldeyim. Hentiz 
~l•nmek kararını vermedim. Fa
d t ergeç bu ıenlik olacak. Ben 
• kGtke kapanıp Çamlıcamn 

:efbur çllebaneılne ıirecej"im. 
vi•dl ıana )'UzllmUn, ba11mın 
:~den böyle aarılı oJuıundald 
1ıc..etl de anlatayım. 

B.na bir: 

h - Geçmlı olıunl Dedin, bnttın 
a:)•tıını deıtin, azlzim. Çünkll 
~Qıı, gözUmU böyle ıardığıma 

:l~p te yine benim bu haıarı 
1111•lirnin bir cezaaı. 

1 k Zaten bendeki bu kahraman
ı 1 hu babayiğitlik tabiati olma• 
'• başıma bu maceralar gelmezdi 
~· Ne !ıe. Denizden hanım kur .. 
di~ık. liıışımıza maceralar getir· 
" Çenılıcada hay\•andan pren• 
t. 1 kurtardı k. Az kalım Mısırda 
~ ~·. canımızı verecektik. En ıon 
; a da yine böyle bir lcabra-

'111ık yUzUnden oldu. Anlatayım. 
.\rkadaşım belki yirminci ıl

~•tayı yakmıı, garsona yer.l bir 
bQQil\ıiçi) ıımarlamıştı. Kahvenin 
Odur hasır lakemlesinde kaba 

Q~erim pastırma hnline gelmiıtl. 
ltız yer değiıtirdim. 

O anlattı: 
- Efendim. Geçen gün k6tk· 

len çıktım. Tophanelioi~undan 
tJıkUdara iniverdim. Ortalık ten
ht. Hava sıcak. 
d T •nı caddeye sapacağım ııra
t~ı .. ida bahçe içinde bir evden 

•\c ~ığhk bir kad.r. stsi: 
k~ Y etJıin, hınız var, can 

rt11 yok mul 

~' bağırıyor 
rur mıyım. 

'- '-hçeye daldım. EY yakındı. 
~ •çılc kapıdan ok gibi gi· 
.Ç,, tQ Yukarıda camlar kınlıyor •• 

~\'eler iniyordu. 
S •tdl\'enleri d5rdcr atladım. 

k,dı Ofada bir adam, genç bir 
ltrd tıı •açlarından yakalamıı yer· 
~ •Urüye ıUrüye tekmeliyor. 
'1 llplan gibi üstilne atıldım. 

'd, llhakkak tenhalıktan istifade 
" k'k hıraızlığa glrmlt. görüliln
~t hlldını boğmıya karar vermJı 

li ltııtdı. 
~~ ttif kadını bıraktı. Boğaz· 
~İt "~" geldik. Benim gibi sporcu 
'-'-'~ 8

11la karıı durulur mu. ilk 
~~de herifi altıma aldım. Aldım 
~-•ıJ köpoğlu kıayı~ gibi birşey. 
""l'tı 0

1du bilmem, bir aralık 
~laai ':• bir yumruk indirdi. Ken· 
1tl'da lr ~•rtayım derken altımdan 
l~ f 11lldl o Ustc çıkmıştı. 

),... P•rlannıak istedim herif () ..... il b• , 
llJ. ır feymiş fırsat vermedi. 

'il " i" -l 4h ot 0 i•Urne bastırdı. Yanımda 
tı-ıl'1le 88

) dı çekecektim. iki el-
tııtt1 Oılidafaa vazivctl almaya 
L ~ k~' F •kat herifçioğlu ağzın· "'f,.._ PUkler saçıırak saldırıyor 
~r • lfÖ.ıUme iri kemikli yum-

~ •Ilı indiriyordu. 

~~. ·~~lık kurtardıtım kadın 
~'Yı b ılııti. K ıltak timdi yn~· 

ırakın b' · "i 11. ızı •eyredl} ordu. 
....._ P~ncereye koşup yine: 

'it lbu? ırıız var, can kurtaran 
l b· 
~d-~)e hağırıa belki ldrkaç kiti 

\l ~~· gelecekti. 
•aıl azizim, ben kunette11 

s 
kesildikçe herif iti azıttı. Eline 
geçirdiği bir ıurahi kapağı ile 
kafamı tokmaklaya tokmaklaya 
beni sersem etti. Nihayet merdi· 
Yenlere kadar allrükledl, belime 
bir tekme indirdi, taılağa kadar 
yuvarladı. Sonra tızerimden 
atlıyarak kUfllrler ederek çıkb 
fitti. 

Ba)ılmııım. 
GözUmll açtığım zaman baı· 

ucumda g•nç kadmı görüm : 
- Vah vah, ben nbep ol

dum. Ne yazık 1 
Diyordu. 
Biraz kendime geldijim za-

man: 
- Poliı çaiudıaız mı, hırıızı 

tutturdunuz mu ? 
Dedim. 
Kadın ilmitaiz Umitılz omuz• 

lanna ıilktl : 
- Ne fayda11 var, dedi. 
- Niçin, hıraızı yakalatırdık. 

Dedim. 
- Polfı ona bir ıey yapmaz• 

kil Dedi. 
Kadının bu ıözlerl beni ılnir

lendirmiıtl. Kulak toıumuo acı11• 
na rağmen baıımı aalladımJ 

- Ne münasebet polis hırııza 
bir ıey yapamaz olur mu? 

O zaman kadın içini çekti! 
- Hırsız olaa yapardı. Dedi. 

Fakat o benim kocamdır. 

* Iıte azizim bu son macera 
bana artık de;ı oldu. Arlık bir 
kadın gözUmUn önünde boğulaa, 

attan değil Filden dilşse, hırııı 

var diye değil karınca var. Pire 
Yar diye feryad ebe kurtarmıya· 
catam. Her kurtardığım kadın 

baııma bell getirdi. Benden sa· 
na nasihat.. kadın feryadı iıittin
mi bas geç. O millete iyilik et· 
tin mi baıın dertten kurtulmaz. 
Haydi ıu cıaarayı içeJim de fide
llm. 

EmirrAo 934 
SON .............................................................. 

Dokuma 
KONGRESi 

Yazma 
KOOPERATiFiNiN 

!1 mart 1935 perıembe günO öğle

den sonra 1aat on dörtte DördGncil 

Vakıf hanuıda üçilncü katta ticaret 

odası içtima 1alonunda icra kılınacak• 

tır. Hi11edar'aran asaleten ve vekale

ten ittiraklerl için niumname muci

bince içtimadan bir hafta evvel hiHe 

ıenetlerini ibraz ile duhu iye varaka11 

almak için Ç kmakçılarda Zllnbülll 

hanında alt katta 19 numarada Koo• 

peratif merkezine mOracaatları. 

RUZNAME: 
t - Meclisi idare ve murak1p 

raporu n 934 senesi blllnçoıu ile 

meclisi idarenin ibrası. 

2 - Nizamname maddelerinden 

bazılarının tadili vo zeyil. 

8 - Meclisi idare yeniden Hçimi. 

4 - 935 senesinin bütçe onaylan. 

ma11. 

Bunlınn h~ biri 

SON POSTA Sayfa 15 

Yunanistandaki isyan Hareketi 
-

100 Bin Kişi Hücuma Geçti 
Bulgar Gazetelerinde, Venizelosun Balkan Birliğini 

Körletmek Üzere Bunu Yaptığına Dair Yazılar Çıkıyor 
Y --ı1etı Harbiye Bakanı General Koodı. · unaniıtandaki isyan VIQI I' ı M 

henüz tamamen vu:zuhlanmıı ıa- ıı, • yevm akedonyadaki iıi 
kuvnUerin bqında bulunan Ge--yılamaz. Fakat glln geçtikç~ htı. neraJ Kamenoa' dan füpheleni-

kOmetin va:iyeto daha zıyad• yordu. Bu 1ebeple onu kolordu-
hakim olduğu görillllyor. Diln de, IUDUD batından alarak yerine 
komıu memleketteki nziyet bak· General Zepa11 tayin etti. Fakat 
kında geceyarısına kadar at•V General Kamenos bu değişmeye 
daki telaraf Ye haberler gelmlftir. razı olmadı Ye açıkça Asilere ilti-

• hak etti. Bu satın kumandaıı, Geceyanıından ıonra buıOn IOD altında, hazari mevcutlu bir kol-
dakikaya kadar gelen haberler ordu yardır ki fırkaları Drama, 
de birinci ıayfamızdadır. S.re:z, Kavala ve Gnmnlclne ara-

Asllerln Pllnı ne idi? ıında taksim edilmfttir. 
AUna 5 - HDkumet Maha• Serez kuvYetlerl SeJAniie 

filinin teblitlne ıöre iailerin doğru ilerle~ek faterken mağlüp 
1 dıldan edilmif)erdlr. tatbikine muvaffak o ama h k · · E • d 

uyan are etmın pıre e bir 
plin ıudur: · miktar ıirayet etmeai ihtimali 

Donanmayı ele geçirdikten Yardır. Ayni zamanda Yanya Ye 
ıonra Glridin Suda limamm Ko:zanadaki bir ki11m kıtaaho da 
hareket merkezi yaparak b~t~ vaziyetleri tllpheli görllldllğUnden 
Ege denizi adalanm isyana ııtı· Yunan hUhOmetl tarafmdan tetblr 
rik ettirmek ondan ıonra da alınmıştır. 
Giritten toplanacak ( 15) bin Makedonyadakl Harkekfıt 
gönüllü ile Selaniğe çıkıp Tr~k· SelAnik, 6 - Kuvvetli bir ağır 
Ya Ye Makedonyayı da kendıle· topçuya, sllvarl kıtalarma, tank 
rlne iltihak ettirmek. Fakat müfrezelerine ve bava kuvvetleri· 
tayyarelerin vakit kaybetmeden ne malik bulunan hükümet kıta· 
lıl gemılerJ takip ve harekete ah, Makedonya asilerini kuvvetli 

bir surette tazyik etmektedir. 
geçemlyecek bir surette haaara l&keçeyi kurtaran General Yanis-
uğratmaları. planlarını altUıt tras olmuştur. Porof kaaab&1mda 
etmittir. Hükumet ihtiyati tetbir bir aai tabur ıilihlaranı teslim 
olarak ıahil kabotaj gemilerinin etmlftir. Nigrfta cıvarında bir 
seyrüıeferlni de menetmiı bu- miktar e.lr aJınmrşhr. Adetleri 
lunduğundan Asilerin toplayabi- 2500 den fazla tahmin edilmeyen 
lecekleri askeri nakledehi:mek asilerin clddt bir muharebeye 
imkanı da ortadan kalkmıvtır. girişmeden tealim olacakları 

Kondlllcln ŞUP.helerl Umit edlllyor. 
Atinn, 6 - isyandan evvel 

Resmine IJukınıı: 60 ) ~şıoı 
· bir kadına benzıyor geçmıış . . 

mu? Duna hiç kımse ınanm~ı. 

Vakat böyledir 1 Bu kadın~ bil· 
ük valde olmasıoa ragmeo 

~ala gençlik heyeoanl~r~nı du.y
maktadır. hte hndiııının . hız· 
zat yazdıkları: "Ancak bırkaç 
ay evvel, cildim tamamen bu-

mu ve yüzümiin bazı kı· 
ruo il "k " t •• Scka•D yaş-sımlan ço muş u. . 
farında görünüyordu':11.. Bır Aar
kadaşım bana cild ıçın yegane 

O•'ıan ( Biocel ) 'J'okalon unsur . 
krem:ni kullanmamı tavıiil~eddet
tl. Deditini yaptım :!e. cı en 
bir mucize oldu. ButUn bu~-
ukluklarım zail .ol~u, . ve cıl· 
~im bir genQ kız cıl<lı gıbi taze 

cazip bir şeki.l aldı. Reıı· 
v~ de vüıümdekı ıayanı hay· 
mım • . tt 

t t beddülü açık bır ıure e 
re e F .. il 
göstermektedir.,, e~ ;ı-t yuı o 
burutukıuld~rıd vk~ al3~ n ıln ıa
yıflamuı cıld e ı ıoce c~T-

h . ·0 ıivaa uj?ramaıımdan ıle· 
erını " . . . \T' 

ri geldigini ıs~at . etmıştır... ı-
na üniverıııte11 profesorle· 

y;ndeıı doktor Stej-ıkalın, uzun, 
~zun tetkıkatı ~e~lceai.nde genç 
barva&larda~ ıııııhı~~·?.e ı;ı:ıu· 
nffok oldugu ve bııttın duo-
yada iıtirııali hakkı T'lkalou ta· 
rafından temin edilen 1'Bıooel,, 
namındaki kıyme lı cevher, 
ıımdi clld için bir uıııur olan 
pembe rengindeki Tokalon 
.kreminin terkibinde mev~uttur. 
Bunun iıtiweli Fayesıu<le her 
kadıa buruıukluklardan kur
&ulör .,. 10 - 20 Y&I d•ba genç 
ıörüaebilir. 

* 
Atina 6 ( Hususi ) - Asileri 

takip ve imha edecek ordunun 
dün Harbiye Bakanı General 
Kondilialn kumandaaı altında 
( Usturumca ) ırmağını geçtiği 
kllkfımet farafmdan gazetelere 
teblii edilmittir. Ordu ağır top· 
larla da mücehhezdir. General 
Kondillı hllere bir beyanname 
ıöndererek te1lim oJmalarmı aksi 
takdirde pek tiddetli bir surette 
cezalandırılacaklarını blldlrmi9Ur. 

* , Atına, 6 ( Huıust) - Ustu .. 
rumcayı geçen ordunun Asileri 
hiçbir yere kaçamayacak surette 
kııkıvrak muhasara ettikleri reaml 
bir tebliğle bildirilmektedir. 

Kondllisln Yeni Beyanat. 
Atina 5 ( Hususi ) - General 

Kondllis gaz~tecll.ere yaptığı b~ 
yanatta hllkümetın hiçbir vakit 
diktatörlük tesiai tasavvurunda 
bulunmadığım, bugnn ittihaz 
edilen fevkalade tedbirlerin isyan 
hareketinin temizlenmesi akabinde 
refedlleceğini ve intizamın iade 
ı;nden sonra da uınumı intihabat 
yaptır~a~ arzuıunda olduğunu 
söylemııtır. 

Bay Makslmos'un Bir Tavassutu 
Atina, 6 - Elyevrn Pariste 

bulunan ve yakında istifa eden 
eski Yunan Dıı Ba· 
kanı Ba~ Maksirnos'un, Bay 
Venizeloı a fahsi bir mektup 
göndererek, memleket içJn feci 
olabilecek bir karde, mlkadelesl· 
nln ö?ll.ne. geçmeıini rica etmiştir. 
Her ıkı ııyast hasım zümre ara· 
ıında doıtları bulunan Bay MRk· 
ıimosun teşebbUsünde muvaffak 
olacağı ümit "diliyor. ' 

Donanma ve Hava Filosu 
Girit Yolunda 

Atina, 6 (Hususi) - Ast donan· 
mayı takip etrr.ektc olan tan arc
lere ilaveten Panter, Aetoı 
Sfen~oni,. Tielle, Hidra torpid~ 
muhraplerı hareket etmiş1 erdir. 

Atlnada Halkın TezahUrlerl 
Atim~. 6 (A.A.)- At:na askeri 

valisi General Pe r ci• r'U '• ada
let iıtiyen •e iayanı tertip eden· 
lerle tehrikatçıların ibret tetkil 
edecek şekilde cezalandınlmala· 
rına talep eden kesif bir h~lk 
kOtleorinin alkıılara aramada Atına 

garnizonunu teftiı etmiıtir. 

Mlhalakopuloa ne diyor? 
Atina, 6 (A.A.) - B. Mihala• 

kopuloıun gazetelere ~erditl 
beyanat ıu şekildedir: 

•• isyan hareketini çıkaranlar, 
eter ana Yatanın bağnnda açhk• 
lan büyük yaradan haberdar 
olmuı olNlardı, manasız bar.r 
kellerine muhakkak bqlamazlardı. 
B. Venlıeloıun eski meaai arka
datı aıfatile, dabilt mllcadeleyl 
durdurması için bntnn nüfuzunu 
istimal etmesini kendiainden bll
Y&1ıta istedim. 

Papeneataayu Serbest 
Atlna, ( Huauıi ) - lıyanıa 

birinci gllnll nezaret albna alın .. 
lf çl Ye çiftçi fırkası Baıkam Pa• 
panaıtaayu evinden d;prı çıkma• 
mak ıartile aerbest lnrakılmıştır. 

~ 

Atina, 6 (Hususi) - Papana1-
taıyu don cumur reisine gönder
diği bir mektupta şahst mtldaha• 
lesile kardeı kanı döklllmesinla 
önUne geçmesini r ica etmiştir. 

Balkan blrliQlnln alAkasl 
Atina, 6 ( Huıuıi ) - Balkan 

birliğini teşkil eden devletlerin 
Yunanistanın dahlıi vaziyetini 
alaka ile takip ettiklerini hükfı· 
mete bildirmlı olduklarını Atloa 
1razeteleri yazıyor. 

Bulgerlstanın Vaziyeti 
Sofya, 6 ( Hususi ) - BOttha 

Bulgar gazeteleri, Yunanistan 
isyanına ait havadiılerle doludur. 
( Mir ) gazetesi hadiseler karıı• 
aında ,u m\ltaleayı yllrütmek• 
tedir. 

11 Üç, dört gllnden beri devam 
etmekte olan Yunan layanı, eıa• 
ıen karııık olan bu memleketi, 
dahilen zayıflığa ve büsblltüa 
lnhilAle doğru sürüklemektedir. 
Yunan ihtilali, TUrk-Yunan dost• 
luğu ve Balkan misakına bllyllk 
bir darbe vurmuıtur. Dahilen 
bu kader ağır hasta olan bir 
memleketten fayda değil, hatta 
zarar gelir. Bu hastalık lae hiçbir 
ıey ile tedavi edilemez, ancak 
bir halaıkirım bulduktan ıonra• 
dır ki Yunanlılar bundan sonra 
Balkan uılaımasına faydalı ola• 
bilirler. ,, 

Venlzelos Bir Maceraya 
Atdemezmıt 

Sof ya, 6 ( Hususi ) - Yüz H• 

neden beri Yunan ordusunun yap
mıı olduğu inkılipları ıaymak 
mümklin değildir. Yalnız, harp 
ıonunu göz önüne koyacak olur· 
aak görürüz ki Yunanistan, ken• 
disini iki sene idare eden devamla 
bir hükumet görememiştir, ya 
ihtilAl olmuı, yahut hükumet 
iıkat edilmittir. Bugün dahi, 
Yunaniıtan, bUtün dünyanın göz• 
lerlni kendi ü:zerlne çekmiştir. 
Buna inıanın delilik di> eceğl 
geliyor, IAkiıı, Venizelosun ihtilile 
önayak olduğu düıünültirse, bu 
hareketin iktidara ıı-elmek hırsın• 
dan fazla, ylikıek siyasi sebep• 
leri olduğu anlaş.lmaktadır. Veni• 
zelos zeugindir, Vcnizelos, dahil 
ve hariçte hürmet görmektedir. 
Alelade parti ihtirası yüıUndeıt 
bu ac'am bir maceraya atılmıya• 
caktır. 

Balkan paktının lmzalandıfl 

ıamanlarda aldığı ceaaretle, bu 
pakte kar,ı aeı,İni > lik1e:ttiği gibi, 
0 bugankü cesareti de yine aynı 
' I k Atlna sebep.erden a ma t~ 'e k J. 

hükumetini zorla deYırmeye 8 

kıtmaktJdır. • ................. .. ················ 
···~~~::ii-~tSl'TK ı 

Heri!,ÜD aaat 4 den itibaren 
<. t wbt>rlıt&t O ıel •pıutıuıı n 

, 10_.--.. 'feL a4160 4ml __ _, 
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86rllmell wı tıarlll• ed.U•ell lzere F o B D bayilerinde emrinize amadedir. 

FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC. IST ANBUL 

Mart 1 

Btı adamı oanındau 
bezdiren t•Y 

GRIPIN 
i tecrübe ediaoiyt 
kadar çıkmel• maJı.. 
kum oldutu •irı ·ve 

-11İ:ılardır. · 

En tiddetll bq •• dit 
•irılannı kuer 

i ft • 

NiZAM 
r.e~~~1~~,t 

dökUlmealnl keser - Uzatır. 

·,- Dr. NiHAD TÔZGE 
1 1. inci aınıf 

' 
Deri aaç Frengi ve diğer ZUhrevl haatalıklar mütehaemı. Salı günleri 
ıııeccanendit'. Babıiıli 'l'ayyare Üt!mıy~ti karşıeı No 11 Telefon: 511942 

Romatizma, ıinir, ad ele, bel al"' 

l~rına korfl bilhaua mllf 1 
KmklıiJ, nezleyi, soğuk aIİıoblr 
larından mUtcvellid blltUn ai"' 

PE L NiZAM 
Tecrübe edilmit en iyi 

saç ilacıdır. 

latanbul ikinci lflfta Memur
luğundan : Müflıı S mi Polıka-
ra ait ve Tahtakaledc Telefon bin ıı ıı 

ııras•ndaki ınl!teıada mevcut hırda
vatçı:ığa mllteallik mallar alacaklıla
rın Yerdik'er kar.er veçhile Ye pnar
lık ıuretile 1313/935 çarrmba gilnil 
9,5 dokuz luçukta mahallinde sahla· 
catı ilin olunur. (8994) 

M ' J Salonunda 
Hu Rkş11m ve yacıo akşam 

sızı ve 1ancıları geçirir. 

Her eczanede bulunur. 
MASKELi BALO Ayrıoa ı BAYAN SAFiYE Fiatı 7 1/2 kuruştLI~ 

, .• saz heyeti. ~~ 
Sabaha kadar eGlenceler. 

HAZIMSIZUaA 
MiDE YANMALARINA 

KABIZLIGA karşı 

MAZON 
MEYVA TUZU 

içiniı HAZIM~IZLICI, MiDE YANMALARINI giderir. MiDE ve BARSAKL•fll 

bo,altmak s"retile KABIZLICI, ACIZDAKI TATSIZLICI n KOKUYU 1"_ 
eder. Hiçbir uz ve zarar vermez ve alııtırmaz. FAZLA YEMEKTEN ve lçMEDsJ' 
ıonra mide ve vDcudunuzda hi11e!f tiniz ağırlığı derhal hafifletir. H&mil•l~ 
kuıınalar na pek faidelidir. MAZON lımi ve marka1ına çok dikkat ediha•ll~ 
DEPOSU Maıon ..,. Botton ecıa depoıu. 8ahçekapı, İt Bankııaı arkasında No-

2 ti 

• 

. 

Yüz·üM GENE 
HARA BOLDU 

•• • 
ÇUNll: 

POKER 
PLAY 

tra4 hıçatjını 

KULLANt1ADIM 

DAiMON 

ELEKTRiK 
CEP FENERLERi 

Yeni icad olarak 
raranti 400 metre• 
Uk meaafeyi aydın· 
lalar. Fenerin boyu 
2 3 santimetredir. 
Ağıandaki bUyük 
cam yuvarlağı kriı· 

taldendir. 

IZMIR : HUıeyin H ~ı.ıU 
SAMSUN : Tursun Et:'tf Satış Yerleri• • ANKARA : Sofu xad• Mehmet Emin ı. 

• MERSiN Hakak zade Rahmi 

Zafiyeti umumiye, İflahsızlık n ku" velıizlik ba!ihada bll)'llk faiqe ve te.iri iÖrUlen 

FOSFATLI · ş ·ARK .· MALT 
kullanınız. Her eczanede aatdır. 

Öksürenlere: 

L[ _____ ı __ ı._n_b_u_ı __ e_e_ı_e~d~ly~a-•~l~~h~A_nı_a_r_• __ ~I 
Beıiktattn Tram\8y caddeı'nd~ Büyük TUrk Deni:ı:ciıi Uarbaros 

Hayr~~clini_n. ]fil.bdl --~~fo:ıd.a ftb:üli olarak gömllbnüı ol'enlara 
~m.adaı ül@lfaca~ ~ar.Otla ~J.• 1i11!ü Türk Dwzcili~· 
alikaaı olmayan meıarlarm sahipleri tar•fmdan bir ay zarfınCla 
kaldmlmak lbere Mezar:ıklar mUdürlüğüne müracaatları. "1130,, 

HÜLASASI 

o·.xv;M ENTH O.L 
' - "".,• ~ .... , ••• I" ... ..ı;- ;.. ~- ~ 

. ÖKSÜRÜK ~ BOGAZ 

Geçen ay içinde lstanbul'da .( 3870) Ankara'da ( 1 4~! 
lzmir'de ( 2439) Adana'di ( 1870) Konya'da ( 5444) SaınsuPtit• 
( 3398) Trabzon' da (1190) kutu ALGOPAN ıarfedillllif 1 

Çünkü ALGOPA~ · grip• karı• fay dal! olduiu glb~ b•:41:r. 
dit ağrıları, romatizma \'e siyatik aancılannı da teık~o A 
Siı de AL(iOPAN ·'ı tecrllbe ed.niz. ~ 

Dr. M1'~1r t. ERMAN 
Doğum n k.adm hutalıklaı ı müte

ha11111. Beoiktaf tramvay caddesi, 
Süreyya apartıroanı No. 1. Slllıahdırn 
akşama kadar hae(alarını kabul t•der. 
_. 'fel. EY: 40822 

Kayıp - İçinde hüviyet kiğıdımı 
~ lOıu~ r .. iııısl9r r• *:.J:~ a \tfh,uı..'Q ell~darumt ~~ 

ap ta matb11amıta l'etin:n <;O~ memnun 
edilecektir. Son Poıta muharrır.erinden 

Cemal 


