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Girit Adasında Panik 
-= 

Oldu! 
Hükômet Filosu, Han· 
yayı Bombardıman Etti 

ltalya, Tedbir Almaya Karar Vermiş! 
.. a~donya Asileri Çok Sıkışhlar - Asi Gemiler Üç Vapur 
laptetti - Sisam Ve Sakız Adaları Da Asilerin Eline 

GeçtJ - İngiliz Ve Fransız Kruvazörleri Piı:ede 

Y ~inci Sayfamız 
Yt.tnan hldlaelerl-

"'" •n aon gelen 
•••tmlerlle dolu· 
dur. LOtfen açınız. 

Ynl 1'•11•11 dMaa•• le••••••• 
.,,.,,.., s.ıı.,..°" 

ıelen aoa laaberler• fGre, ali 
filo Yuau adalan d•an•ı tlola· 
flll'•k kenanltk yapmaktadır. 

f ngiliz Elçisinin 
Bir Müracaati 1 

Atlu, 1 ( A.A. H•vtll) - l11gil
ter• •lçl.I •H•l# l•min için gapı· 
la11 •a•retleri Hmpati il• karııla· 
dılıru laiiklJmet reld B. Çaldaris• 
t•mi11 .tmiı .,. g•r•lc l116ill•r• 
lailc6m•tltel11, R•r•lc ln"llz alH•· 
11ıı• lıt.ıigatııea t•rciiınan ol•ralı 
t•6ll Hzlg•tl,. 6lru •'ini-' i•tl• 
•ılll•••I l•wı•n•isiretl• hlu mıı,tar. 

Bulgaristan, Bizim Hakkımızda Bir 
Muhtıra ile Şikayette Bulundu 

T rakyaya Asker Yığmışız, 
Çeteler ·Teşkil Etmişiz ! 

-------
Fakat, Kendisi iki Sınıf Askeri 

Silah Altına Çağırmış 
Cenene, 1 (AA. Havaa) - Uluılar Kurumu nezdinde Bulıar 

murahhuı B. Antonof ıenel kitip B. Avenol'a bir muhtıra •enalttir. 
Bu muhtırada T~r.ki)•enin tealihatından fikiyet edilmektedir.Cenew

r~deki Bulgar mabafih, An~onof tnrafandan yapıla11 'bu teşebbiiıiln yalm• 
btr do_ıtane nazar. taatisl~ı m~mk11n kdara~ Bulgarlarca rayrıtabil 
addedilen bu vazıyet• bır nıbayet nrmeyı istihdaf ett iiai dyle-
mektedir. • 

Trekyade Çeteler Bile Teşkil Etmitizl 
Cenevre, 7 (A.A.) - Havas Ajansı bildirıyor-: 
Bu'ıar murahhası Antonof tarafından, Bulgarlara 16re, TlrkJerin 

( Denm 3 Oncü y(bde) 

Bulgarlar Hududa Asker Yığıgorlar 

Halbuki Çaldarise Başka 
'f emina t Verilmiş 

Bulaarlar, T rakyada Bizim De Asker 
ö . 

mda~mı~an ~hsediyerlaı 
i{A.A.) - Aaadoha 

AP.naa lauıuat muhabiri bildf. 
r:yor: 

••Bulgar hitkiimetl Yunaa lu~ 
d

0

uduna asker tahfit etmektedir. 
Bulgar Hariciye Nazırı B. Bala
tof, beyanatında Yueanlatandakl 
iıyan hareketinden en•el Ttlrkle
rin hududa beş fırka asker talı-
şit etmiı olduklarma hayret ettl
ğmi .söylemiıtir . ., 
Bulgar &evkıyatı Devem Ediyor 

Sofya, 7 (Hususi) - Yunan 
hududuna aaker ıevkıyahna d ... 
vam edilmektedir. Baıv•kil Jeae
ral Zlatef buglin saraya ılderek 
Yunan ihti~il~ hakkında Karala 
izahat vermıştar. 

Çaldariae v•rllen temin•t 
Paria, 7 (A.A.) - "Petit Pa

riılen,, in huıuıi muhabiri Ati
nadan ıu haberi vermektedir: 

••M. Çaldarialn bizzat bana 

Bııla•r dıı hlccını .. ı.ıof 

ılSylediğine .ı6re, Bulgariıtan S.. 
flrl, Yunan hük6metine kendi 

. -=--~--...... ,..,~ ( Devamı 11 inci yüzde ) 

ÖZ TÜRKÇE 
Rom,.nyada ka- tittimi:ıl bi:ı bile 

laa son Tlrk 18ç- B T J Öt k• ••ç•mez olduk. 
mealeri de, bu yaz u op anış e ı 

t Ancak ne yazık 

Jçiad• ana yurda Y'ay1lıştan lyı·dı·r• ki t u, r•litisıOzel 
~Jecekler. • Lir yayıhfb. Şimdi 

Romanya ~lhi ____________ .J İH yeaıdea top-

böyle nice ~alkaa "fırı, deniz •ıırı 
yerlerde aoydatlıırınıız var. 

Altayelald betitlne •·taanyan Tlrk 
7er ylzünde yayılmadık yer bırakrn·t 
•• itil? Bir kotuınua: Behrenk bota:aın• 
daa bu:ı inlzleriai geçerek Ameri

kaya 1.ollanırken, öteki koJlar.ndım 
biri, Hınt kapılarına dayanıyordu. Bir 

batk• kolumuz, Buhara yolu ile lran 
yaylaaıaa inerken lııollarnnızdan oirl 

de Anado·u n Suriyedea, çlJller •t•· 
rak M11 ra ylrlyordu. 

oı. oldu ki, YH Jü.zl Tlrk• dar 

ı•l•i7• baflaclı. Kazandan Tuaaya, 
Karı ...... Kafka .. , S..rlye " lraktc....,. kadar, (acu•)ta• ~ •--
•• lıiar»•ua çehad~ .. .._ ,...il; 
..... RJUl4-. öp ... ,.,.. •• ,.. 
,.Yık ki. ....................... .... 

ıanı)oruı. 

Varlıj'amıu b.ıtlanarak, kend:mlze 
aeçtit;miz sınır ar içiıule, hep bir 
IOydım feimİf İDB nlar, bafbllfa Yerp; 
elbirliti e erek yu·du yükHltmiye 
çahf8cal1Z· Hu toplan f, öteki 7ayı-
h9tan yegd'r bize!. - Jf. ................................ ..-
r 
Ku~ban Bayramı 

Bapam Nıımeu 

s. D. 
Znall ' '9 
Eu11I O J4 

Diyanet ı,rerl Rol•~1~11~•.n; 
14 .Mart lll3S Perşttmb• günu Zılbıç-
9enin dokuıa ohr.ekl& Arıfe, Cuma 
silli da JCqrbu ;6a7rama olduiu ........... 



(Halkın Sesi)
1 

Halkın 
Bir Derdi 

Verıi makbuz.lan hakkında bazı 
karilerin bir derdi vardır. Bakı• 
nız, bı• dertlerini bize naııl 
an la tıyorlar: 

Bay lhıao ( Sımatya Sulumanaıtır 
12 ) - Vergi ıiltemlerlmiıin tadil ve 
taabih edileceti hakl<mda 2'aı:etelırde 
haberler okuyor111. Maliye Bakanlıta 
bu itin Oıorinde iken Sibinkarahiıarlı 
bir yurddaııa dOn bana aalattıtı 
ıey:erı ıize nakledeyim. Bu köylG 
diyor kl: 

- Vergimizi ıeve HVe veriyoruz. 
Ben her ıene on lira verıi verirdim. 
Bu defa memur benden 12 lira iıtedl. 
Verdim, fakat baıan dip koçanına 
nok1an yaır.dıkları için mahkemelere 
verilen suçlu memurlar görüyoruz. 
Bunun için benim kalbime de fliphe 
girdi. Verditim verginin devlet hni• 
oeıine girdijinc'en emin olabilmem 
için devlet &zerlerinde kıymetleri 
matbaada baaılmıt makbuz ar çıknr .. 
malı. Bu makbuzlar M .. e\A yirmi 
pnralık 1, 5, 10, 100, 600 ve n 1000 
kuruıluk olabilir. Yala ıs mOk•llof 
isimlerinin yerleri açık bırakılma
lıdır. Bu takdirde mtlkellef verditl 
paranın hutac7• 1ıirdltlnden kat
Jyen emin olabilir. 

B•• bu kBylGnfln teldlflnJ makOI 
buluyorum. Maliyecileılmlz bu ıia
temi bi, defa tetkik et.eler fena 
olmaz.. 

* ( İımlnln yar.ılmaıını istemiyen bir 
maliye erkanı) - V .,.iPierin pul uau
lile tahaill mlbim bir meaeledir. 
Sırbletanda Ye !tazı AYrupa deY)et .. 
lerlnde bu uıulln tatbik edlldltfnl 
1a11Dedi7orum. Bazı ver_gllerln pul 
uaulllo tahıiJI dilf6n01eblllr. Meael& 
aeyyar esnafın kazanç Yerilsl bu 
u.tıle b• ıGnkOnden daha eyl olu .. 
nur. kanaatindeyim. ÇlakG lıuıılarıa 
ellerinde Hnaf cüzdanları vardır. 

Bi.dm HfJ&r memurlarımız bu 
adamı yakalarlar. COzdenlarına bakar
lar. F.fer nr~llMlni ••rmemtı1erae 
hemen mükellef o1duklan nrgl kadar 
otısdana pul 7apaıtınrlar bu auretle 
mGteaddit tahail memurlan kulla11m17a 
IOnm kalmu. 

Diğer nrgilerln pul uıullle tatbl
kına lmkin yoktur. ÇünkG tahıildar .. 
lar o nldt çautalarında birçok ç•ıit 
pul taııma1a mecbur olacaklar. Devlet 
matba.aluı da mltemadıyen pul 
baımak H 7eti1tlr•ek mecburiyetin• 
do blacacaklar. Meaell bir tahail 
mGd&rı.tG a7cla bir milyon liralık 
nr,ıl taWI edlror. Bu bir milyon liralık 
pulu yetlftlrmok bir lftir. Sonra bu 
pul aıalOaden umumi laarpteld iatihllk 
pullarındald ,tbl blDbfr çeıit ıuilatı .. 
mal dofmuı da muhtemeldir. Harbi 
amamialn pul suilıtl•allerinl uaut
muf delfliL Bıace en kHtirm• Jol 
makbudar1 altlı •atll 7apmalı •• 
kopya kalı•H• yaz.malıdır. MGkel-
lefo yuılaa paraıma aynı dip 
koçaaıaa da ıeçmelldi. 

* bay 0Hd.. ( Nvuoemanlye Halk 
apartımanı) - HU&lialamer, Hi•a7eletfal 
•ibl huıuai eeml1etlır •akbulanaı 
mntbu ve kıymetli olarak hazırhyor
lar. Bu makbuau alaa ıat nrditl 
paranın aynen Cemiyet kauaın• Jir· 
dijiaden emin olabiliyor. Vergilerin 
de bu tekilde rakamları •atbu nıak· 
buzlarla tahılllnde bir mahzur yoktur 
aan rım. Mamafih bu bir kanun itidir. 
Siz: bu haberi ırıeb'uslarımıza bildiriatz. 
Onlar Mecliıe teklıf et.inlet. Oradan 
bir kanun alııalar. - ::z:a::: i 

SON POSTA 

.. . . 

ERL 

iki Suçlu, iki Tevkif 
•• 

Jandarmanın Gözü Ününde Hırsızlık 
Yapıyordu, Fakat Tutuldu 

Evveltıl gtın aaat ( 16 ~ da Tevkifane karıııında 
bakkal Bay KAumın ( 19) numaralı evine bir hırsız 
glrmlv, bu gfriı tevkifanenin nöbetçi jandarı111n&ınıo 
nazan dikkatini celbetmif Ye uzaktan elAkadar 
olmuı. Hırıız evde eualan toplamıf, tam kaç&cağı 
sırada jandarma kendia:ni cUrmümeıhut halinde 
tutmu tur. Yakalanan adam, Galatadıı Tekirdağ 
otelinde yattığını ılSyliyen Veysel oğlu Fey.zidir. 
Müddeiumnmilak dün Feyziyi tevkif etmiştir. 

le idare ettiği merkep arabaaına faaulye çuvalları 
doldl!rarak ııvııvııtır. Bekçi, Ethemin vaziyetinden 
tüphelenmlş Ye arabayı çevirmiıtir. Biraz ıonra 
ortaya Ali adlı bir davacı çıkmıı ve bu çuvalların 
kendlsine ait olduğunun iddia ettiği için Ethem 
Su~tanahmet ikinci sulh ceıa mahkemesine veri!
miştir. Ethem bu çuvalları arabasına baıkaaı 
hiriıi yüklediğini Ye sonra da ortadan kaybolduğu
nu iddia etti. HAIHm bu müdafaayı kabul etmedi. 
Kend sini tevkif etli. Bundan baıka Ethem adlı birisi de diln Yemiş· 

Sis Düdüğü 
Bu Sene Birkaç Yere 

Daha Düdük Konacak 
Kerempe mevkiine tahliıiye 

idaresi tarafında &eill bir aiı 
dildUğll .konulduğunu ya~mııtık. 
Bundan baıka, Sinopta yeni bir 
dndnk daha teııit edilmiştir. Bu 
düdilğOn teslim muayeainde hazır 
bulunmak üzere deniz ticaret 
müdUrlUğtl fen heyetinden Bay 
Fahri Slnoba gitmiftlr. 

Tabliıe idaresi, bu yıl içinde 
daha birkaç yere fener ve dildUk 
koydurmayı kararla§brmı§br. Hu 
hususta tetkikat yapılmaktadır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Şlıllde CiYelek eokaimda 2 
numaralı eyde oturan ve Şişli 

tramvay depo&unda çalışan E} lip 
adında bir amele, depodcki 
tramvay arabalan temizlemekte 
iken ayağı kayarak bir çukura 
dOşmftş, baıından yaralanmıştır. 

lf Al'apcamide Adapazarı 
bankası tutln deposunda çalışan 
amele Arif bir alacak yUıtindcn 
çıkan kavga neHcesinde ayni 
depoda çalııan amele Rifatı 
çakı ile bacağından y'aralaroışbr. 

1f.. Şoför Ihıanın idaresindeki 
1825 aumaralı otomobil köprU 
llzcrinden feçerken Hayati iımin· 
de bir aeyyar aabcıya çarparak 
yaralamııtır. 

lstita Eden Doçentler 
lıtanbul hukuk faknltesf do· 

çenUerinden Gçll istifa etmiıler, 
kendilerine, daha çok maaslı 
vazifeler bulmuşlardır. Doçent.e;in 
baremdeki dcreceler.nin ylikıel
mesi için kanuni bir imkan bulu
namadığmdan, yeni mali yılbnıına 
kadar, daha bir kııım doçentle
rin istifa edeceği söylenmektedir. 

-e = 

Çarşıkapı 
Y angınznda. 
Kast Mi Var? 

iki gün evvel Çar9 kapıda bir 
yangın çıktı, Hııçiğin kundura ve 
Mustaf anın bakkal dükkanları 

yandı. HAd:ıenin tahkiki9e el 
koyan Mliddeiumumt mt:a\ inlerin

den Bey Kaşif, yanında mtihen· 
dialer bulunduğu halde yangın 
yerinde tetkikat yaphrmıı ve 

Ho-çiğin dükkanında deuilmit bir 
mangal bulunduğu \ie yangının 
buradan çıkarak Mushıfamn dfik· 

kanına geçtiği netices;ne varmıı 

ve iıte kast gördüğü iddiasile 

dün tahkikat evrakını yodinci 
mnıtanliklıge ~crmiıtir. 

Üniversitede De-

vamsızlık ıeselesi 
Üniversitede, lktuadi '\'e içti

mat ( imler Enıtitüsünde, talebe
lerin son zamanlarda devamsızlık 
göıterdikleri nazarı dikkati celbet· 

mittir. Bunun Uzerine fakültelerde 
o:dutu ~bi, bu enstitüde tale
benin devamı mecburi kılınmış 
ve kontrol edilmeye başlanmıştır. 

Oç Sarhoş Kafadar 
Arapcamiinde oturan Hasan, 

Ethem ve llyaa isminde Uç kafa
dar, kcndi!erinl bilmiyecek dere .. 
cede sarhoı bir halde Karaköyde 
ötekine berikine Hrkıntıhk eder· 
~erken yakalanmışlardır. 

iki Lira Ceza Verecek 
Bul likçekmecenl 1 Gal} os k&

yünden çoban Hasan üstünde 
}~sak bıçak taııdığı iç:n yakala· 
narak dlln Su tnnahmet bi inci 
•ulh ceza mahkemesine verilmiş 
ve iki lJ-a para cezasına mahkum 
eail~iştir. 

Makam Ücreti 
Bu Yıl Maarif Bütçesine 
Konmamaaı Bildiri'.di 
KU:tUr bakanlığı maarif 

ldares:ne gönderdiği bir teıke
rode yeni yıl blitçeaine ilk ted· 
risat mUfettiılcrine ve ilk mek· 
tep baımuall.mlerine Ait makam 
tahsisatı konmamasını, bu ma
kam ücretlerinin kaldırıldığını 
bildirmiştir. Müfettiıler ve bat
muallimler hazirana kadar makam 
ficretlerini alacaklar, ondan son
ra, yalnız kendi maaılanna ala· 
caklardır. Müfet itlerin makam 
ücreti (30), baımualllmlerin de 
(10) Ura idi. 

Bir Cinayet 
Ve Neticesi 

932 •ene•nde arabacı Ahmet, 
Kasımpaıa'da KAmlll yaralayarak 
öldürm:ş ve Ağır Ceza Mabke
med de kcndiıini (7) sene hapse 
mahkôm etmiıtl. T emylz Mahke
mesi dosya içinde bulunan bir 
raporun kime ait oldujıJ tesbit 
edilmediği lçia hUkmU bo:ımuı 
ve dün tekrar muhakemesine baı· 
lanmııhr. Mahkeme itte tahrik 
gördü Ye cfirmfin aftan evvel 
yapıldığını tesbit etti neticede 
Ahmedi yine ( 7 ) ıene hapH 
mahküm etti. 

Dayak Atmışlar 
Halıcıoğlunda oturan Bayan 

Servet adlı bir kadın ile kayınbi· 
raderl Ibrahim, bir alacak yilıDn• 
den Karabet iımlnde bir demirciyi 
fena halde dövdnklerinden yaka
lanmışlardır. 

Difteri Afısı 
Difteri aşısı tatbikinin birinci 

safhası bitmlş:lr. ikinci aşı 20 
gün sonra, fiçilncll &fi da bir ay 
aonra yapılacaktır. Şehrlm:zde 

mevcut aşı da bitmiş olduğundan, 
Ankaradao aıı istenmiştir. 

:=c :a:: =:=::: 

Son Posta'nın Resimli Hikfi.gesi: Pazar Ola Hasan 

- Eh Haaan B. arllk ma· 
haJJe kahveleri kapanac:akmlf.. 

•·• Ne yapalım •hıkanlık var, 
bundan ıoora aereye aldece-
ğimi, nerede vakit ı•ec.pmı 
dDfUoDyorum.. 

H. B. - Yani mahalle kah· 
voleri ıibl ıllrllltbQ çok.. 

1 

... Hnaaı dumanlı, oturacak 
yerleri ejrl betrl Wr 7er an
yormun detJl mi? 

Plart 8 

Giiniin Tarihi ~ 

Feyezandan Za ar 
Gören Yerler 
Aduıa, 7 ( AA ) - Seylı n •• 

Ceyhan armakların.n taımaaı hakkın• 
da ıon gelen duyum'ar ıunlard r • 

İki gön içinde Seyhan bir ınetr• 
kadar inmiştir. Seyhaa ken r uda 
Mldlkla beraler 7 kay selden r.ar•' 
g8tmfiflfir. Araıi!erini ıu basın ~t r. 

Ceyhan ırma~a gittikçe yui.,el
mekte devnm ediyor. Ceyhan a Ha• 
mltbey bu at ndakl halk orada Lul~ 
nan b r büyüğe aıQ' nmııludır. Şehrı• 
rimizden çadır, kayılı:, diğer ya: ~ılll 
ve.aiti gönderilmiş lir. Gerek C . yh•~~ 
da •• gerekao burada ıe1c icar.
tertibat alınmııt r. Irmak boyu<Jdakl 
köylere uyanık bulullmnlan için }iiıılll 
gelen tenbilıat •eri'mittir. 

Denizli, 7 ( A.A. ) - Ser ud•• 
bozul"n Aydın demiryolondakt b,
zuklukların tamiratı h~nüz bitmeınif' 
tir. 3 marltanberi izmir.!en poıtl 
gelmemiştir. Diln lz:mirden otoınO" 
blllerle ge!en gazeteler kapıf lır de,... 
ceainde ıatılmıştır. 

Adapazarı, 7 ( A.A.) - Evvelki 
gece baglıyan kar, diln de fBli •·' ilf 
yatmııtır. Hararet sıfıra dDıtD. Dab• 
düıeno ç"çek açmıt meyva nğ ç:ar~ 
na zarar verme1inden korku'uyor. 

Aarıaaya, 7 ( A.A. ) - Birkaç gft•"' 
dOr bahan andıran havalar birdenblr• 
değİflİ. Dün gece f dına ile kar yaJ• 
mıya ba~lamıf, her taraf ytn:d•11 

beyaza lıürünmüıtür. 

Sorbonda Türk Dili 
Konferansları 

Paris, 7 ( A. A. ) - ; " Sot• 
bon'da, tnrk etüt merkezi tu fı•"' 
daa dGn yeni b0 r konferanı ver.hn~ 
tir. Dil iokı'ibunız.a dair o"an bd 
konferans, profes6r Jandeai tarafı•" 
dan nrilmif Ye dinleyiciler üzerindl 
blyOlı bir nlika .uyandırm•ıt r. 

43 Kaçakçı Tutuldu 
Ankara, 7 ( AA ) - Son yeclf 

stn içi•~• muhafa&a teıkilab tu fi." 
dan 2 lS il, iki yaralı, 43 kaçd.çı ılt 
9i9 kilo gGmrOk kaçağı, 2J7 kilO 
inhiaar kaçatJ, 685 7 defter sigar• 
k&ğıdı, 152~9 çakmak taıı, iki tab. oc:• 
Ilı, iki kaçakçı hayvanı ele geç"r11" 
miıUr. 

Şehir Meclisindl 
Yeni Azalar 

İatanlul umumi mecliai diln öjl,
den aonra top~ndı. Saylav 01'1 
anlar yerine yedeklerden geıe' 
zevat mecliae taktim edildi. Be10( 
lundan ecz11cı bay N il n Halil diiıt" 
ki ittimaa ittirlk etmltlerdi. Fa~~ 
tan de münhal o·an üç aıalı 
yedekten iclen doktor bay Erıu 
ve Keııan takdim edldiler. J 

Bundan sonra, tramvay tirlı .,. 
daYHını• nafıa vekaletinin leb• I' 
neticelenmui Oz:erine, belediye t;:., 
fından vekllete çekilen telgrafa I 
kar11lık okundu. d-' 

Bundan •oora, Em'nlSoü a:r•• 11 fi 
bay Fer:dunun latif aı okundu ·ııff 
kabul edildi. Mtıtenkıben dah1 

#' 
YCka· etiocen, btanbuJ 'riJlyet tilt~ .. 
a:oın yen:den tanzim edilaıe:tc' 
dair ol n tezkerul okundu v~ b ,il' 
encOmcnine havde edildi. rrf~ 

=i:'·~;;;:·· iij 



Hergün 

r aa Çoi Ottlafa ""' 
8'WL Konamadı 

.................. 
... .............................. . 

Kumutayda 

İsnıet İnönü Kabi-
hesine Müttefikan 

İtimat Edildi 
Ab Ankara, 8 - Kamutay dün 
tı dülhalik Renda'nın baı.kanh· 
r.,nda toplandı ve Ba,._bakan 

d•rtıet lnönö beyanatta bulunarak 
edi ki: 

~·u.. ~üyük ulusun sayın ve· 
1 eri, hükümet, timdiye kadar 
tfduğu "bf d tah'b"df 11 

• sa e bir program 
~· 1 1 

v r. Ancak programı tatbik 
~ saglam bir azim ve kat'i bir 

ar ile çahımak yolundadır. 
dttt Biz, ~nkıli plann vücuda a-etlr
... Yelli Türk cemiyetinin içer· 
).: Ve. dııardan sulh ve emni· 
•• lçınde çahııp ilerlemeaini 
(•llqÇahşmasını amaç tutuyoruz. 
ı,11 ... tlar) Sulhun ·n huzurun bu· 
•Lli 'dan kalacPğma ve icabında 
~•ihtle ve fedaklrhkla koruna· 
lın" •nı, gUven havaaının, yurcimı 
ltiri rı ve yurtdaıın refahı için 
(alk neli tart olduğuna inanıyoruz.,, 

~ar). 
illeti aş.~akan handan ıonra hUku· 
te n okonomi yolundaki mUıpct 
•dil~•)•retli çalışmalarını, elde 
tinı)I n v~ edilecek olan çok ve
•iy netacelerl de anlatarak harici 

~~anıııı sözgcliıl etti ' '• dedi ki: 
1) - Sayan ıaylavlar, 

llly t 1ıarı ııyaaada sulh ve em· 
"'-~ 1 . korumak ve teıkildtlandır-
filfı ıçfn bUttın kudretlmiı:le 
•Lıa!'Yoruz. Dostlarımıza, ta· 
11,

1 
Utlerlmize ıadakat ve r•· 

l'1 l olarak yakın koınıuları· 
ltı~ı • iyi geçiamek için eli· 
~izden gelen herıeyl aaml· 
• ııYetle ya pmak, siyasetimizdir. 

oravo aealer· b _z • 
~lzgı1erl i 1 J · u .. yaıetia ana 
le} • I d' ç • • ulalararam hAdl-

erın ıkkatle tlldp ediyoruz. 
"Aikı§lar •• 

l Sovyet Ittihadile mllna1ebet· 
trt11ı· h •ı ız er zamandan ziyade 
t~ bir dostluk içindedir. (Sll· 
iUzeı •llu~lar) Sovyet sanayiinin 
hay11 eserleri sanaylleıme 
luk 'lllııda ebedi doıt• 
'-t~t hdatıraları olarak ylkael· 
tli~ ' ir. Büyük ıovyet ittiha· 
'-'tız )'•kın ve aamimi doıtluğu· 
Rtt~lc id~;lc siyaset alanında ve 
~Jt. . •ger her alanda her a-Un 
t•raı11 ııyade kuvYetlenmekte Ye 
l~ •nı) ektedir. (Bravo aeıleri 

L •r • 
t;''k l\ıl~u · . a~ paktınm ulu1ı1lararaaı 

"'Gıı •çın bilyük kıymeti her 
~.11;•ebet1e parlak bir surette 
f1kı,:11i göstermektedir. Milu.,. 
'1~tte1· teabhütlerine sadıkbrlar. 
~'tıdı •kler bir:b irinln emniyetini 
~'-Q·Ye· eınniye~l<.r. g:bi tutmak 

lra ll.~dedirler. ( A.kıılar ) 
~lJuk ı.e aramızda mevcut olan 

t •lı \'e güven 11yasası mutlu 
~'lll!eket~e ilerlemektedir. Doıt 
' ltıuh etın her vesaitle teaanUt 

~llitıı .•hbet havasını zikretmek, 
t&t, (Ad~in gerçıkton bir kıvanç-

1\f ışlar) 
~'de:bll devleti ile aramızda 
le.°'tlu~ eri devam edea-elen samimi 
k._f •unuz tabii bir ıurette 

t; ~tıl et'!1•ktedir. (alkışlar) 
it lbıti R•rııtan ile mUoaaebetle
~~İııi. ı b dostça mahiyetinin delil· 
'-' ~ 'll'lu .komşu memleketin bil· 
clt~k. ~f ~ Yetli ağızlarından işit· 
iı i il lirk uluıunca yükıek 

1" ~ ff..ra111~ takdir edilmektedir. 
ı 11.ı ·Zda iyi geçinmek dost• ,.,el llrtar k ' 
~ ~ ına ve Balkan· 
f rnr •ulh n muhafazasm· 
t~ııu, irn'·l~erek bUylik men· 
"ll 1 ızı .. k 
't11ı· •<lttılıkl g vrme niyetlerim'z, 
~ ı Oruz ı . olduğuna şüphe 
~ r •rn' genaı ve güzel tatbi· 
~ devlc~~\1 buluıunaktadır. Bal· 
'-\idetinl e araıında birlbirin=n 
~I~ kb•l içi iizlbrnek zihn:yetinin 
°"'"•ını d'ln . ayırlı bir müjde 

[) ı erız. 

·~er bü '"k d yu ev!etlcr ve di· 

SON POSTA ----
Resimli Maka 'e g Fennin Harikaları 11 

Fen durmadan yurıı~o r v · u ~ hı: gun t -. on .. ı y ..:aı b r eu•İI uir yaaıt.ı olduğuna s:öre, bu tnük m ne. vaı t ya 
hirikaaı ile kartılnı:yoruı.. Radyo Ye tayrarede d tekArnill kunetli bir ıurett• ı .bip o'mak ihtlyacıııday z. Ta . y re 
iu, bu rOn fennin en mühim .. eridir. Milletlerin birib r- U 
Jedne failuyetleri, aahip ve m ıJik oid J kLm yeniliklere için nr:lecek her metelik, !us ı l korunma Ye ytiluel· 
bat!ıdır. Bu gün tayyare, memieket mOd· fa ... aında en meyi temin huıuıunda bir kuvvettir. 

-= --====--- ===--====~== -=- - - === 
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SON TELGRAF HABERLERİ 

Hükômet Filosu, 
yayı Bombardıman 

Han
Etti 

( Baıtarafı 1 icui yOzde ) 

Şarki Makedony•d• 
Son Vaziyet 

Atina, 8 (Huıuı1)- Şarki Ma· 
kedonyada asi kuvvetler Deıta Ye 
Ustruma ırmakları arasındaki ara· 
zide hilkümet kuvvetleri tarafından 
fena halde ııkışbnlmlf vaziyette
dir. Bu dar arazinin ıimalf Bulgar 
hududuna, cenubu da Kavala ile 
birlikte denize dayanmaktadır. 

HUkümet kuYvetlerl, bu dar 
yerde sıkııhrılmış bulunan isyan• 
cılara karşı çok müessir ve ıa• 
11rbca taarruzlar yapmaktadır. 
•dHll, 81a•m, ve S•kız 

At1llerln Ellne Geçti 
Selanlk, 7 tRöyter) - Hilkii· 

mıt kıtaatı son iki glln zarfında 
mUtktŞ yağmurlara ve şiddetli 
kara rağ·men doğu Makedonya· 
ıinda ileri hareketine devam et· 
mektedir. 

A9i fflo, Averofla beraber 
Midilli, Siaam Ye Sakız adalarını 
zaptetmiıtir. Aıi gemilerden biri 
Kavalaya gelmitse de hUkümet 

··i;;·;~;i·~k;ti;;j;"";ü~;~;i;;ti;;i: .. 
mi:ı, doıtaııe inkiıafını takib et· 
mektedır. 

Saym ve sevgili aaylavlar. 
Bizi çal.şmamııda teıvik et• 

mek kararmda iseniz, bunu rey• 
lerjn'.z~e gö1ı1termeniz.l dileriı.,, 
Şiddetli alkışlar 

ismet lnönUnün sllrekll alkış· 
larla kartılanan bu nutkundan 
ıonra söz alan Halil Menteı 
( lzmir): 

- lımet lnönü'nün on yıllık 
başkanlığı esnasında memlekete 
yapnııt olduğu bUyOk hizmetleri 
aörlip te takdir etmemek için 
insanın menfur bir ihtirasın 
zebunu olnıaaı ltzımdır, diye 
başlayan bir nutuk ı5yleyerek 
ismet lnönü hlikümetiııin iç ve 
dış ı'yasada yUrOdhğU istika· 
metinın hakikatin iftihara deier 
olduğunu anlattı. 

Bundan ıo• ra Refik ince 
(Maniıa) ve General Ali Fııat 
(Konya) da ıöz elarak hükumetin, 
yurt ve ulus için çok değerli liler 
gördUğUnft ıÖ} lediler. Neticede 
ismet lnönü kabinesine 376 reyle 
ve mllttefikan itimat beyan edildi. 

tayyarelerinin bombardımanına ı 
uğrayarak hemen uzaklaımıya 
mecbur kalmııtır. 
ltalya, Vaziyet Fenaıa,1raa 

Tedbir Alacakmı,ı 
Roma, 8 (Huıuıl) - ltalya 

Hükumeti, Yunanlıta11 hldlaeleri
nl dikkat Ye ehemmiyetle takip 
etmektedir. 

Mevsuk haberlere nazaran, 
ltalya hUk\kmeti, Yunaniatanda .............................................................. 

Bulgaristanın 
Bizden Şikayeti 

( Ba9taraf 1 incl yüzde ) 

Buliar • Tllrk hududunda yap
makta oldukları tahşidata dair 
Yerilen muhtırada deniliyor ki : 

" Bir aenedenberi Türkiye, 
Trakyadaki aıker miktarını mll
him surette takviye etmektedir. 
Trakyaya iki yeni piyade fırkaıile 
500 den fazla topu Lavl bir lopçu 
kuvyeti aönderilmiıtir. 

Ankara hükumeti, yapı1an bu 
tabşidat hakkındaki lıtizahata, 
sırf Çanakkale boiazını mlldafaa 
maksadile hareket ettiğini ileri 
aürmekle mukabele -etmektedir. 

Geçen kAnunuıanlde aıker 
kuvvetlerinin tezyidine yine devam 
edilmit ve Bulgar hududuna yakan 
bir yerde yeni bir fırka teıkil 
olunmuıtur. Hududun etrafında 
bütün TUrk k6ylerl ıu dakikada 
piyade ve topçu kuvvetlerile do-
ludur. Birçok mlihimmat, erzak 
ve elbise depoları teıia edilmiı~ lr. 

Adeta bir barb arefeıinde imlı 
aibi, gösterilen bu harar•t.11 .faa· 
llyet meyanında, Trakya ıhtıyat· 
lannın llçte biri ai!Ah albna ahnmıf 
ve buna lstanbuldan, Anadoludan 
aanderiİen 23 bın yeni efrat na ve 
o!unmuıtur. Edlmede gayri mu~· 
tazam çeteler teşkil edilmektedır. 
Trakyadakl za~ltlerin ve neferle
rin izinleri gerı alınmıştır.,, 

Muhtıra en nihayet, gerek 
asker ve gerek Trakya ahalisi 
ara.;:nda ıiddetli bir propaganda 
yapılmakta ye Tllrk matbuatının 

•aıiyet fenalaştığı taktirde tedbir 
alacağını blldirmiıtir. 
General Pllstlras Nezaret 

Altında mı? 
Pariı, 8 (Hususi) - Romadan 

bllairlldiğine e6re, Yunan Gene
ralı Plaatiraı Milino şehrindedir 
ve ltalyan poliıinln nezareti al· 
tında dır. 

lnglllz ve Fransız Kruva• 
zörlerl Pirede 

Atina, 8 ( Huauı1 ) - Ecnebt 
elçllerinden birçoğu, Baıbaku 
Bay ÇaJdarise, teh.aJannın ha
yat •• ıervetlerillin mubafaı:aaı 
temen11iı:nde bulunmuf, Bay Çal
daria te tebaalan hakkında laiç 
bir tehlike olmadığını bildlrmiıtlr. 

Ruvayal Sonnn adındaki bir 
lnglliz kru•azörile F ranıız Verdön 
krunzör8 Pire açıklarına demir 
atmıılardır. 
Fevkalld• Divanıharp ite 

Ba9ladı 
Atlna, 8 (Husuıi) - F evkall

de divaaıharp muhakemelere bat" 
lamııtır. lstintakları bitip de ilk 
olarak mahkemeye 1ıönderilen-
ler, Anadolu Yunan Ordu-
lan Baıkumandam Papula 
oğlu ile 1922 de Atinada kurı sın 
dizilen alh nazır hakkınduk~ 
idam kararını infaz ve tatbik 
eden manganın kum d 
Miralay Eıpais'tir. an anı 
Bay Venlzelosun Z1rhh 

Otomobll Yarmı, 
Atına, ( Husuıt) -B. Venfze-

losun zırhlı otomobili U d 
d·ı k 1. 1 m sa ere e ı ere po ıs n hiıınetl b i 

edllmiıtir. ne ta ' 8 

[Gece yarıaından •o k d 
1 ·ık nraya a ar 

re en ı haberleri t l 
bugiln oa birinci op u olarak 

J ıayfada bulacak-
11nıL 

-· .. ········:··· .. ······················ Bulaarıstana hli ····-····-.. ·--· cunı etmekte ol· 
dulderını kaydetınekt di 
Bulgaristands aef •b r. 

Sofya, 7 (A A er erllk mi? 
. · .) - Anadolu 

aıansının huıuıt nıuh b' . b'ld' 
1 

a ırı ı .• 
r yor: 

Bulıari~te~ hüldimetinln iki 
ıınıf aakera ıılah alt • d .. 
riYayet edilmektedir.1na çagır ıgı 

/STER (J\iA .N lSTER lNA~VM.4! 
Villyet huauai idarHI tarafındaa Bu'g~riatandaa 

salın aı n•p, damızlık olmak Gzere klSyll!er• datıtılan 
Plevne boj'alarına eyi b&kan1ara mGkAfat nrilmi• 

G %t!tıalerde bu utırları okuyunca aklımııa geldi. 
E deki bir kanun mucibince, çok çocukl11 annelere 

müklfet yerilmek IAzımdır. Bu kanun b~k - b u mu u 
sıllne kadar nedenH, yfizde bir niapetinde b"l . . . . H lb . . ı e ye· 
rıne getarılaıedı. a ukı bohalara ey' b k a l a an ara 
mükafat nr~liyor. Bu da e~i, amma çocuftun boj .. dan 
daha deterh olduğu da hır hakikat dej'H midir? 

JSTER iNAN /S1'ER lNANMAI 

Söz ~} :ı Kısası 

Kasımpaş'l. Deresi Yine 

KendindenBahsettiriyor . 

-. :f- -

Gaze teler yaz yorl r: K aımpn"a 
d 

. ~ 

cre sı •on zcımanl r d ağz na lt'l•Jar 
dolmuf, · Ç k rd ğı koku ı:; r . fı rahat· 
~ız. ed y ormuş. İst n · ui belediyr sl 
ı •kın Frn . ık Jı ve C;Jıa.,g r kanal zas
yon • r nı L it.rmek, ııo rrt K as mpaıa 
dcrc•İni tem.z etmek f,krinde ae ue, 
K.ıaımp ıa • ereai daha ac · e ~dorek 
r eç iğ ı yari f .mdidsn doUurchğundıı n, 
bcıe.J ye de IJu • ereyi d.b ı öne• 
dil9ünm j'e mecbur o muı-

K. •sımp ıa deru:nin eh ·mmiye· 
tini ls tan l ulu 11 ge çleri b ı mezler. 
Onlar için Kaaunpcıfa derea ı de, 
la ıcınbulun veya berha.111 başka bir 
f ohrin d ereleri gibi bayı.tı Lir <.ere· 
d ir. F•kat • z onu bir kecc d e latan• 
bulun b;rdZ yaılanmıt ' d n.krına 
•orunuz: Kaa mpaıa d ı reıi ı io İatan· 
bul gazeteleri tarihinde ne kad r 
mObim bir m evzu o 'duAunu aiu 
aöy esinler ... 

Vaktlle, daha meı ut yet i an 
e_di.lme:~den ~nce, lsta ııbu l g 2l'lele· 
rın ı n oA-rendıkleri haYadisı, k llu• 
rına gelea fil<irleri öyle u uo ta 
1 z .mad klarını elbette duymuf un JZ· 

dur. Gazelelerde çıkccak yaz a r, 
buılmazdaa önce, her trPC , ac. buba 
k:adar kom ğında ç <ı l ıt• u, mahaua 
bar ıansör memuru tcır .. f .n .;. n ol;.u· 
~ur, l aa ılmaaına izin veril rdi. O 11111 

ıçln, i'azetelerin yazacaklar ı habe rle,·, 
makaleler de, o vakitkı tabirle 
"ZüıH.ly:ıre" yani o za m ıı kl idare:ıin 
kurun .usuna do unum ıyacak f q.e r 
olmak ,fızımd ı. 

Bu farlı haiz yazılar da, t a iidir k i, 
pı:lt nz bulunurdu. Bir kerı: 
g azeteye h erglln bir b ımak a • 
l azımdı. O zamanın gazeteleri 
fİmdiki gibi g zetenin "n bışı:ın 
bilfarz Ho ivut ıin.::ma merk ez• ıdcn 
gelm:ı lir havadisi bGyllk )&Z lafrı 
koyamazlardı. 

Suya aabuna doku .1mııd .. n } aı; ln
bilecek en iyi mevı.u B hriııg <l nl· 
zinde "• ı1dı m rıhi., mesel •!!iy ı . 

Şimdi hahrımda k ı ld gına göre 
meaele, o v~k t Anıerikanıo ti ;:u· 
k r.•ın:laki A1aaka yarı • .,dasına 
;nhıp olan c~ki RHya ile, B:r' eş k 
Amerika cfiınhu .'."İyetleri ar ıı •nJa, 
Behring deniz:nd~ balak avlama h ·k
kının h angi devlet tebeasm:ı l\lt 
olacatı hakkında bir ihtilaf tan ibare tti. 

Sonra eaki Rua1a bereket Yer in, 
Alaaka J'4ll'ımadHıaı Amerikalılua 
aatmıf, yılludaaberi Bebrinr denizin· 
de . '• aaydımehi,, mcıele1inı gaıetf. · 
ı1erın batında glSrmekten "ııkmıı olen 

k
atanbul gaute okuyucularını da 
urtarmııtı. 

GazeteaiL i~r!,lnde, ıuya abuna 
dok rnmıy ı:ak en emnivetl" dahı !i 
h~vadlt de Kaaıınpaıa clereainin te· 
mızlenmui haberi adi. 

O vakıtkl Kasımpafa dere•in . 
Kaaımpa ınlılardan batka Jıtanbultular 
pek bilmezlerH de, derenin temizlene· 
ceAi haberini hemen herırfln gazo
telerde herke1 okurdu. G azeteler yıl· 
larca Kaaımpaıa derHi temiıdenecek 
temizleniyor ... diye yadıklan halde 
bu temi&lenme her nedene hiç bit· 
meıı: ve Lir gOn de Kaıımpaıa dereai 
temizlenmıı bltmiıtir diye yazama· 
mıılardı. 

Mefrutiyet çıkıp da guetelar artık 
herşeyden serbHtçe babsedebillnce 
Ku mpaıa dere1i birdenbire unutul· 
muıtu. Bir gün Kaaımkaıaya yolum 
dllşmilıtD , derenin temizlenmif, Gzerİ· 
nin kapanmıt oldutunu ıörOnce 
ıaşm ıtbm. 

K f a .mp::ıa d6reai yine dolmut. 
Tekrıır temizlenip temizlenmiyecet:ni 
bilemiyorum. Fakat Kuımpaıa derui 
rene yıllarca gazetelerde kendiaiad .. 
hııhıettireceğini aanayoua fena haıcfe 
yauıhyor. 

Ş"mdl gazetelere hergln mhı.u 

o1nbilecek milbim bandia olarak 
ls tanb..ıl plinının yapılmaaı Yar: Jürj 
toplanacakt, toplandı, projelerden 
birini t:etendi, frk t daha ınOa r.ba
kayi kaz nan Oatat burııya gelee~k, 
2aıl p anı ya pmazdan 6.ıe• burada 
tetki kat yapacak, kendi latediti 
gibi, İstanbu l çocuklarının fikirlerini 
aoracak... Sık, aılc Ye çek... Bu da 
ga.ıeteleri yıllarca idare etmiye 
yetiıir. 

Büyük Bir Kayıp ! 
Bugün acı 

T ananmıt temaıa 
den lbnllrreflk 

bir haber aldık. 

muharrirlerin· 
Ahmet Nurl 

evvelki akşam Ankarada ölm6ttür. 
Cenazeıi dlln merasimle kaldı· 
rılm ştır. • . 

lbnürrefik Ahmed Nuri. yeoı 
Türk fr•atrcıuna tel'f •e adapte, 

J • 

birçok eserler hediye ~tmif, 
bilhass ı \ odvil tarzında yenıllklu 
)'apmıftı. Ôlümll ~urt için çok 
büyük bir kayıpbr. 
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: l MemleUt Manzar:•ı: 
Misafir sizliği 
Uğursuzluk 
Sayan Kög 

Zafranbolu, ( Hususi ) - Se
mercioilu köyU, Zafranbolunun 
dört saat ötesinden kanlıçay kıyı· 
• nda kurulmuı beı, altı eYdea 
fü3ret küçük bir köydlir. Köyün 
önünde Z fraubolunun çeltik tar .. 
lalan vardır, kö)ll\ler bu tarla· 
Jarda 1abip!erile ortaklama.ına 

çniışır:ar. Köylüler ça~ııırlar, üçte 
iki alırlar, şeh:rliier de tarla ki· 
raaı üçte bir alırlar. 

Hu köyUn yıllardanberi onul· 
maz bir derdi vardır: Sıtma. Köy 
çelt1k tarlalarının yamada oldu· 
ğundan burada aıtma latilii bir 
ıokil a:m,ıtır. Son yıllarda dey
letin para1ız daiıtbğı kininlorJe 
yapılan tedavi kıımen mlle1Slr 
olmuşH da köylln tamamen ııt• 

madaa kurtulmaıı mümklla ola· 
mamııtır. Bunun f çi:ı k~yno biraz 
yukanlara kaldırılma11 icap et· 
mektedir. 

Köyiln biraz ~Stesinde Hoca 
Köprilın denilen büyUcek bir 
köpr8 Yardır. Semercioğlu köyllnlhı 
muhtarlığı Çavuılar köyllndedir. 

Ça vuı:ar tarihin eski çaila· 
-::ııdan beri yaiamıı bir köydür. 
Köyün çevresinde Eizanalılara ait 
eıki eserlere rastgelinmiıtir. Bu 
köy dört parçadan ibarettir. Bu 
dört parça köyQn çoculdan BornUk 
köyil mektebine giderler, Borntik 
köyD de müteaddit parça:ara ay• 
rılmış oldu2'undan Bornfik mektebi 
Bornüğ'Un Yazıcı oğlu köyüne 
yapılmııtır. 

Köyün miıdlr odasının bir 
buıuıi; eti Yardır. Köylüler misafir 
odalarına akşam oldu mu mutlaka 
misafir beklerler. Birbiri üzerine 
üç dört akşam misaf&t uğramazsa 
bunu uğurau:zluk aayarlar. Misafir 
olduğu akşam hor kö:ylü bir 
1ahan yemek seUrir, bütün k<Sylln 
ağırbaıh erkekleri konukla odada 
yemek yerler. 

Çavuşlar kö} üne on beş daki
ka mesafede Batı deoilen mahal
de köylü:erin baaları vardır. Bu 
köylerde bağc1bk yeni yeni başla
mıı olmaiına rağmen bir hayli 
ilerlemiıtir. Bağlar yeni olduiun
dan bol lh.Um alınmaktadır. Bu 
köyde Hiıans!ı'.ara ait mezar tat-
larma rast'aomaktadır. Her mezar 
taıı yontulmu' olup beheri iklyUx 
kilo Eğırhğındadir. Bu mezarlann 
etrafında içi oyulmuı taı Hlere 
rBitJanmaktadır. Bu evlerin içi 
muntazam ve mı f kürre ıeklindo 
oyulmu,tur. Odaların bir kısmında 
karyola ıcklmde taıtan bOyOJdU 
kliçüklil ) atak yerleri vardır. Bu 
taı evleri ı kapılan üzerinde taı 
lizerinde kabartma işlenmiş gUzel 
Uzüm ı lkımiarı asma yaprağı, 
ve çiçek reı mlerl mahküktur. 

~1. Enver Be~• .............................................................. 

BUTUN ULKE.Yf 
HER~UN 

fıf• 

DOLASAMAZSINIZ 
FAKAT: 

~nDosıa 
0-AKİ ~İR. fL.&N 

BüTÜN ÜLKEYİ HER (;ÜN DOLAilA 

riZTTC H 

SON POSTA 

MEMLEKET·HABERLERI 

Kültür Bakanlığı lzmir Cümhuriyet 
Enstitüsü T eşkilitinı Biiyültüyor 

l:ımir, (Huıu• aaat çamqır, ıa• 
ıt } - Kültür at nakıı, 13 ıaat 
Bakaıa'ı~ lzmlr• eY ldareıl, 4 aa· 
deki Cümhuriyet at yemek pltlr-
enıtltUıUnGn teı· me, 2 ıaat mH• 
killtını i•niılet- lekl realm, 1 1&· 

oıiye ve derece· at toıyint resim 
sini arttırmıya •e 1 saat te 
karar Yermlı bu· teknoloji görecek· 
lunuyor. Kordon· lerdir. 
da, Cumhuriyet KOltOr Bakan· 
meydanının yam lıaının bu kararı 
baıında anaaı da gösteriyor ki, 
belediyeden te- lz•lr Olmhllfiyet taıtitBıü talebeleri •• hocaları doktor Behçet Uz bakanlık yeni 
min edilen ı•niı bir aahada 200 Bunlar lise tahsili göreceklerdir. nea:l kızlarını herıeyden önce bll-
bln Ura aarfile bir Cumhuriyet 2 - Liae mezunları için açı· aili bir ev kadını yapmak, evine 
enıtitüıll başa edtlecektlr. lan lu11m iki Hnedir. Orada, bağlamak ye bundan baıka ica· 

h•irdeld eoatitü fimdiye ka· Clmhuriyet kızıaı kooperatifçilik bında phpp para kazanmak ıu-
dar ilk Ye ortamektep mezunlarını ve enılltn ruhile yetlıtirmek için retile kendini geçindirecek bir 
alarak lise· tahsiline muadil bir teknik derıler Ycrllecektir. laale rtirmek lıtiyor. Kordonda 
okuma derece1ial temin ediyordu. Bu '---mı i,.in Kuıtnr Baka--

.ua • u ...- lnıa edilecek enıtitnye cıYar Yili· Yeni teıkillta ı&re eaatitl iki htınca bir protram laazırlanmııtır. 
dereceli olacaktır. Proırama göre bu kııım talebe- yetlerlerdcn de birçok talebenin 

1 - I,k derece ilk Ye orta leri haftada 20 ıaat biçki. diklı, ıelmHI mUmktıa olacaktır. 
mekteplerden ıelen talebe içindir. 16 uat moda, 4 ıa•t çiçek, 4 A. Bilı•I 

G
0

eredede j 
konomik 1 

Durum 
Gerede ( Huıull ) - Gerede 

kaz.asının 1934 yıhndakl ökonomik 
durumunu göıteren rakamlar çok 
lehtedlr. Geçen :rıl kaıamudaa 
340 bin lira kıymetinde muhtelif 
maddo ilıraç olunmut Ye buna 
karp 161 bin lir~lık aal ldhal 
edilmittir. Böylelikle kazamız: 

ticaret bllinçosu 179 bin liralık 
bir fazlalıkla kapaomııtır. 

Kazamuın ihracat maddeleri 
arasında en büyOk yeri 90 bin 
lira ile arpa; sonra ııra1ile 50 ıer 
bin llra ile tiftik. küçük baı 
hayvanlar ve dibaıat maddeleri 
tutmuştur. Yumurta ve kereste 
ihracatı da gittikce artmaktadır. 

Kazamızın ldhallt eşyası ara• 
aında pamuklu menıucat baıta 
gelir. Ge~en yıl bunlardan 75 
bin liralık mal kazamıza ıokuldo. 
Geriyo kalan idhalatın yekun 
tutan kalemleri ise b8.f ta ..demir 
ve çam eu a olmak llıtr• teker, 
bam deri vesairedir. 

Tarsusta 
Bir KöyC:e intihabın Ha· 

bersiz Y ap1ldığından 
Şikayet Edi!di 

Tauua (Husust) - Köylerde 
muhtar intihabına devam edıl· 
mektedir. Gargılı köyilnde köy
liıden 150 kiti Kaymakamlığa 
mOracaatla intihabın kendilerinin 
haberi olmadan yapıldığından ti· 
kiyet etmi.1lerdir. Kaymakamlık 
ıikiyet herine tetkikata baıla· 

mıfbr. 

Tarsus Mal MUdUrlUgU 
Tarauı, ( Husuıt ) - Münhal 

olan malmUdürlftğflne Bay Vehbi 
Onat tayin edilmiı, ıelmlı, Yasl· 
fe1ine baılamııtır. 

lnegölde iki Sokak 
Inegöl (Huıuai) - Ka1abanın 

Kemalpaıa mahallesi ile Hamidiye 
mahallesi ıu içinde kalmış bulun• 
maktaktadır. Buncn sebebi bura
ların mftnhat olma11 \ e IAğım 
tetkilitınm eksik bulunmasıdır. 
Beleolye bu cıvarda su birikme
sine mani olucu tedbi.lcr almak 
üzeredir. 

Çanakkalede iskele Yapıldı 

• 
Çaoakkaleye ilk yanlLf&D Mersin npuru Ye Bay Zeki 

Çanakkale (Huıuat) - Şimdi
ye kadar Çanakkaleye uğrayan 
bUttın vapurlar iakelesizlik yllzUn· 
den açıkta dururlar, eıya ve 701-
culannı motlSrler, kayıklar vasıta
ıile alıp verirlerdi. Bu yUıden 
büyllk ııkıntılar çekilirdi. Şimdi 
Belediye Gümrük iıkeleslnl de· 
nize doiru 11 metre daha uzat· 

Bulancakta 
Az Kalsın Bir Adamı 
Domuz Parçalıyordu 
Buiancak, ( Hususi) - Şem

ıettin köyünden Habib oğlu Ab· 
duliah av esnasında bir domuzun 
hücumuna maruz kalmış, fakat 
balta lle domuzu öldürmiye ve 
kurtulmiya muvaffak olmuıtur. 

Yoklamalarda Cevap: Varım 
Bulancak, (Hu•uıt) - Merkez 

yatı mektebi muallimi Bayan Şük· 
riya yoklama eanaıında talebelerin 
( Efendim! ) demelerini yasak et
miıtir. Bunun yerin• ( Varım ) 
denilmektedir. 

lnagölde 3 Kaçakçı Yakalandı 
Ineg&l ( Huıuıi) - Kaçak 

rakı yapmaktan suçlu Debbağhane 
mahallesinden Pestilci Muatafa 
ile arkadaş~an Sabri Ali ve Ha
şim külliyetli miktarda kaçak rakı 
ile yakalanmıılar, ait olduğu 
mahkemeye aevkedilmişlerdir. 

Bigada Tayinler 
Biga ( Huıus1 ) - Biga Mal· 

müdnr:üğl\ne Giresundan Bay 
Haşim tayin edilmif, gelmi9, Ya• 

xifesiı:;e baş'amııtır. Biga varidat 
katibi B. HOse}in Akçora Lapsekfye 
Ay\ acık varidat katibi Bay Fa ·: 
B:aaya tayJn edilmlılerdir. 

mıı Ye 8 metre derinliğe getlrw 
mlştlr. Artık vapurlar lıkeleye 
rahat rahat yanaıablleceklerdlr. 
Çanakkaleye ilk olarak Zeki 
kaptanın idare ettiği Menin .... 
puru yanaımııbr. Belediye yoı.. 
culardan iıkele paruı almamak
tadır. Bu hAdlse Çanakkalelileri 
çok ıevinClrmiıtir. 

Muşta 
Zararlı Hayvanlarla Mü

cadele Devam Ediyor 

Muş, ( Hmmsi) - Vilayetimiz 
dahilinde zararlı bayYanların öl-

dürülmesine devam edilmektedir. 
Mücadele mlldUrn Bay Nacinin 

idaresi altında devam eden bu 
mücadelede bugüne kadar öldD· 

rlHen domuılarıu 7ekflııu (200) 1 
aşmıştır. • 

Geçenlerde bizzat Bay Nacl
nln idar• etmekte olduju bir kol 
şehre Uç aaat mesafede bir dere 
içinde 19 domuzu birden öldOr
mUıtür. Köylüler bu mOcadeleye 
büyük bir ıevinçle iıtlrak etmek· 
tedir~er. 

Malatya Umumi Meclisi 
Malatya, (Hususi) - Viliyet 

umumt mecU.ı lç.timalarına batla
mıı, 935 yılında yapılmaaı gerekli 
olan lıleri konuımıya baılamııhr. 

ElbUstanda Bir Katil Yakalandı 
Malatya, (Huıuıi) - Şerefhaa 

köyünde karııı elifle aeviıtiği Ali 
adh adamı öldürmekten suçlu 
Hüıeyin Elbtistanda yakalanmıı, 
adllyeye Yerilmiftlr. 

Mart 8 -

Tütüncülük 

Bütün Dünya 
Tütün 
Haberleri 

-

ltalyanın Vaziyeti 
Şimdiye kadar bir tOtOn ttbı• 

lltçw olarak tanılan ltalya .•: 
aenelerde nlkeainde tattın )'etil t 
-Jlmeaine bUyUk bir eheııııniye 
vererek istihsalabnı yıldan ~:~ 
artbrmışhr. Buna mukabil ilblll'" 
de•amlı surette azalmıştır. Ati• 
ğıdaki rakkamlar bunu açıkçl 
göıtermektedir: 

Yıl Değer Ur•t 
1932 54.832.363 
1933 27.417.523 
1934 (8 aybk) 22.4 ıı.513 
ltal} an tütün ıanayilnde it~ 

lit tahdidi bilhassa iılenme.-M 
tUtDnlerde g6:ıe ,arpmaktad! 
1932 yılının ilk sekiz ayı~ 
26,500 kental ltlenmiı tOtün i~ 
edilmiı iken bu miktar ge., 
yılııı aynı müddetinde yl\ıde 
bir fark ile 13,524 kentale d~ 
mlftllr. ~enmlf tlitliD ithalatı 
tlttikçe azalmaktadır. 

ltalyaya tlıtlln ihraç eden ~ 
Jetlerin muhtelif yıllardaki yaıfyr 
ve blsaeleri f~yledir : JA 

lılenmımiı tOlOn (kental o'ar 
1934 1933 1932 

Bul.ari.tan 6,349 7 ,833 8,058 
Yuaanillaa 1.565 5,154 9,748 
Breztlya 1,033 
Amerika 971 179 400 
Türkiye - - 3,034 

Sigara ithalibna gelince, ı" 
çen yılın ilk sekiz ayında JtalY'' 
121,327 kilo ithal edlln l~J. al_ 
miktar bir yıl önceki ayni ro-,,. 
det içinde ithal olunandan '
derecesinde azdır. Sigara ıth J,d, 
tınan azalma1ında ltalyan tUtUll;J 
cinslerinin ıslahı sebep ol• 
ıöıterilmektedir. 

8ur1eye Yapr:k TUtUn pJ 
MUaaadeye BaAll J 

Surye hükumeti, bir kararıı•' 
ile yaprak tntUn ve tönbeık~ 
halini, fabrikaların ibtiyaçl~ 
gösteren Yealkalan esas it JI. 
ederek, Maliye Nezareti tar'1J 
dan e•velce verilecek mUsaa 
tabi tutmuştur. 

Yunanlatan~a Yeni 1' 
TUtUn Ekimi ıl,_ 

Yunan Ziraat Bakanı ~ 
piyasasının b~ yıl !etiıt~Z 
için çok mUsaıt oldugunu ~ 
miıtlr. Eski rekolte tlltllnleri '-'. 
çıkarılabl:miştir. Son rek.01~/ 
yarıımdan fazlası iyi fı• 1 
ıatJlabilmiı ve yetiıtiricilerill ı/ 
rumları da ba ylizden ~p•1 ~ 
leımiıtir. Tlltiin mübayaaı.P' ~ 
raretle devam olunmakt~,cJ 
bfttlln mahsullln yakında ,at 

beklenmektedir. ıtl. 
Nazır, tUtün ekimini dar•,~ 

için ıereken tedbirlerin a1ın•;1~ 
da ilAve etmlf ve sözlerlPCI f 
devam etmiıtir: ,ı~ 

" - Ulualarara11 ply•:11~ tandanslarını goz.önOnde oo0·~ 
ıartile gelecek yıl M\0ıt~ 
okka nisbetinde bi~. t• t•~ 
kolayca aahlabilecegıold ~· 1J 
ediyoruz. Şarki Maked ol'I ı8" ' 
J.keçe mıntakalarand• • ıuıı•.,ıl 
milyon okka istihsal 

0 

1
-

cekHr.,, __ yaP 
lnegöl Köylerind~ ~kt~ı•.,,~ 

loegöl (Huıusı) k&ylerla'_.., 
. U Maden ır. 

batlı Çıt ve koıekt•P ) ;,# 
yeniden birer il ki>Y 01 ~ 
_,tar. Bu meklepler klSJlD!:.t1t• 
limleriniıı tef~I ilei;; edıi&OJt..
çahtması ıaye1ınde 



(Siya.el Alemi ) I 

Mahut Trakya ı 
Gazetesi ~ 
/(apatıldı 

l.all'ar Baıbakaaı l'eneral h!atiye-
8- biribiriai takip eden ikJ heyanab 
~ku buldu. Komjularına •• bu ara
t. Tilrk doatluj'uaa Bulgariıtanuı 
~trliiti ehemmiyeti tebarüz ettiren 

11 beyanat, hiç tllbhe yok; Türk 
~ı uınumiyHinde gGzel bir akla 

1"-klL Ru mOnuebetle biz de dQ. 
M11c 1 • · • dk ı'-a • ınmız:ı 7a• ı Ye yasıyoruz. 
-.. &in, tekrar bu mevzua danerk•• 
la 'l'•r Baobakanının ıöylediti aöıılerl 
•tırlı:rarak demek istiyoruz ki aözler .... 111• havada kalırlar n eairi bir 

:..M.iyeti haizdirler. Bunlarıa müeyy•• 
tll i fülferdir, icraattır. Yok yere 

rklGğe bir takım tecavGzler yapan, 
_.llort t a çatan bir takım Bulgar 
~ •ıete~rlnln mncu iyeli Ye bunların • 
;:ı•da •insi n a<Sylemek iıtedikle• 
~•pah bir ifadeyle renleyen, 
~ Japan kAtıt parçala~Hcut 
~ bir Hker aıfatile a8z:I 
'ıı.ti fa defer olan Baıbakaa 

d11r~İll açık ifadHI karf&aında 
Hrt -..aıakta kendimlzl hakh 
•• ..;.•r.. Mabat, hiç kimaenia 
8-.ı •aziyetine mildahale detildir. 
~.:ı_,lıtan, her müatakil devlet gibi 
t~ •• iıtediti politikayı takip eder. 
.._ t b11 politikanıa yanında birta· 
~ •aJri mlıtakll el 'Ve •tızlu 
'ta,ı:tuaa kıymet 'ferildlti aOylenea 
t , la ·{eyi herglla bir parp daha 
•lıriı •tıaek iateyici bir nz:iyet 
.,..._ arıa, doatluk diye anılaa mefhu. 
•ldıt 1'er atızda 1'aıka Lir mahiyet 
~ı~a htlkmebnek liumgilir. Ge-
llil . 1Zlatiyef'ia autuklarındaa aonra, 
·~ 't olarak mabut kuadnktı Trakya 
»'ol;t-.iain kapatıldıfıaı wOrdOk. Bu 
,. • Jilıüomek biae hayırlı aorfiaü-
• or. hd tarafın menfaati de bunu 
lllrediyor. - Silreyya 

ld•m• MahkOm Edllen 
... H•ydut 

Baatiya ( Koraika adamada ) 
,. - Korsika adasında eli a:lahlı 
t•k en ıon dolaıan haydut 
~ da, Ağır Ceıa mahkemesi 
-~dan idama mahkum edil
lc, • Bu adam daha enel bir· 
"'~tt. dtf a idama mahküm edil
~,ld On, on beı ldıiyl ISldtlr-
'•uçludur. 

~ 
~ Edebt 

Tefrikamız 

BABİCi 
Fransada Bir Duello 
Bir Gazeteci Ve Bir Avu• 

kat Kılıçla Vuruştular 

Maruf nukat Kampeıııi 

Paria, 6 (A.A.) - Matbuatta 
yapbldan bJr mlinakaıa üzerine 
Koruli mebualanndan Kampençl 
ile Dearbuçiya düello etmiperdir. 
Kampeaçi sai kolundan yaralan· 
mııtır. Hasımlar barıtmamıılardır. 

Frenseda Bir Tren Kezesı 
Bordo (Fransada) 7 - Bir tren 

baltan çıkmıı, 4 kiti ölmüş iki kiti 
yaralanmışhr . 

Havanada Vaziyet 
Yine Karışık 

Havana, 7 ( A. A. ) - Hft. 
kUmet kuY•etlerile, birtakım ame
leden müzaheret l'Ören talebe 
araaında 9lddetll arbedeler çık· 
maaa melauzdur. 400 kadar aaker, 
llniYerıite ariuaunda bulunan 300 
talebe ile amele aendika reislerini 
kuşatmıt bulwrny<?l'lar. 

* Hava a, 1 (A. A) - Askeri 
erkan ile kabine azaM, a•ç .akta 
kadar mUıakerede bufonuıu,Iar• 
dır. Neticede, greve karıı her 
suretle mücadele etmiye karar 
verilmiştir. Havana limanı ağzına 
ve daha başka sahil noktalarına 
harp gemileri getirilecek ve pek 
yakın tahmin edilen bir mlldaha· 
leden önce, aaker teftlı oluna• 
cakhr. 

lngilterenin Beyaz Ki ta hı 
Mesele Oldu 

Fransız Gazeteleri, Bay Hitlerin 
Hiddetini Buna Atfediyorlar 

Paris, 1 ( A.A ) - B. Hitler'in 

. 

1 

1 

1 

Bay Hitler 

meaai arkadqlarıadaa ._blrJ, Deyll 
Meyi a-az:etHİ muhabirine: 

" Batbakan Hitler~n aotulı al.ın
lıtı, Sir Con S~on'un B.rlla zlya
refuai mu-.eltet.is ltılaa,a batla 
b .... a ,..tec:ek -lı:aclu Yabimdir. Oaua 
ı,;. dalaa .. ara 1'•l111Niai dilemek 
iyi olur .. ,, .temiıtir. 

ltalya - Habeş Meselesi 
Har edildi Deniyor Amma Pek Benzemiyor 

Roma, 7 - ltaJya ile Habe
tiıtan Jbt lafının, Habeş arazisin
de bir bitaraf mıntaka ihdası su
retile h lledildiği resmen bildiri
li} or. 

Sevldyat Devam Ediyor 
Mesi ıa, 7 (A.A.} - A•Ganj,, 

Yapuru Şarki Afrikaya bir piya· 
de alayı b:rçok batarya top, bir 
istihkam bölüğü ve mühimmat 

1 
16tih'nJ8f tir. 
~dal IUIAfln .-u nedir ? 

Roma, 7 (A.A.) - Hab., 
HUkfımeU ltalyanıa Uerl allrmDı 

olduğu ıartlan kabul etmif oldu· 
juodan Valval hidiaui ile onu 
takip eden hAdiaeler yllzllnden 
meydana çıkan lhtilifın halll için 
icra edilecek müzakereler eına• 
11nda karakol mnaademeleri vu-

'( Gönül işleri J 
Okuyucularıma 
Cevaplarım .. 

Ka1ımpa1ada Bayan (Ayten) e: 
Melek sinemasında gördUğU

nll:ı genci bir kenara bırakınız da 
ceyap veriniz: Büyük halk nü· 
mayişlerinden birinin yapıldığı 
bir gilnda bir bibUnde oturarak 
aeyretaeniz, içlerinden birini genç 
gtbel, yakışıklı ve kibar tavırlı 
bulsanız hemen Mvmeye mi kal
kışacaksınız, belki bu adam evli-
dir, çoluk çocuk sahibidir. 
belki bütlln iyiliği ~öıteriıinden 
ibarettir, belki de dili yoktur, 
kulağı sağırdır, bunları hiç mi 
düşünmiyecekainiz? 

Korkarım, melek ıözlerlnlz 
Melek ainemaama devam edın· 
lr-rdea bir baıkuı Uzerioe takılıa 
onu da seYmeye kalklf&cakaınız, 
kuzum s6yler mlafniz bana, Hvmek 
•• demektir? 

Bayan "M. Ş.,. 
Hakikaten M'f'lp Hftllecllğtıai 

anlamak için mllrac"at edilecek 
buit bir çare Yardı, nipra tekli
fine karp: 

- Ne lnaum Yar, niklbla bir
likte yapalım, demellydlnizl 

Eıkl zamanlarda hiç lıitmez
dim, yeni çıkb, timdi buı gençler, 
.abii ahlik seviyeli dOfldln bazı 
gençler, niıanı bir eğlence Yaıataaı 
yapmakta, kanoa nazannda taah
hUdll tazammun etmediifn• baka
rak, temas ve iğfal vaaıt&1ı olarak 
kullanmaktadırlar. Muhakkak, 
bahMttiif niz ut onlardan biri 
olacaktır. 

Eauen mektup yazma teklifi 
de bu ihtimali ku•Yetleadlren bir 
delildir. Tuzağa dDfmeyiniz • 

TEYZE . ........................................................... . 
kuuna mini olmak maktadile 
Somali hududunda bir bitaraf 
auataka lhdauna mtıteallik mu-
YakJtat bir ltilifname aktedll· 
mlftir. 

Habe,e Gönderilen ltalyan 
tanrecllerl 

Cenova, 7 (A.A.) - Torfno Ye 
Milanodan 900 tayyare askeri 
gelmlt ve Kalifornla vapuruna 
b:nmiıtlr. Bu vapur aaat 22 de 
Afrikaya hareket edecektir. 
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- Ne yapayım? Bıktım ... Ve bqını çarpıtarak yan yan 
baktı: 

Sen, aıkılmıyacak mııın 
aanki? •. 

yedirdi idi?.. Tutmadın ki... On
dan aldın, kopuk Remziye yedir· 
din... Tutsaydın, buglln, hiç 

Çam Tırtılları_ 

Nikihla evlendim, olmadı! Metrea 
çekildim, olmadı! Dost tuttum, 
olmadı! Hep foı çıktı... NikAhlı 
kocamdan dayak yedim ..• Metrea 
çekildiğim adamdan, dayak yedim .• 
Doatumdan, bıçak yedim... Daha 

Hacer, omuzlarım oynatıyordu: 
- Yetti canıma artı'- B. K... ır 

değilae, bqıaı aokacak bir eyin, 
etY•n olurdu. 

Hacer, piıkla bir hovarda .ıhı 
kolunu aavurdu: 

~ 
"9'U Kısmın HUllsasn 

\f ulaarrir, Büyükadada Atıklar 
Yolunda gezerken, arkadqa 
:tıa. tamlardan birkaçının dw 

._t& olduğUDU. iri dallı, kalın 
IÖYdeli gamlan kemirip ytlcan 
OÖkertea kurtlann kqeJer için• 
~ 1qadıldarını, kt1alerden düt· 
.. leleri zaman dört bir yana tla
tılciıldanaı anlatıyor ve b• çam 
lartdlarınıa ıararlaruııa önüne f •2.mek için onları daha tohum 

1 
•hude iken yakmak, öldürmek 
~ıı111gelditini ıöylüyor. Muhar
tir, arkad&11adan aynldtktaa 
~llra Yaparla dönerken yaaı 
.. ~'~?.da oturan ıan yiizlerloe 
h;"'diğine makyaj yapmıı, 
iki ılblı ökellrüklule konuıan 
dij kadını dinlemekle m•tıal-

...._ 4\ r. Kadınlar konuşuyorlar: 
.__ ,~ Yakkaplarmı beienmfyor

..... "•, gıcır gıcır parlıyordu ..• 
~. . .. ""'lb·- nıca11aide yllzparaya bo-

._, °'•cak ı 
.._ ' E:Uai 
~ttl ' kolunu ulhyarak 
~Gt~ ediyordu. Ne demek 

...... u, •caba? 
~ ....._ ~nu, dUtllneceiim timdi ! 

l'oru .... en
5
, •ana, kız Hacer koıl 

·~. en k ' ...... J . ' . aya sürtnyoraun 1 
~dala.rtıyerım dOtrnOıt& ayol ! 

et, •izındaki tutkallı 

aiıarayı yere tnknrdll; ıöğı1l 
hırlıya bırhya ökıUrdü: . 

- Herif bize Adayı zindan 
etti. 

Hacer, koyu ma'fi deri çan· 
taamı açtı, aigara paketini çıkar· 
dı, Adalete bir aiıara •zatb : 

- Koca 11111, ziyan oldu )'&f 

aen oaa bak.. 
Keadi de bir aigara alm11tı. 

elinde tuttuğu lzmaritle yaktı ve 
izmariti arkadqıaa tuttu: 

- Haydi yakJ 
Öteki a11aru1111 yakınca, 

Hacer, parmaldanm allkerek 
izmariti attı ı 

- Çok canım aılaldı amma.. 
Adalet, aiıaruını JUa• tut

kallar gibi dudaklarına Jap11tır
m1fb: 

Hacer, burua deliklerini aça
rak iİ~araaını, iatekle çeldyordw 

- Dana iyi ejlcnebilirdlk.. 
Hof, ben artık &ldlyorum.. Bu, 
aon elveda: • 

Adalet baıını kaldırmı§b: 
- iyice akim• koydun mu? 
Hacer, iki clile çantaamı sıkı· 

yor, dudaklarına iliştirdiği ince 
aııarayı dtıınrmeden konuıuyortluı 

•• artık ... 
Çantaaım bırakmıftı, .iıaraıını 

dudaklarından çekti: 
- Babam 6lmilf... Epey de 

mal bırakmıf... Anne• yuıyor; 
mira• için, iel1 diyor. K&ye ııide· 
ceğim... Farkında deiil mlaln, kaç 
zamandır, aaçlarJ1nı boyamıyorum • 
Bu bayatın tadı kalmadı zati •. 

Hac:erin, içi kınk iaaanlar gibi 

aHI yashydı: 
- S-, bıkmadın ma? 
Adalet Jldnl buruıturdu: 
- Bıkaam da ae çıkar? Benim, 

kimim kimaem JOk ki. .. 
- btıraea, benimle beraber 

• .a ... 
Adalet, bapnı aalladı: 
- Yok, nonofU111 .• Bea, bura· 

lara ahıbml 
Hacer, tek omuzunu kaldırdı 

ve 16zlerinl a~ıp kapadı, arkada· 
•••ı yıldırım gibi ıflzdil: 

- Sen, bıkmadın, demek! Ne 
ölmez ıönlUo •armış! 

Adalet. dudalclarmda izmarit· 
leıen •İiarayı tnkfirüp attı: 

- Beni, buralarda tutan, 
c:ıı, değil ki... Alıtkanhk ... 

, k61de, 11kılarım. Yapamam! 

belilıdan kurtul, bir belilıya 
çat... D6rt yerimde, bıçak yarası 
var. Sol böğrUm, hill, 6kınrn~ 
ken .•~ıyor... Sevenini de g&rdnk, 
ı:engınınl de gördük H . 

•·• angı 
birinden, bir pul edindik? V 
dikleri para da g~zleri ınl kalıy:~ 
helil para mı değildir, bedduaya 
mı ıellyoruz, nedir? B"ır· . b 

ının ay· 
'1'1111 16rmedik... Gtin o'd 

k ' u, panyı 
ayar en taşırdık lco k • yaca yer 
bulamadık; gftn oldu thk , aç ya " , 
bir acı ıoj'an, bir kuru d:Um 
ekmek bulamadık! •. 

Se•, bugüne bak, elde ok, 
avuç.ta yokl 1 

Adalet, nar · v • al 
çıçegı çanta• 

ıından bir tütün p k ti k a e çı ar-
m•jllb• ince b·ı · ~ • . r aıgara sarıyordu. 
Hacer, kolıle dUrttU: 

- Ben, hazır vereyim ... 
Adalet, tiksinmiş gib. d d '-

bllktn: ı u 
811 

- Hazırlar k k P• tı ız... ökıfir· 
tnyor ..• 

Sigarasını dilinin aivri ucile tlik· 
rtıkleyip yapıştırdı ve çakmak 
yakb: 

Senin eline az para, geç· 
mcdi, Hacerf.. Kıymetiııi bilme
din... Macit, aana, az m& para 

- Para, dediğin, au gibi, elde 
durmayor ki... Y edimae, canım 
aai olıunl.. Şimdi, k6ye giderim, 
annemle otururum. 

Adalet, yine ynznnn buru.-
turmuıtu: 

- Köyde yapamazaın, Hacerl 
Hacer, aiıairleıımiıti: 
- Nedea? Zeynep, alU, ne 

oldu? 
Adalet, birden habrbyamamıı 

gibiydi; ıöderlni kırpışbrdı : 
- Hangi Zeynep? 
-Pangal.ıda Mllrllnetio ••iad• 

beraberdir, canım! Çakır Zeynep! 
- Ha. anladım. Deli Dnrda

neyi demek latiyonoa? 
- Asli iami Zeyneptir. Cehan

girll Nutkiye teyzemin eYinde, 
direktörlük eden bir Zeynep vardı. 
laimler, aylrt edl sin, diye, Nut· 
kile teyzem, Ze) nebin adını Dür· 
dana koydu. De!i deniti ôe, 
delil:ğinden değil.. Dostu kabzımal 
Mehmet, b:r gece, sarbotlukla 
onu yara.adı idi. Kurşun sağ ıa· 

kağında kaldı. Okadar haatahane 
de yattı; doktorl:- ra da baktırdı, 
kurıunu çıkaramadılar. Bunda~ 

. . eldı. sonra, Diirdaneye, ıınır ~ 

Şimdi, köyünde rahat rahat otu• 
.ruyor. 

( ArkHı nr) 



Dünga H~diseleri 

Amerika 
Hastalıktan 
Kurtulamadı .. 

Amer,kada milli sanayi iıtitare 

1 

Ho~a gitml· odasının neırettlğl 
· gecek bi,. bir istatiıtii• i[Ö• 

. t r t' k re, 1935 yılanın 
ıs a ıs 1 ilk günU Ameri· 

kada (10, 124,000) iııiz vardı. Bu 
mikdar geçen yıldakinden (402) 
bin fazla, evvelki yıldakinden 
(364,000) ekıiktir. 

lf-

prag gazetelerinin anlattıkla· 
rma göre Piorneç adıada 

iki karılı 29 yaşınd~ . h_ir 
a•uknt katıbmıa 

bir avııkat iki karııı Y• iki 
katibi kadmdan da ayn 

ayrı çocukları varını, haftanın ü~ 
giinünü bir evde, a-eri kalanını 
ötekinde geçirirmlf, ve ıaybube· 
tinin Hbep:erini ~zah etmek için 
de h~r iki kadına aoyyar komiı· 
yonculuk yaptığını anlatırmıı. 
Avuknf kAtibfnin "yakayı eJe ve• 
rerok hapisane} e dfişmeıinln ae· 
bebi, yaptığı bir ihtlyataızhktır. 
Bu zat bir hafta tatl. nlmıi, geı· 
mi} e gidecekmiş, yalnız dolaı· 
m :?ktan haz etmemiş, iki allealRl 
de birlikte g·ötürmeyl kurmuı Ye 
bir kadın ilk vagona yerleıtlrmtı, 
ikinci kadını da batka bir kom• 
partımana lcoymu.w, fakat idare 
edememif. 

Mııhkeme birinci kadını meıru 
tevce, ikinci kndını metres tant• 
mışhr fakat iki kadlnda olan ço
cukların hepsi de meşru çocuk 
tanılacaklardır. .. 

tngi'.iz. vellahtının Vlyanadan 
geçişi Avusturya paytahtında 

Bu kırmızı yeni bir modanın 
senin bildi· doğmasına sebep 

oldu, Veliahtın 
ğin kırmızı adetidir, caketinin 
dPğddır 1 yakasında kırmn:ı 

b.r karanfil tatır, 1dmdl Viyaaalı• 
larrn yaptıkluı da budur. Fa• 
kat aksiliğe bakınız, kırmııı 
rozet Viyana ıosyaliıtlerinln 

yani alman ~ aya iltihakı isteyen· 
ler;n reng:dir ve yasaktır, fakat 
bas t bir karanfile ne denilebilir? 
Polis memurlarının ihtarı karıı· 
sında Viyanalılar: 

- Bu kırmızı sizin blldlğlniz 
kırmızı değildir, cevabını Yermek· 
todirler. 

>f. 

Me,hur Italyan muharriri 
PirandeJlo } akında Ame-

_P_i_ra_n_d_•_l_l_o_• rikaya geçecek, 
oradan da ( HoH· 

Anıerikaga 
vut) a gidecektir. 

gldigor I 0Çellğin nağmesi,, 
iıminde bir ıenaryo yaımııhr. 
~unu oynatmaaı ihtimııli vardır. 
ita 1yan gazetelerinin söylediklerine 
bakıhraa (Pirandello) nun, tnhak· 
kuku ceaarete batlı bir projesi 
daha vardır: Sesli ılnemanın 
adamakıllı yerleotiği bu devirde, 
içinde HS namına muıikiden ve 
tabiatin natmelerinden baıka 
blrıey bulun1111yan bir mevzu da· 
ha haıırlamııtır. 

1 :o.. •••• 1 •• 

TAKVİM 
GGn CUMA Kunn 
31 8 MART 935 121 

Arabi T- Rumi --
3 Zllhlcc" 13.sJ 23 Şubıt ıs;ıo 

__.._ -:-1 
Yıklt Esıınl jVuatt Va .ıt Eı:anl IVaut 

GIHf ~, 6 7~ Akt un ~, 18 08 
Ötle 6 17 J~ ~S Yatıı 1 30 19 5S 
lldadl ti Si 15 39 lmıu 10 39 ı .C .C5 

Tarihi Mlsababe 

Bir Taht Etrafında Kanlı 
Bir Kavga 
~~~~~~~---~~~~~~~ 

Karı Kocasını, Kardeş Kardeşini, Köle 
Efendisini BiribiriArdınca Öldürdüler 
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PIATLARI 

Mart 1 

Kari Mektubları 

,,,. 
Dilencileri 
Çalııtırmalı 

Ankaradan Bayraktar otlu 
M. Talit yazdığı mektupta Çorulll 
Belediyesinin dilencilerle mDcad,.. 
leye karar vermit olmasıadall 
memnuniyetle bahsederek dilen .. 
ıneyl itiyat edinmit olan ıocO, · 
kuvveti yerinde olanların ılraıt 

·d• ve bayındırlık ltlerlle ıan•Y1 

çalıthrılarak mUıtahıil bir h•1: 
Jc:onulmalarının yurt için ço 
faydalı olacağını yatmaktadır. 

( eeve6fer 

Son Po:i ttl kıı.ıiltıriuJ,. rı i ııı z••J• 
mektup gondeuın okuyucuya: ,t 

Imzaıız, adreısiz mektupl 
neşredilmeı. _.,11 ..................... _ ................................. ~ 
maHp ile Haydarın cenazele 
yanyaoa mezara gömülürken Perl' 
can ile Şernhal bat baıa vcrJPİf 
lerdl, Iran tahbna kime verecelr 
lerlnl dGıUnll,· orlardı. Onların bel 
lktıl Çerkes kanı taşıyan bir Mil' 
zayı o tahta oturtmak lstiyor}arcfa. 
Ukln yapılan cinayet, halk oı" 
rinde fena bir lı bırakmııtı• 
Şemhal hakkında dedikodul-1 

·ı· baılamıttı. Bu ıebeple dayı 1 ~ 
yegen bir ıiya1et oyunu çevlrrıı• ~ 
lıtediler, yirmi beş yıldanb• 
uıak bir zandanda mahpus 0111

11 

lımail Mirzayı ıah HAn etrneğ' 
karar •erdiler. ilk f ırsalta onu ~ 
de•irlp kendi diledikleri prell ' 
tahta çıkaracaklardı. 

1 
lamall Mirı.a, meıhur El11111 

... 
kalesinde mahpuı idi. Kaı\11 

ile Tebrlı arasında bulunan bıl 
kaleye- kimi göadermek mUn•91! 
olaca tını taj in etmek t• b•' 

• bıl 
mesele idi. Perican Hamın, 
iti kendi omuıuna aldı. Uylıır 
ıuzluğuoa •e saatlerdenberi gl' 
çlrdiği derin heyecana rağıııe.: 
bir ata atladı, mesafeleri ~ 
ıimtek hızlyle aıtı, kaleye vardı" 
kardeılni ıiodandan çık•' ' 
Kanine getirdi, tahta otur~~ 

Fakat lamail Mirı.a, aulUrP rl' 
ve cluayetten baıka birf•Y dUtOd' 
mez bir adamdı. ilk haınle1,. aeklz kardeşini ve devlet ulıı 61' 
randan on yedi ıeçme ıahııı ~ 
<lürdü. Biraı ıonra, Peric~n. ~ ... 
namın yaıatınak iatediğl ık• l~ı 
ğeninl de öldürmek eıne ~~ 
kapıldı, Bizzat o cesıur ve t. f. 
kı:ıı da tildiirmeği dUtünlfl~~~ 
koyuldu. Perican hem yeğeni~ 
hem kendi hayatını lı .~ 
mak için yeniden sahneye ~tlı 
mak icap ettiğini anlalll ,,-
Kttçl1k bir mlisamaha, 11' 
pah11ına mal olabilirdi. Bıı11jd' 
beple blr alln. Ol~ ~eş. et aıll~ 
kadın kostümü gıydırdı, 0 ,,~ 
i}I rakıeder birer köçek 0:.,.{ 

Şah lınıail• tavslye elti v• i ~ 
runa soktu. Zalim Şah, ihtııtl' 
eğle-nce seyretmek için t• 1~ 
liıtllııe geliıl güzel uzanırk"~ıl-'' 
lancı kadm!ar, peçe~er~ni •f,r ti 
Şah lımc.Uin üıtüne ıuldırd1,yd'' 
onun ilk demesine '° , "ıı' 
Yermedao boğazı:ıı .. t· ~ 
lar, bayatmı ~öndürdL••;ojde; 
mut zindanına anllannt . .,,rd ( 
a~tllren kadın, o müjcleyı •" ' 
adama ölllm de ıunrnakl 
kinmemiıti!.. ti 111' 

. kıbe , ~( 
Perican Hanımın " r•k' I' 

raz hayal ile karıpk. 01: 111c:1• > 01 
mık Kemalin "C~ım•~i· ıs11 ,# 
zıhdır. O, Şah lsın•1 1 

k yıl ıı,~ 
boğdurtmuştu. Bi~ ~u~~ wt~ıı· 
dar sonra kendun ~d• ~ dil 
olarak Ka:ı"in Sara;;ensi ı\,~ 
lundurulan .Km: suçund•P el~•" 
Gironf a sevışıne tarafın 
yı ••r•Y nıuhafııları 
&ldUrOlmilftür. M· T. 1•" 



ı 
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• 
_isyanın Resimli Akisleri · 

• 

St 'iM: .Attaada iayaıı 
•deu efıun btl111 
l&iikAmetin elin• ı•ır 
tiktu ıonra. 

1•brd.ı .Aıf
ı;R. ttHrine &ido• 
Wr 111Utalyoa blttıj1J. 

;t.u,.,. f'••po,., • .... !f-,.,r-H-., ,. .. L-.. ı .. -.:ı.- ... , ı..i 1•-ı-.1..11 • .:ı ''ij . 
•' or~ ,... ... • r ., • "' ~ p:!I••• ... nı:zeıı 

S ~:Sa ı A.9i nıonun 
tiHrine ıöoderilell 
bir tayyare filoeu 
anal&rıdıktan btru 
ıoııra. 

.. • 



Mart 8 

_ _,.... BüyUk reslmll roman 44 Y•.ıa11: ..,.med Muhtar Alua 
lstenbul Evkaf müdüriyeti llinlan 

iKi GÖNÜL BiR OLUNCA .. Değeri Pey akç~ıi 
Ura K. Lira K . 

8 - 3 - 985 .--------------~ &•manhk Seyran Olur J 4m __ _, 174f 38 122 00 Tophanede Firuzağa mahallesinde 291 met-

Mahdum Bey Çalışkanlığile Meşhurdu re 23 santim terbiinde bulunan Sakabatı 
camii mUıtemillh arsaıının tamamı. 

21 Kasımpapda Tahtakadı mahallesinde D6rt 1029 50 77 Başında kenan yağlı bir i 
fes ; sırtında ıoluk l>lr 
•etre. Ellisini aıkın ve yllzbaıı. ı 
aylığı liç ayda bir ya alayor, ya 
almıyor. Şehrcmfoinden ytiıllye
rek gelmiş, yine yürüyerek gidecek. 

Muallimlerin bazılan da, mab· 
tum beylere bulôl için, iti nek· 
reliğe ve alaya boğap yaranlık· 
lara giriıir, envai tuhaflıklar 
yaparmış ... 

Bunlarla beraber canla bqla 
ders takrir edenlerıt nefeı tüketip 
alınteri dökenler de olurmuı a111ma 
kim dinliyor? 

Be} ef~diler uralarda kafa 
kafaya vermiıler; küme kllme 
olmuılar. KUçllkler biribjrinl 
çekip çekitfumede; ltipp kakır 
mada; el emıede. •• Ortalar alta kol 
lıkambil, domino, dokuz tıı oyna· 
mada... Btiylllder Kağıthane, 
Fener bahçe, KuıdJH piyaaaların
dald son menkıbelerini nakilde; 
Timonf, Çiçekci, Y:eniçarıı yo•ma
larandan bahiste. 

Günah kalkmaaı iç.in UiYe 
etmeden geçmeyelim. Zadeginla· 
wın heplıi billistiaa b6yle imif 
demiyoruz. Nenin ımlateanau 
yok ki bunun olmıyacak... 

içlerinde akıllı, kimli, m&nev
vu olanlan da yok değil, Yar. Var 
amma devede blak. 

Yaşar Bey işte bu kafile 
arasına karıımıı, tahsiline devama 
koyulmuştu. 

Dk olarak zadegin ıımfınıa 
idadi birinci senea!ne girmit. 
ylaalarla, bocurıatlarla lldnciye, 
OçlbıcUye ıeç.mif, babam m6'ir 
ye yaverlekrem olunca yiıaya ve 

bocurgata hacet kalmiyarak mü
tebaki llç •ınıfı, tiç adım atlar 

· kadar ko!aylıkla atlayıp, kolağ1t· 
lıktan binbqı'ığa terfi ederek 
mektepten çıkmııb. 

Bu mektep. mektep olalı Ya· 
ıar Bey ayannda bir tıllebe gör
memiştir. Bir iki imtibMındakl 
zekAsmı, malumatım a&yllyelim de 
bir fikir edinin. 

Harbiyenin ikinci ımnfında ••• 
imtihanlar devam ediyor, o da 
girip çıkıyor. (cotrafya,ı aıkeri) 
imtihanına glrmit-

Muallim, mllmeyywer hazretin 
kim olduğunu biliyorlar : Meşhur 
Affan Patanın oilu. Ne derece 
mnıteit ye ustura :zeklh old~u 
da biliyorlar, koca mektep iç.inde 
bir tane. 

Heyet kafa kafaya vermfı ; 
dlltUnmiye baılamış : 

- Şuna ne ıorahm, ne so
rahm ?... Kolay, baait bir t•.Ji 
Adeta riiftiye c~am ..Ue
rloden bir mal. 

Uzaklara sitmi,. laacet yok, 
burnumuzun dibindeki demt ll
çilmit kaf~n, demifler. iki 9eDe 
enet de arada harp çaktıjı ipn 
iBZetelerde, ağızlarda çek bahal 
ieçtl. Herhalde cevap werir. 

Bu fıak-. •itulap muaU 
da1amıtlar : 

- Yunul..-_ .. dallan ?. 
Yaşar Beyin iki .... iı IWit. 
T ekrarlam11lar: 
- Sıkılmayın, iatihaa lae

yecanı a tutuldunuz. "Ha.S-.ye 
bağırarak:,, Şakir a&"a, bize beı 
bardak au. "Yapra:,, siz de 
için;z nzizim ..• Suali bir az daha 
teuih edelim: Hem bir Balkan 
deYleti, hem Adalar denizi, Ak
deniz devleti olan, komşumuz 
Yun:ın:stanm hudutları nedir? 

Yaş .. ır Beyin ağzı mühUrlU. 

Mnmeyyizler 
dea biri iti daha 
kısa keamİf: 

- P.aytahb 
neresidir? Diye 
sormtıf. 

Yqar Bey yJ. 
•e hap yutmuı 
değil mi? 

Salan ha ıı
kılmaktan, utan· 
maktan şaıır:ma, 
dil tutulma filin 
aanmayınız.. Elr 
az düıfindllkten, 
kafuını kaııdık· 
tan aonra yangın 
kuleal boyunda 
bir ~am deYir
mez mi? 

- DCSmeke 1 •• 
Eh, ırel artık 

150 00 

150 00 

285 00 

186 00 

1284 00 

n 

u 

21 

13 

96 

kuyuda Dereboyu sokağında eıki 10117 
yeni 36, 21 2111 No. lı boatamn 3/16 hlr 
•esi mahlül olup yapılan ifraz neticesinde 
vakfa tahsis olunan 591 metre 25 ıantlaı 
mfistakil ittihaz olanan evvelce b-1d 
timdi arsa. 

25 Boğaıiçinde utinyede Mahmud çavuı nır 
hallesinde lati.ıye caddesinde eıki 42 yeal 
62 No. h dükkanın tamamı. 

25 Çemberlitq, Atik AU Paıa maballulod• 
Sofalıhan orta katta 14 No. b odapill 
tamamı. 

38 Kadırgada eski Bostanı fili yeni Emin •inao 
mahallesinde Tülbentçi hanı sokağında 
142,5 metre terbiinde bulunan 45 - 47 No.b 
arsanın tamamı. 

insaf et be mab- Yqarın öfkelenince, uıakları benr.ettiği mahluklar 

95 Çarıambada Kovacı deJe maballe.tode 
Çarıamba caddesinde ukl 125 No.L ve 31 
metre terbilnde bulunan araanın tamamı. 

30 Hoca paşada Nöbethane caddesinde 9/11 
No. h 214 metre terbiinde bulunan arsanı• 

Karpndakiler de ana, baba evlldı. derine bilmek te hayıra alamet 
lük. Bu kadar da Olmaz ~ahu... , var ?.. Hem okadar derinden 

Bir mi•aJ daha: mi ya?. Çok bilen çok yanılır ..• 
Yapr Beyin aözllm ona nl- E.lverlr k1 uyanık bulunmalı, hını-

230 00 
tamamı. 

17 25 Gedikpaşada Mimar Hayreddin mahallulr 
de Bedesten aokağında 23 metre terblindt 
2 No. h mqrutahane araaaı. 

pncılığ'a, ailiha merakı var. Bu bıl olmamalı. Her gördilğUne ağzı 
merak, A.kkida 1.. ,oculdarile açık ayran delisi gibi bakmamalı; 

2800 00 210 00 Kasampaşada Sururl Mebmed Efendi mr 
halleainde 700 metreden ibaret sorud 
Mebmed Efendi camii arıa11. ettlji sapan )'&r'lflndan beJ"i allrüp her IAfa dili sarkıtıp kafa aalla-

1286 00 96 45 Aksarayda Lanıada 362 metre terbiiDdt 
bulunan hacı ferbat camii ana11 tamamı. 

~diyor. mamalı. 
Konakta çqit çept tabanca· Haydi bu kanaati gUderek 

lan, marka marka çifteleri var. :Yaşar Beyi koruyanlara cevap ver- 78 00 1 85 Beyoğlunda Hüseyin Ağa mahallealnde bilr 
zik sokağında 23/29 No. h 45 metredd 
ibaret olan araamn tamamL 

Hatti babasııiın, l'ittiği harpler- miyeJim ; onlarm da terazisi bu 
dea getirdiği ( vinçisterler, fer, kadardır deyip susalım. 
( martin ) ler, ( gra ) lar odasında iyi amma delikanlı gözU açık· 
dizili. lık ve uyanıklıkta da yayandı, 

57 50 4 10 Beyoilundcı Hllıeyln Ağa maballulnde Pr 
ıa Bakkal aokağında 28 No. h Ye 28 k6111f 
metre terbiinde bulunan araanın tamamı. 

Silih mBl'.aka oldu mu avcılık 
ta hazır değil midir? Yaşar bey, 
'kötkte lbulundaldan zaman, Ya• 
kaak gerUerlne, Dudıi!luya. Alem
dağıua ava da çıkıyor. Daha 
ötelere bile aşıp martinle yah~n 
domuzu avlamıya da l'elteniyorA 

Harbi}'eden çıkacağı sene, 
1mtihanlar esnasında_, ( fenni es
liha ) imt.hanına girmif. 

Dedik a, bilgiclik ıZShreti 
afakta. Muallim, muav.in, mümey
yhler bu ustura zekllı i'encin 
içeri ~lrdiğini görür ıörmez, Jen• 
bq bap. venn:,ıer: 

- Affan pap ndeye ae. 
IOfahm? 

En kolay, en •ide, mllkerrer 
ateıli tüfeklere dair bir aual 
intihap etmifler; sormuşlar. 

DelikanLnın yine iki dudağı 
kilit. 

Mlimeyywerden biri: 
-Nazariyata fazla ıirmiyelim ame

b takkı tercih edelim! Diyerek lklS
şedeki tüfeklerin araaından bir 
(mavzer) 1akalamtf. 

- Bu rnn slirgll kolunu gös
terin 1 DemİJ. 

Delikanlının Jİlae aiza -. 
htirlL 

8afka ibir mümeyyiz kndlnl 
tatamamı1-

- Bu tefetha ismi nedir 'l 
Diye 80rmuı. 

Y apr Beyin bu nfer deyjrdiği 
~m. Eyfel kul.si ytlbeklijinde. 

Yin, mı, Yia... Derken : 
Vinciatv 1 Demez mi? . . . . . . . . . . . 
Her gencin akh •nal delildir. 

Nitekim ıkimi ıencin de okuma 
yazma n. arası 111nmaz; mürek
kep ya!amıflıktan boşlaamaz; 
iti oluruna bağlar. 

Herkea Eflatun olmaz J•··· 
Adama lhna olan ibareyi ·~k
mek; meramını aalatacak 'kadar 
yazmak; d~rt okka pırasa ile 
beş okka lahana ne eder dediler 
mi, şıprnişi dokuzu söylemek. 

Yani dchriliğin ne IO:r.umu 

zavallıydı. 

!\ Arkaaı "Tar ) 

Bir Genç 
Kar .. eşini Kirletmek Suçile 

af kemeye Verildi 
hmir (Huııuai) - Gü:ıcl yalıda, 

ETik sokağında oturan 30 yaı~a
rmda Bay Mehmet adında bir 

genç1 lküçiik hemıiresi 14 yaşında 
Bayan Zebraya taarruz eder* 
kirletmeğe :yeltenmek suç:le bugün 
Ağlr Ceza mahkemesine Yerii
mi,tir. 

Hadiseyi Adliyeye haber 
'Yeren, Bay Mehmetle Bayan 
Zebranın mllfterek anaian olu 
Bayan Fatmadır. Suçlu Mahmet, 
vicdanen mtsterih olduğunu, 
çliııkü ılaz kardeııinl ldrletec•k 
kadar vicdansız olmadıiJm aöyle
mektedir. 

FST ANftlL •E~nT!ll 

ŞEHiR TIY ATROSU 

.•. ,.,, 
...... 1 .. 

flr• 
n, ...... .-

Yukaı dald emllk satılmak üzere 15 glin m8ddetle artbrmay• 
pıkarılmııtır. ihalesi Marbn 21 ci Perşembe gtınll aaat 15 de Er 
climende ,apılacakbr. isteyenlerin ihale saatinden eYVel Mablpl!t 

1C.alemiae pbnelert. 0 1137,, 

1 lstanbul Beledlye•I il Anları J 
t - Yerli kokların toptan fabrika teslimi azami on altı buçuk 

perakende on ••kiz buçuk liraya ve Alman koklarının toptan aO" 
trepo tulimi yirmi bir buçuk liraya ıattlmaaı lkti1at Vekiletin~ 
muvafık görnlmnı ve keyfiyet alakadarlara leblii olunmuıtur. 

2 - Şehir dahilinde perakende kok aatan tllccarların satacak" 
lan koka mağazada dökme olarak ecnebi kokunun touuna 24 Ut' 
yerli kokunun tonuna on dokuz Ura azami fiat konulmuıtur. 

3 - Yukarda yazılı fiatlarda muamele veraisl dahil, çuval fi 
nakliye llcretlerl harj,tir. Bu fiatlardaa yllkıek fiatlarla aatıı 1~ 
panlar hakkında 1913 No. Jı men'i ihtikir kanununun cezai bl' 
klhnleri tatbik o1unacaktır. F.aila flat istendiği takdirde alikadat' 

_ıann en yakuı Belediye Dairetine haber vermeleri llAn olunur. 11 12~ 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: ~ 
ısooo Kilo Bq ipi 

14000 ,, Bel ipL 
Yukarıda ney'I ve miktarları yaıılı ipler 26/3/935 tarihine dJO

eadif Salı güon aaat 14de pazarlıkla satan alınacaktır. Talip olanl•"' 
% 7,50 anıvakkat 11ivenme parHlle bülikte Qbatlde Alım ~ 
atam komi8yoauaa mlracaatlan. · "I~ 

ISTANBUL BERBERLER CEllYETINDEN; 
M of ET T 1 ş Oç SAAT 17/2.1.935 tarllilnde ,apı'laa w.... heyeti MÇlmiade ekeerlyet la.al ol••~ 

«1- t/1193r. ... .....tui .... uat oadu oa albya kadar Cl61"dhcB yakı • .-
Komedi Yam ... aa 1 laei ikattakince•iyet ..-.U.de "· 10-5·'35 puar .,OnO ~ 

3 P.erde Ekr.- Reıtt 11 ye kadar Oakldarcla Şe•ıli..-.a bllblade n 14 tn 17 ye kadar dl' 
i&e•l• : ıuı,.a•e CJf. f':arka• ... umda mtibaba deYUI ediJenktir. &oafa .. 

Y anıı: !N. Goıot c .... ı R.atit ~n.ı lnıllaamak ız.... pı...ıerı ila.. obuaur. 

-===s==----=-=--=------=---=-==-==------=---======---=--=-=-~,,,/ 
..-------· Bugt111 T O R K Siaemaınula ·~------~ 

1 O pd•bert bitin btanbulua blakalaalada -~ bir komedi 

SOROSÜNE BEREKET 
,._ ____ .. Komikler phı Georıeı MILTON 

Yırm akfım T O R K Sinemasmda 
muhtqam bir g&la auvare81 : Sinema yıldıdannın larallçeai. . de • 

8RIGITTE HELM ve JEAN MURAT Emsal•iz bir qk •• beyecaa fillDID • 

PRENS VORONZEF'•n ESAARI 
~---------• Yerlerinizi eneldan temin ediniz. Tel 40690 
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iTTiBAD ve TERAKKi 
8 inol kısım No. 220 

N11•ıl Doid• 7 •• 
No•ıl Yaşadı? • 

lf• ••klo Mahfuzdur, 
Nasıl Ôldii? ~~~~~~~~ 8 • 3. 93:> 

.,. !i,a fıkir-C:=======================" 

izzet· Paşa .Kabinesi, Birçok lsl8hat 
Yapmağa Koyulmuştu •• 

ittihat •• Terakki kabinuln:n 
lbcvkiipl terk etmeıf, Ahmet 
Rıza Beye klfi gelmiyordu. idare 
lnıirUldeı inde, polis ve jandarma 
kuvvetlerinde, el' an Ittlbatçılaran 
r•rleftirditl zevat bulunduğunu 
ılert ıllrU} or; bunlar bakı kaldık· 
ça, izzet Paıa kabinesinin ittihat· 
çılık teairinden bi!I kalamıyaca· 
~IU iddia edfyordu. Hiç ıüpbeıiz 
_. lzaet Paıa kabinesi de bunu 

d8taaıyordu. Fakat bir anda bO· 
tla deYlet deyafrlnde Ye bilha11a 
~~ta ıubeleriade yaptlacık te
"'WGdGlltın, blltln bllldimet umu• 
"'-.. alt Gıt edeceğini aazan• 'te alıyor, bl5yle aazik Ye 
.. Gtltıı bir ıamanda bir berele 
:-• ıebebiyet Yermemek için 
L_'11•1 ile hareket mecburiyetine 
-.u.aıyordu. 

Maamafib, luet Pqa kablnHl 
daha lı baıına geçtiğfnia utul 
~ icap eden tedbirleri almıı .• 

kkıada pek fazla ded:kodu 
~ mftblm mevki sahiplerini 
~- ildıer toptile baılamııh. lık 
ı._- bbllı olarak, Levazım Reiıl 
~•il Hakkı Paıaya ftten el 
~~lctirUmiıtL latanbul KtJmandan-
iı11a, Ahmet Fevzi Pata [1], 

ffarblye MUateıarlıtına ErkAna· 
lıerp miralayı ismet Bey [2], Muha
ıebatı umumiye riyasetine Faruk 

bey poliı mndUriyetine Mehmet Ali 
be,. w-tlril...... haklarında pek 
bariz ıikAyetlerde bulunan polis 
erkanından banlan teptil edil
lbiftJ. 

~ekadar gariptir ki, iyin rebi 
teıa et Rıza bey, o eanada mOp-
h , olduğu rahatsızlıktan ifakat 
h~·~p ta 11darct tebrik! için Ba· 
ı. llıye ilk adımmı attığı gUn, 
) '•ıını reiıi lamail Hakkı Paıa· 
.:_:ıte11 elçektirildiği için aadra· 
~ lııet paıayı muvahaze eyl .. 
il..; [ Iıtıtraten ıunu da arzede
"- k~, artık Hakkın rahmet ve 
~tifıretine kavutmuı olan bu 

1 ~ailkında bugün bile hOanU· 
._ . det eden Ye bizzat hiçbir 
,~t!nıalde bulunmadığını iddia 
~ :ı • •ğırbaılı ı.Umreye mensup• 
~ayli zevat mevcuttur. Bil· 
da, teşkilitçılıktaki kudreti, 
il~ t buçuk harp aeneıinde ordu-
1' ~ iaşe ve nakliyat işlerindeki 
l' •ttını • eldeki ba1it Ye mahdut 
~ lll~larla • idare etmesi, tak· ... 
~t ıle yad ediliyor.. Fa· 
t~ ile çare ki bu zat, efki· 
'llt '-llllye karııaında daima 
' ithamlar altında kalaııf.. 
l' d '1 ret •e cerhedecek eser 
~tlil do bırakmamııtır. Vefa
' bir ay eyvel beni, • Tepe
"-lt daki - Briıtol oteline daYet 
'~ hakkındaki de<likodulann 
l-lt •111 izah ile bunlara karıı 
~ •il cevaplan aotettlrmek 
ı-,:u. FeYkalide mAailer do
~ • bu da vote icabet edem .. 

~~çok nıftteeallifim.) 
)'-ıl ... t Riıa Bey, bir anda 
~telli ~binenin de haamıcanı 
~~llllıtti. Mec:iate, huıual mllaa• 
'1.~ıu•r eınuında yeni kabine 
l.allu nde ıiddetli tenkitlerde bu· 

~r; bu kabine} i teşkil 
'- ( ) Bu~ uk = u k~ h . . . 
411~ Ü " . r.r anı arLıye ]{+> aı 

; F~vıı ÇukmııLk. 
( ) Başbakan GeuerJ lımet laönii. 

ederken izzet Patanın lttihatcı· 
larla g:zli bir muvazaada bulun· 
duğunu IÖ) !emekten çekinmiyor• 
du. Ayan meclisinde bulunan 
lttibatcı azalar, Ahmet Rıza Be· 
yin bu yan:ış zarı ve zahapla anı 
tashih e!.mek için uğratıyorlar, 

tiddetlf miLıaka~alarda bulunu· 
yorlardı. Bu mevzu berinde cereyan 
eden sözler, kolayca matbuata 
akaed'yor. Şu esnada fevkalade 
hasaaı olan ıinlrlere teair ederek 
izzet Paşa kal:lnul aleyhinde 
efklnumumiyeyl tüphelendirecek 
neıriyata aebebiyet veriyordu. 

Ayan mccliıindcn tqan bu 
zihniyet, mebusan ınec:isinde de 
aıllhim akialer h.uıule ıetirlyor; 

programını okumak içi:ı mediH 
gelecek olan izzet Paıa kabine· 
tine itimat reyl verilip verilm .. 
meal, ıiddetlf münakaıaiara z .. 
min teşkil ediyordu. Meclis, he
yecan Jçiode idi. Koridorlarda 
toplanan gruplann bitmez tllken• 
mez mllnakatalarından içtima 
salonunda mllzakerelere devam 
edilemez bir bale gelmlıti. Fikir
ler, bir tDrlU sUkQn ve iıtikrar 
bulamıyor; yeni teıekkftl eden 
Fethi Beyin fırkaaı bile Jaenllz 
tereddüt devreleri sreçirerek ilk 
adımıw atamıyordu. ilk hız ve 
hiddetle fırkayı teşkil edenler 
bile şimdi harekete geçemiycrlar. 

Mademki, İttihat • T erakkl 

grupundan ayrılıyoruz. Bari bir 
kongre aktettirelim. Orada fıkir· 
lerimid tamamile izah edelim. 
MesuUerden hesap iateyellm. 
Onda.1 mora aon ıCSz.limOıil s5y· 
Jiye.im. 

Diyor ardı... Mecl:ste adet~eri 
on iki} e baliğ olan R~m meb'uı· 
hır da bir tarafa çek;.miş'er, 
kendi aralar oda b;r içtima aktet· 
mişlerdi. Trabzon meb'usu Kofidi 
EfenC:inin mezunen Trabzonda, 
diğer iki meb'uaun da Avrupada 
bu:unmaaı hcaebile dif"er dokuz 
Rum meb'us tarafından yapı!ao 
bu içtimada, uzun uzadıya görC· 
ıüldUkten ıonra, nihayet ıu ka· 
rar verilmlıti: 

1 - Rum meb'uslar, ittihat· 
Terakki fırkauodan •} rılmıya• 
caklar. 

2 - Programını okumak için 
mediıe gelecek o!an kabineye 
kartı bitarafan• hareket edecek· 
ler .. Ka b:ne} e, itimat ve ademiit:
mat reylerine karışmı) arak müs
tenkif olduklannı be} an eyie~ e
ceklerdir. 

3 - ittihat .. Terakki fırkası 
riyasetine müracaat edecekler .. 
mubte.if aebeplerle memlekct!e
rinden uzakJ şan Rumların tekrar 
yerlerine avc:.eti, bunların emlak 

ve emvalk rinin iadesi için hüku
mete vukubulacak müracaatta, 
fırkadan muzaheret iste) eceklerdi. 

( Arkaaı v r) 

Yunan Ticaret Gemileri 

Akdenize Çıkmayıp 
Limanımızda Kaldı1ar 

Haliçte demirliyen Yunan aıemileri n güverteden etrah eeyreden tayfal~r 
Umanımazdan ı•çmekte olan 300 tonluk kliçtlk Yun.an tilebl 

bet Yunan gemlainin, ıon dldl· de dün ıabah Karadenıze kalk: 
Di.. o pur enelki Hler dolayııilo, yollarına devam mqlır. gu ç Ya ' 

1
. • 

mi k b da k ld kla aece sabaha kartı Halice g rmıı· et yere ura a ı nnı • 

b b . t•k N f ik K ler ve birisi Ka1ımpap 6nünde, 
8 er vermıı ı . a ı a, o- d F .. ada · . . d... lkiıl e ener açıgı 

nlıtra, F otinııkora, Partenon ve ııer 
Traki ilimlerini tapyan bu gemi• ıamandıraya batlamıılardır. Kara· 
lerden son ikiıi, Akdenize çıkma• deaiıde ıeferde bulunan Evroı 
yacaldan için Karadeoizo doğru ye Atlas adındaki _Yunan vap~r-
10Uanna devam etmişlerdir. Par- )ara da buraya gelınce Akdenıze 
tenon evvelki r•ce,Trald iımindekl açılmayıp Haliçte kalacaklardır. 

BOSNA SEVDALABI 
YENi BiR DiY AR ... 

BOSNA• HERSEK'in t.ıbii «1ekorları aras nda bir aık mr.cerası 

Türl~çe sözlü ve şarluh 

Sayfa 9 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

birer kutu boya kaleml ala· 
caklari Kay1eri kız ortamekt<>p 102 
Fatma Atak, Vefa liıeııl 346 Ergftn 
Özho, lsmit LıtiklM eaddeei aktar 
Iu.et oğlu O.lal, Davutpaıa ortamek
&ep S7J Nadir, Merain Atatürk m-k· 
tebi rımıf 4 den 147 Ferit letanbul 
10 uncu mektep ıınıf 4 d~o 153 Hik
met, İzmit Ulugui mek~bi ıınıf 4 den 
102 Mt-bmet Ömer Hay ve Bayaolar. 

birer muhbn1 defteri ala· 
caklar; Edirne orta mulıtelıt mektep 
C-1 den 290 Yaşar İstanbul erkek 
lltıe•İ 828 Yusuf, Konya hmet lnönil 
mektebi aınaf A-4 den 739 l\urettin, 
Bey1Zıt 6 mrı mektep ıonıf 5 den 
4H Meliha bUalp Kayaeri K. O. fJ 
,ıılıede gedikli 1-ıhlıiye hat çavıııa H. 
Yılmıız kızı Aysel, İstanbul kız liseai301 
Nı>erin, Çankırı ortamekteıp aınıf 2 den 
127 Zehra, latanbul 49 uncu mektep 
91 Nejat, Delıkeair Mithatp&ff\ mek
tebi 5 inoi ımıf 74 Sadiye, 1.tanbul 
Cümuriyet ortamektep 275 Hüaaiye 
Bayan Ye Baylar. 

birer llstlk top alacaklan 
İAtanbul kız ortam•lttep A·3 den S88 
Hikmet, latanbul 29 \lDCU mektep es 
den 508 Sa'1ahaddin, İstanbul 28 inci 
mektep 196 Omer Faruk Bay Te 
Bayanlar. 

birer bUyUk kutu •ulu bor• 
alacaklan Da~utpafa ortamektep 
675 KılıçalaD, 1ıtaobul Aksaray Hi
lll mektebi 3 üncü ıınıf 23 Handan, 
Boğaıluyan Neoatibey mektebi bat 

muallimi A. Aksoy kızı güner, Güdiil 
tPlgrnf mudürü Ar f kızı Necla Meral, 
lqtanbul 33 inci mektC'p 9 üncü sınıf 
147 İ:tmıul llny Ye Bayanlar. 

bl,.,. kUçUk kutu autu ~· 
alacakları lııtaabul lus lıMsinden 
8·6 .Me abat I<.,ahri, AJaoıt. ziraat bank 
me1.11111cat fabrıkası müdürü kızı Tür• 
kıl.1 So:ıen, lstnoLnl ku. liaeei 1384 

i\lıhtzıoz llhbibe, Auknra lıuıuııi Biıım 
uı• ktep 4 iıncil ımııf 300 Vedat, lstan
bul 2:J liucn mekte? A·4 dan Sulbi 
Türkoğlu Bay ve BayRular. 

birer kart alacaklar; Ankara 
Ökouomi Hakanlıgı ölçüler •• ayar 

Qoplantllar, Davetler ) 

Milli TUrk Talebe BlrHllnln 
EAlentlsl 

Milli '!'ürk 'l'&Jebe Birligi 17.3.935 
p 11ur geceei Maksi~ •.•loularında 
bir Turlr: Talebe gece11 tertip etmekte· 
dlr. Her ıene tençliği bir araya topla
mak ve uluıal ruhu tenbih etınek 
için yapılan bu eğlencenin bu aene 
daha parlak olacafım Umit ettiren 
1ebepler meYcttttur. 

Yllhk Toplantı 
Yükeek tahsil talebesi birlik koo· 

peratif ti keti f2 Mart Cuma günü 
ıaat 10 dıı Halkevi ıalonunda yıllık 
umumi heyet toplantısını yapacaktır • 
Bütiln ortaklann gelmeleri dilenmek
tedir. 

Cerrahların Yılhk Toplantısı 
Tilrk Cerrahi Cemiyeti aylık top· 

l.ıobıını geçen Pazar günü Guraba bas
taneıiode y~pmış, Operatör Bay İbra· 
bim.' Ba~ Kazım lçgöreo, Hay Şere
fettın Alı Rıza, Bay Ni11en tarafından 
muhtelif haatalıklar üzerinde · .... b , ·1 . ı .... lh 
,erı °!ı.o, müoa~aşalara llay Kemal, 
Dlıly Kazını Iamaıl iştirak etmiolerdir. 

Edebiyat Balosu 
.. 1.t~nbul Üniversiteııi EdeJİyat Fa· 

kultcaı tarafından önümiizdPki 15 Mart 
Cuma güuü saat 2~ da Maksim ıaloo· 
larıııda bir "Edebiyat Baloıu veri• 
lecektir. " ___ ... ,_......__ ...... ' ""' ... ··------
Ukmektep Wuallimleri Arasrn

da Tasfiye Meselesi 
lıtanbul ilk tedrlaat inzibat 

meclisi dUn öğleden sonra Maarif 
müdllril bay Haydarın rlyaıetindeı 
toplandı. Dtınkn toplantıda ta ... 
fiı·eye tabi tutulacak muallimlerin 
sicilleri tetkik edilmiştir. Netice 
birkaç gllne kadar anlaşılacaktır. 

Erzurumun Kurtulu9u 
Erzurum 1 ( A.A ) - 11 Mart, 

Erz.urunı'un kurtu'uş layramı o'dutun
dan timniden haz r.ıkl .. r 1apıfmakta· 
dır. O ıec.: F.r •• a tar.afınd n Be tıdiye 
ıalo.ı.aı· ... da Lir bı..lo verilecektir. 

1 
müdürlüğünde Nuri Nura), Adana •e. 
ytlk ~argıda Cumalıoglu tuhafiyeci Bay 
Mehmet, Kuleli askert lieeıl aınıf 11 
den Huluai Altan, Küçükayaaofya 
Bardakçı ıokak No. 1 de Muazzea, 
İstanbul 49 uncu mek&ep 88 Şahılne, 
Yarımcada Meliha Sıtln Kileol, J)eobll 
Gazi mektebi ıinıf 5 den 526 Osman 
otlu Orhan, Biga Sakarya mektebi 
•on ımıf .M. Ali Aydilz, Tarauı Dua
tepe mtktebi A·4 den 274 Mediha, 
Pertevoiyal lisesi 188 Narin, 1ıtanbul 
erkek liaeıi 1 inci sınıftan 1192 Hik• 
met, Vefıı Azapaskeri sokak No. S de 
Turhan, 1stanbul erkek liıeıi 985 TeT• 
file, Uzunköprü Gaıimahmnt mektebi 
sınıf 5 den 252 O. Peker, Kilyos Kale 
caddesi Xo. 22 Lamia Hüseyin, Bolq 
Merkez mektebi sınıf lS den 367 BilAJ, 
Nazilli Recepbey mektebi 281 Haluk 
İğribaı, OrtaklSy 23 üooü mektep 351 
Vedia, Samsun Dumlupınar mektebi 
ıınıf 4 den Melahat ·Sezen, Elbia 
6 ıncı mektep ııoıf 3 den 400 Süheyla, 
Samsun Boı.kurt mektebi nnıf 3 deD 
180 Türker, Tokat ortamt•ktep C-1 den 
508 Saadet Türkyılmaz, Erbea Ha.kimi· 
yetimilliye lıkmektebi 4 ünoü ıınıf 82 
Kadri, Güzel Sanatlar akademisi 6 
Muasaes Akyar, Beyoğlu 30 üncü mek
tep 86 Nihat, İıtanbul 49 uooa mektep 
32 Yaıar, Sult&nahmet Kapueğa11 ma• 
haJleai No. 17 de Abdürabman, lıttırnbul 
kız lisesinden 296 Nermin Erten. <; .. 
ğaloğlu Mollafenari No. 10 da Müzey• 
yen, Eyüp 36 ıooı mektep 703 Nnzat, 
Bakırköy 1 inol mek*ep 325 HalUk 
KAleri, Istanbul 48 inoı mektep ' unca 
ııoıf 80J Nihat Oıcan, İstanbul 2 inci 

mektep ııınıf 4 den Cemal Özdemir, 
İstanbul 44 tiocü mektep 596 Izidor 
Meriç, Davutpata ortamelıtep 546 Salih 
Tekin, Kuleli askeri liıeıi 11nı( 9 dm 
930 E. Gıiogör, Şitli Haliiııkargazı c•d· 
deai No. 350 de Melek, İstanbul 15 inoi 
mektep ~19 lhaane, J{ütahya Dervişpaşa 
mektebi 2 inci .ııınıf 186 Dündar J\ııya-1 
atan, Ankara Gazi kız mektebi 11oıf 
~ den S l Sultaniye, Sakarya mektebi 
ıınıf 4 de 23Melek1Jnal, ~ukara erkek 
liıeıi A .. 3 den 49 Keoan Görgün Bay 
Ye Bayaolu. 

Meksika isyanı Etrafında 
Meksiko, 7 (A. A.) - B:rçok 

muharebelerden sonra uilerden 
13 kiti öldürUlmüıtnr. 

Demir yolu amelesi grev ili· 
nına karar vermiştir. Fakat me
ıelenin grevılz halline çahıılı) or. 

~ ' 
BASAN 
Kolonyasının 

benzerini bütün 
dünyada 

Balamazsıaız 

Ha1an kolonyasını Fransa, 
Almanya ve lngiltereye be· 
rabcrce götürliyorlar. Orada 
bulunan ecnebi doıtları bu 
müılcsna kolonyanın bütün 
dün} a piyaaaaıoda bir e4'nıs 
teaadüf edilmi} eceğini birlik· 
te beyan ediyorlar. ltalyanın 
mqhur eaam fabrikalarından 
methur Sanderaon bile bu 
husuıta kat'i olarak "H•••n 
kolonyası kadar nefis 
bir kolonya yoktur .. 
demiıtir. 

Meb'uılar, Vekiller Ye her 
büyük inaan Hasan kolonyası 
lıtimal etmektedir. 

Taklltlerlnden sakınınız. 

OakUdarda ,ubemlz rok· 
tur. Ha.... namından isti
fade etmek l•tirenaerd•n 
sakınınız. 

Hosan deposııt 

Bahçekapı ve Beyotlu 
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Bir Masal ... 
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Dantelacı Kadın, Aınber Ağaya, "Etmer Gül,, Ün 
Habeş lmperatorunun Torunu Olduğunu Söylüyordu 

-······-·········-··············· .... ···--
- Anlat bakalım, şu meaeleyl. 
Dedi. 
Biyanka, aynı sükunetle slSzft· 

ne devam etti: 
- Bundan, onsekiz yıl evvel.. 

Habeş padişııhı, birgün vezirlerin· 
den birine gazep etmif, bakın. 
yere başını kestirmiş. Vezirin ka· 
rısı, kocHımn intikamım almıya 

ahdetmiı. Ne yapmıı, yapm•t·· 
bir takrip ile padiıahm torununu 
çaldırmış... Çalınan bu çocuk, 
Habeı padiş:ıhmın on sevgili oğlu· 
adeta aö:ıbebeği imiş. BUtiin 
Habet mem!ekeli biribirine girmiş. 
Her taraf altiiat edi!miş. Küçük 
kız bulunamadığı için artık bir 
köşede öldüğüne veyahut öldUrUl· 
düğllne htıklim veramiş... Aradan 
bir sene geçtikten sonra, \'ezirin 
karısı hem padiıaha, hem oğluna 
gizlice birer mektup göndermiı •• 
Kızınız; &ağdır. Yemen tarafına 

kaçırıldı. Orada bir eairclye aatıl· 
dı. Siz saltanat •Ürerken, evladı· 
nız hakaret ve kırbaç altmda inim 
inim inliyecek; demif. 

Bu mektubu alır almaz hem 
padişah, hem de oğlu teessUrle
rinden çıldırma derecelerine gel
miıler.. Hemen emniyet ettikleri 
adamlarını yemen taraflarına gön· 
dermiıler. Kızı aramiya paılamıı· 
lar .. Baı \urmadık yer bırakma· 
maşlar. Uzatmlyalım efendim; tor
balar dolusu paralar aarfettikden 
aonra, nihayet gtlç hal ile izini 

bulmlya muvaffak olmuşlar .•• Me· 
ğer bu kızı yemen esircileri Cid· 

de• e getirmişler. Orada memle
ketine dönen lzmirli bir hacıya 
satmışlar. O hacı kızı almıf. Yola 
r evan olmuı. Tam Şama ıeldiil 
:ıaman bir haatalığa tutulmuı. 

Orada vefat etmiı. Kıı, bir mUd· 
c et başkalarının elinde kalnııı. 
l\:ihayet oradan da bir tatar ağa· 
ı:~na aahlmıı. Tatar ağaıı kızı 
ı lmış lıtanbula getirmiı. Aradan 
< ok geçmeden o da vefat ediver• 
ı ıif. Fakat vefat ederken kızı, 
l .. .>mşusu olan dul bir kadına ver· 
mit· Ona bir evlat gibi bakmasını 
vasiyet etmif... Bu dul kadın, bir 
mllddet hakikaten bu kıza e•llt 
gibi bakmıı. Fakat kn: bilyUdUkce 
terbiyesinden aciz kaJmıı. Adını 
( Esmer Gül ) koydukları bu ku: 
ele avuca sığar mahluk değUmiı .. 
işi gücU, tnrkU ıöyleyip oyun oy· 
1ı.1maktan ibaretmif. Günün bi· 

rinde genç bir civelek (l]e abayı 
yakmış. Onunla kaçmıı. Fnkat 
<'İvclek onu, nerede barındıraın? •. 
Artık ondan sonra Esmer Gol, 
hovarlalar araıında bayrak açmıı. 

Hayretten · hayrete düıen ma· 
dam Biyanlrnyı dinliyen Anber 
ağa, faşırmıı kalmııdı. Madam 
Biyanka bu tee1&lirden iıtifade 
ederek sözllnU ,u ıuretle tamam· 
lamışdı: 

- Kızıarmı bulmak için etek· 
ler dolusu altın sarf eden Habe~ 
padişahile oğlu, nihayet M1aırlı 
b!r gemi kaptanı vasıtasUe Esmer 
Gli.Un izini keıfetmişler. Hemen 
buraya iki adam göndermiıler. 
lstanbul kazan, o adamlar kepçe 
olmuf. Aramadık, taramadık yer 
bırakmamışlar .. Fakat Esmer Gli· 
ilin nerede olduğunu bulamcmış· 
lar... Nihayet bu mese :e}'İ bon 

[lj Y cı..ıÇtirt UbluıteJİ. 

haber aldım. Hemen paçaları aı• 
vadım. itin peıine dilıtüm. Kızın, 
sizin elinizin altında olduğunu 
öğrendim. 

Anber ağa, bllıbntlln ıaşırdı. 
Bir müddet, taşkın ıaıkın madam 
Biyanlcanın yllzUne baktı. Sonra, 
birkaç kere: 

- Alllah, allaaab ••• 
Diye mırıldandı. 
Madam Biyanka, kurnaz dav· 

randı. Btitun h"ılerl iıha haline 
gelmiı olan Batkaplan ağasmı 
diitilndlirmeye meydan bırakmadı: 

- Iıte Ağn hazretleri, hazine 
diye buna derler. Eğer bu işte 
aizlnle ittifak ederiek.. Ve akıllı· 

ca da hareket eylersek, Habeş 
padişahının hazineleri b:zim eli· 
miıe ıeçece k.. Filhakika. burada 
da hiçbir ieye ihtiyacınız yok. 
Sultan Hazretlerinin sayesinde, 
dünyanın bütün zevk Ye ıaadell 
içinde yafıyorıunuz. Amma .. Meş· 
huı· bir IAkırdı vardır. insan oğ· 
luna gUven olmaz derler. 

Amber Ağa, derhal tastik ett:: 
- Doğru söylersin, kadınım .. 

Doğru... Bugllnümüz, ala .. Amma 
yarın bir gazabe uğrasak, ayağı• 
mıza bir taı bağlayıp.. Cumbur· 
lop diye denizin dibine atıverirler. 

- Bu da, aaraylarda daima 
olağan şeylerdendir. 

- Aman, yavaş ıöyle kadınım •• 
Saraylarda duyarların kulaaı 
vardır. 

- Bak •• Gördlinliz mil? •. Kor· 
kuyor~unuz. Yazık değil mi sizin 
o, aziz canınıza ••• 

- E •. Ne yapalım, timdi? •• 
- llihl, Ağa Hazretleri ..• Ben 

ıiıe akıl öğretecek değilim ya .• 
lnaanın eline böyle bir fırsat 
geçerae ne yapmaz. 

- Vallahi kadınım.. Aklım, 
fikrim biri birine karıştı, kördüğüm 
oldu. Sen, akıllıca bir kadına 
benzersin. Bir tedbir ıöyle de 
hemen onu icra edelim. 

Madam Biyanka, bu muvaffa
kiyetinden mütevellit memnuniye· 
tini gllçlUkle sakladı: 

- Bana kalırıa, •ia hazret• 
leri.. yapılacak fU it vardır. 
Şimdi kızcağızı, temiz pftk giydi· 
ririz. Bir gemiye bindlririz. Bura
dan alır, doğruca Habeı Padlıahı· 
nın s11rayına götUrUrllz. Padlıahın 
huzuruna çıkar.. alın emanetinizi 
getirdik; deriz. 

- Vallahi, bu iyi bir tedbir ..• 
Amma, Habeı Paditnhı elimize 
beş on altın sıkııtırır da bizi ba· 
tından ıavıver;rse .•. 

- Hiç bu milmkUn mli, ata 
hazretleri ? .. 

Bilmem •• 
(Arkaal nr) 

Bakalorya 
Geçen Yıl Sınıfta Kalanlar 
Tekrar imtihana Girecekler 

Geçen sene bakalorya imti
hanına girip te ıınıfta kalan ta• 
lebeler, bu yıl tekrar imtihan 
olurlarken, eski veya yeni tali· 
matnameye göre hareket etmeleri 
kendi ihtiyarlarına bırakılmııtır. 
Bu talebeler bu yıl da muvaffak 
olamazlarsa, llç sene içinde tek
rar bir defa daha imtihana gir
mek hakkını muh;\faza etmek· 
tedirler. 

J 

Möıya Etyen Hl;~--hİ;·d·;!i" .... i;ii"";~·~i;:~n kurtarmak lAzı~dı~ 
g:bı girdi. Yüzll karmakarııık - Haklısınız, deye ıöze gırit 

~~~~~~~ ' gözleri kanlı idi. Elindeki taban· • ti. Yalnız şu tabancayı eUnizdeD 
casını tutuyordu. bırakın. Mademki faciayı atlattık, 

Pencere.~ln önünde korkudan yok yere batımıza bir kaza çak· 
titreşen kadınları, karısı Jilbertle, masın bAri. Hem size bUtDo olaD 
arkadaşı Heleni ıöyle tepeden bitenleri de ıöy!eyeceğlm. 

tırnağa kadar bir süzdü. iki el Etyen ailahı bırakb. 
s[ih atıld.ğını c.nlar da işitmişler. "Bel<liyorum, dedi. 5ayleylo 
Etyenin şatodan bahçeye atlıyarak bakalım,,. 

kaçan adama ateş ettiğini anla· _ Aldığınız haber doğrudut• 
Dnha ne bekliyorsun?. mışlardı. 0 Sevglii,, • ona bu iıml veririı • 

Ateş etsene!.. jilbert 1apıarı olmuştu. Nasıl geceyi ıatonuzd~ geçirdi. 0111it 
Heyecanımın geçmeaini olmasın ? Bahçede kocasının ko· ederim ki attığmız kurıunlat 

bekliyorum!.. va acJığı adam kendi ifıkı idi. isabet etmemiştir. Sizin hiç taDI'" 
- .,,,.., •• • • • • • h•~· • ·-.. ··--- Çok fena bir vaıiyette yaka· madığınaz bir delikanlıdır o. N• 

lanmıştı. İşi bilmemezlikten gel· yapayım? Tutkunum bu genclt 
1 D•nıtı llduad H•berlerl 1 mek, birşeyler ıöylemek lazım· Şatonuz güı:el. Fakat kul geÇ" 

-, dı. Titreyerek kocasına doğru mez, kenan uğramaz bir yerde 
ilerledi ve yalvardı : insanın okadar cam ııkıhyor ki •• • 

1934 Yılında - Ne olu}or Etyen? Bizi kor· Sonra size heıap vermeye mecbut 
kudan öldür~cAekııin.. B:rak Alla• bir vaziyette değilim. Ve .ıs. 

A/nıanganın haşkınn ıu ailahı ehnden. benim kalbimin bu hatasını etraf• 
Etycn, karrnına yiyecek gibi yaymıyacak, hele kocama aöylr 

Dış Ti car eti bir baktı ve. haykırdı, miyec•k kadar da nazikııoıs-
- Ne mı oluyor? Ne olacak, Kocam kıskanc değildir. Yaln1' 1934 yılında Alman dıt ticn· 

GBnel tica· reti 1933 e karşı 
ithalatca artmış , 

rette gerile· ihracatca ise ı•wl-
me var mıştır. ithalat 

247,4 miiyon artarak 4,475,0 mil· 
yona } ükselm'ş, ihriıcrıt ise 704,S 
mHyon nza!arak 4.166,9 mi, on 
marka düşmiiştlir. Buna göre Al
manyanm 1934 yılı c.ış ticareti 
284, 1 milyon mark ile p<lssif ka
panmıştır. 1933 yılı ticaret bi:fın· 

çoıu 667,8 m:lyon mark ile aktif 
kapanmıştı. 

Almnny<mın 1934 yı!ı dış tica· 
retlnln 1932 ile kartllaşdırılmzsına 

geHnce, 1932 de ithalat şimd kine 
karıı, 215,5 milyon fazlas"le 4.666,5 
milyon mark tutmuş, lhracnt ise 
1.572, ı Mark fazlnsae 5.739,0 
milyon mark yapmıştı. Almanya· 
nın 1932 dıı; ticareti bilançoıu 
l,062,5 milyon mark ile aktif 
kapanmıfb. 

1934, 1933 ve 32 yılları umum 
ticaretine yani ithalat ile ibra· 
catın bir arada verimine gelince 
l 934 genel ticareti 8.617.9 milyon 
Mark tutmuştu. 1933 genel tica· 
reti 9.075.0 milyon Mark, 1932 
ticareti iae 10.405.5 milyon Mark 
yapmıştı. Buna göre Almanyanın 
1934 genel ticareti bir sene ev
veline karşı 457, 1 milyon Mark 
yani %5, iki yıl evveline yani 
1932 ye karıı ise 1.787,6 yani 
% 17,2 gerilemiıtir. 

.. ı , ...._._, , ,,., ı ı - ••ı=nt ı ıe.: I! 1~ • 1«9d9lllP 1 ---~ 

haber:m d ol~?~an,. adamlarıma böyle bir şeyi duyarsa aray• 
duyurma an, ır evıme girmlt ve soğukluk girer. Bunu dUşUnerok. 
getelemiş. geldiğinizi köpeklerin havlama" 

Helen, " belki bir hırsızdır ,, smdan anlayınca "ıevglli yl 
. d" ' " dıye kekele ı. pencereden kaçırmayı doğru bul-

- Belki. Fakat bu hırsız para dum. Hem ıbin bukadar kııaca" 
değil, ıeref ve namus çalan bir ğınızı da limit etmiyordum. Jıt•• 
hırsızdı. hepsi bundan ibaret. ÜtUdUlll-

. Salonda öfkeyle geziniyor Ye Odama gidiyorum. Sen de gel-
söylenlyordu: mez miıin Jilbert? 

- Ne yazık ki çiftemi alacak E b 1 d. l k bit 
Y k k 

tyen un arı ın er en 
vakit bulamadım. o sa açır- f d k h st l il ı·ıber . . . tara tan a an guz er e ı 
mazdım bu herıfı. Jılbert. • . k l n U U ısı• 

" DU .. n ? d dl tın gıtti çe can anan yuz n g 
- tun yer musun e , S b · H ı ' 

b t h · ı · b" i ,_ d lUyordu. öz itince e on e: u a mın erım ız ne ııL• ar 
incit'ycrf.,, - Durunuz, dedi. Bir nokt• 

- Tahminler mi? Niçin haki· daha var. Anlatt~klannızl do~ıc: 
kat!ar cimc;orsun? Gelen adam olarak kabul edıyorum. Ço 
fk"nizden biri için ge!mişti. Benim Jilberti~, ke.:ıdisine ~id bir ka!~ 
seyahate çıkacağımı da pekAIA bati slıın yliklenmenıze taham il 
biliyordu. Ve siz, ben gider git· edebileceğini ümit etmem. T~b,-
mez herifi hemen arka kapıdan bu hidlseden aonra evimde m ı 
içeri alıverdiniz. Sonra bu ilk ffr olarak kalamlyacağınııı da dit' 
def 8 da değil ki. tUnebilirslnlz. Karıma fena lSrn~! 

- Yavrum, kıskançlık seni olmanızı latemem. Sonra, meae 

ld t nin saklanacak yeri yoktur. Adalll" 
a a ıyor. h f" bit 

_ Keıki aldatsaydı. Fakat larıms., koTaladığım eri m 
hiç yanılmıyorum. Dnn akıamdan- hırsız olduğunu söyleaem gUlOOf 
beri sizleri yakalıyacak delillerim olur, inanmazlar. Gelen mektllP 
vardı. Otomobilime binerken dl- da gösteriyor ki iti baıkalan : 
lencl kı afetli bir adam kirli bir biliyor. Pek lyl hatırlaraımz, b 
kağıt ~arçaıı verdi. u Sadaka yalnız sizin içi~, alzi kanma b•~ 
istiyor di erek ehemmiyet ver• lıyan doıtluk ıçfn kocanızın fab • 
meden "kağ~dı cebime attım. Çok kasma ortak olmuşdum. A~_ı 
Y l M ~ b kAV tt sermayemi geri almakda da b 
anı mışım. e15er u gı a, 

ben ayrıldıktan sonra, evimde her halde mazur görOrsünll:r:. tll" 

Nöbetçi 
Eczaneler 

geçecek şeyleri yazıyormuı. Sararmak sırası timdi de 
l Pariıc gider gitmez bir arka· . lene gelmiıdl. Jllbert: 

B ı . ""' 

· İstanbul tarafı: Şebz.adeba~ında 
(lbrabim Halil), Cerrahpaşada (Şeref 
Celal), Topkapıda (Ndzım), Fatıhte 
(A. Kemal), Samatyada (Erufiloı), 
Cibalide (N ccati Ahmet), Oedikpaşa
da (As.adoryan). Defterdarda (Arif), 
Çemberlitaşla (Sırrı Rısım), Bahçe· 
kapıda (Agop Minaeyan), Bakırkö
yOade (Merkez). Beyoğlu tarafı: Kal
yonnukulluğunda (Beyoğlu), 'l'ııksim
de (Taksim), Gai&tada Mahmudiye 
caddeainde (Miwel Sofronyadhı), Şiş· 
ilde (Halk), Kaeımpaşada (Yenituran), 
Hahcıoğlunda (Y enitürkiye). Kadıköy 
tarafr Muvakkıthane oadde1inde (Le
on Ç~bulduyan), Kutdilinde (Hulusi 
Osman), Büyükadada ( Halk ) eo· 
zaneleri. 

daşımla yemek yedim. Beni gece• - unu o sun yapmıyaca 
yarısına kadar alıkoydu. Yatarken, Etyenl Diye yalvardı. 1 

- N" • 1 kın•f1'° hele şu kağıdı bir okuyayım, - ıçın yapm yaca ol-
dedim. Okumamla gi) inmem bir Gitsin de. bu u ae~glll ,, ortalı"' 
oldu. Az evvel geçtiğim yerlerden sun benım yerıme. Bu)"I 
terııyüıüne geri döndüm. Serbestsiniz. ptff 

Ah siz hemen dönecegw imi Ve bunları ıöyledikten • 0 
,,,,._, 

' h 1 b. t 1 k dıol•'" ummuyordunuz. Eğer bu bunak mUste z _ır avur a 8 doi'd 
köpekler havlayıp ta geldiğimi önünde lyılerek kapıya ubetl 
haber vermemiı olsalardı, avı ilerledi. O ç•kar çıkmaz J tıJdll 
içeride yakalıyacaktım, o zaman... ağlıyarak Helenin kollarına ~r ~ 
Helen omuzlarıni silkerek tamam- - Sen, eıl bulunmaz bı tısO' 
ladı: kadaısınl Benim belki },ay• d•'° 

O zaman buraıı blr mez· kurtarmıı oldun. ÇünkO Bu : ,,.ı 
babaya dönecekti. Bir iki ölU, kızınca çılgına döner. F~:· cef.,-
her tarafta kan, sonra jandama· kabahatli dururken ıenı eliyor· 
lar bileklerinize kelepçeyi vurarak lanmıı olman bana ağır g 
ıiıl doğru haplsaneye götürecek- Üzülüyorum. J(oc#' 
lerdf. Daha mı eyi idi bu aanki. - Üzülme yavrucuğulll· deseOS 

. . d korkmadılD 1' 
- Doğru. Fakat siz de her nın öfkesan • 0 karı• pe 

Acele satıhk Hane ve Arsa zaman bana masum insan rolii yalan olur. Sonra banas • ıtir•f 
yapmanın faydasızlığını anlamıı de minnettar değilıln. an l11Jad•0 

Kadıköy Miaakımilli ıokağında ( 68) 
No. lı ıu, elektrik 6 odalı ~ane. Anahtar 
bekçide. Kadıköy Tram•ay oadde ai 
Söğütlü ıokakta area. • 

olacaktınız. etmeliyim ki, habe~ln °ue 1110-
ben·ım de bu " aevııli " Helen biraz dUıUndU, feda· 

klrlık yapmak, Jilberti bu mOt- naaebetim vardL 
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Makedonyada Muharebe Kızışb 
-

Zayiat Bir Haylı Kabarıktır 
Esaslı Taarruzdan Evvel iki Taraf Çetin 

Bir Deneme Mücadelesi Yapıyor 
Y ınan ilatlllll bııkkı:ıda gece 

r•tıa üa kadar gelen telgraftan 
Ul'\)a de bu ·aya ıırasile ve 

~llıitn ederek neşrediyoruz. Ge
h yarısından sonraki en 8011 

a\,er'er b:r inci sayfadadır. 
General Kondilisln Telgrafı 

~ At na, 1 (A.A.) - Harbiye 
) a~rı Genemi Kondil:ıtan gelen 
•aı bir telgraf ~a deniliyor ki · 
tt ~Şiddet i kışa r aimen kıta;hn 
"P .eye doğru ilerlemekte 'H 

~ba, mühimmat sevkiyatı için 
~iay,. uiramama~tadır. Dün 
l) tl den ıonra bava eyileımiye 
~•ıştır. Bombardıman tayya• 
llıu ı' müteaddit ·defalar uç
" f •rdır. Her ttlrln tehlikeyi 
,,1

1
• alarak uçan bu tayya· 

tr S "tt • ereıe varmıJlar 20 
J.ı reye kadar alçalarak kıı· 
._ •rı ve iatasyonu bombardı-
~ •• etmiı~erdir, Tayyare bom• 
.;,.4•ırnanı Serez<!akl aai:er ara• 
~~ korku ve teliı uyaiıdırmııtar. 
'e~ Makedon} adan ıelen ha· 
~•lf re ıöre, asiler pek fena 
a.ı Yettedirler. lu2Un ltata mD· 
--~dvğu takdirde aıfleria daiı· 
"'-ta lçia ileri harekita bqla· 

ktır. 
d Şl1ndi kıt hıfifle•İf, aailerfn 
L •~ıtılnaaaı bir zaman meaeleıi 
qlı11e gelaıittir. 
81118ar Membalar•nın MalOma· 

tına Göre ise 
t Sofya, 7 (Hususi) - lhtililcl· 
·•T seıaaılc - Dedeataç ·--dl
tr hattını letavropolua duntıada 
toınba ile ntnııtlardır. Bunun için 
•kumct ukerlerlni sevketmek 

~ıe,mlıtir. Ser ı kasabası iki 

teı:,~nk~~etln ellae geçmit ve 
fhrı ıhtılAlcilere verilmiıtir.. 

ı IIc1• l • 6 "1 •er e en mtlhim çarpııma 
16ıt •tt sabahı olmuıtur. Dovran 
~•-ı Yanındaki muharebe ~ok 

~ olrnuıtur. 
~i llkfimet kuvvetlerinden 60 
' Yatalanmıı 15 kadar ölmlif" 
.,.,; Muharebenin \•ukubulduğu 
g. --~!in 2-e 60 kilometredir. 
-~kte ( 380 ) kişi tevkif olun· 
-.. .. r. Büyük rlitbell zabitan 
'llda vaktile Gonarisl iclam 
h41i. ınahkemenln azası Görıi
""'1 dahi vardır. 

.. 
1 
h'lakedonya Kar Altnıda 

'~-. l na, 7 (A.A.) - Atlna 
~lı: .. bildir:yor: 20 1antimetre 
'1'k i•ndaki kar tabaka11, tarkl 
~tedonya bl!erine karp ya• 
oı.._ kk aakeri hareklta •ani 
ttıı..; ~•dır. Asilerin elinden kur
tı.Q •ç•nlar, Asilerin kumudam 
"•k General Kamenaaıa prki 
ltftr~donyanın ihtiyat efradını 
~ er •lmeye tqebbla etti· 
ltdh. lt fakat kullanmıı oldup 
~""J, uıuUerine r•i•en buda 

't •k olamadıtıaı alylllyorlar. 
~~p ........ • .. , .. 

~~İtiltb'. 7 fHuawd Kırcaaliden 
~lldaa ilae gire, lakeçe taraf· 

ltt t ıclmekte olu top, 
!~itı,11ıa:f•lc ıealeri Bulıar top-
"~ •n çok ıtız.ı d•yalmak• 
~ • B 1 ' P u ı•rlıtanıa Maatanlı 
~ .... ·•••ki ' _ ~ed 1 :araflannda bir 

~ene~hu::~~ kar ol111a11na 
~l•tlıt ıler ••il6p olunca 
ttkıtrl ana lauralardaa ~·te-
~... anlaıılmaktadır. 

8-ı •da Bir ............ Oldu 
arat i ( ....... ) - Belpat 

Averofun çıkardığı askerler tarafından iegal edilen Midilli aduımıı 
merkozl olan Midllli kaubaıı 

gazeteleri, kat'J bir çarpıtma 
olmayıncaya kadar hangi tarafın 
muzaffer olacatı lıen.Uz keıtiri• 
lemiyeceği kanaatindedirler. Ua
truma yanındaki ilk çarpıtmada 
lbtililcilerdea (SO) kiti 6lm8t 
( 1 O) kiti eılr dilt111U1tUr. HllkQ
met askerleri Kokot kaaabaaı 
ıırtlannda tallşit edihnit oldu
ğundan ötDrO kat'ı muharebenin 
oralarda olacaiını harp gazet .. 
lerl yazmaktadırlar. 

Atinadaki ihtilil malakemeal 
faaliyete baılamıı, ilk it olarak 
Atina kıtlalarıada lhtilil çıkar· 
11111 olan mirally Sarakiı ile 
daha iki mirallyı sorguya çek· 
mittir. 

Mldilllnln lşgall 
Atina, 7 (A.A.) - Aal Averof 

llruııraaıra, Mldllll aannde dem..._ 
lemiı 'H İraraya bahriye aakeri 
çıkarmıştır. Bu aıkerler, ıehrl 
lıgal etmltlerdlr. 

Çaldarlale mUhlm Bir mUllkat 
Atina, 7 (Huauıl) - General 

Mazeraldı, Otoneoa, ÇimikaUa 
Baıbakan Çaldarisi ziyaret ede
rek bir aaatten fazla l'ÖrDt•Dt
lerdir. Yunan orduaunua en maruf 
kumandanlarından bulunan bu ge
nerallaran ordu mlfettlfliklerlndea 
daha faal birer hizmet alacaktan 
söylenmektedir. 
YunanTabaaaına ••rahat memnu 

Atina, 7 (Huıust) - Dahiliye 
bakanhtı tarafından Yunan taha• 
uından biç kimseye hariç için 
pasaport verilmemektedir. 

Y elkenlllerln Y'Uklerf ahnıyormu' 
Atlna, 7 (Huaual) - Aal do

aanmanın >azı yelkeall gemileri 
yakalayıp hamulelerinl musadere 
ettiiinl bura gazeteleri yazıyorlar. 
Sell11lle Yeniden tan~reler 

Gönderlldl 
Atlna, 7 (Huauan - Din bu

radan Seliaij'e beİ tane Breı• 
aillemlade tayyar• rönderilmiıtlr. 

Bııhakıa Çaldaria din bala
rlye bakaalıiına aiderek l'eDeral 
Duımanisle eldeki deaiz kuwyet· 
lerialn asiler lı.eri•e yapacağa 
laareketi kararlaıtırmıf)ardır. 

Pltatlrae Mllanoda 
llllaao, 7 ( A. A.) - Plaıtira• 

haraya selmlt Ye hiçbir mllllkat 
""memiftlr. 

Papanastaayu Yine Tevkif Edlldl 
Atina, 7 'Huauıi) - Çiftçi ve 

ltçl reiai Papanastaayu Jle Zürra 
fırkaıı re:alerindeo Mllonaı don 
aktam tevkif edilerek A verof ha• 
piabaneaine göndermiılerdir. 

Mevkuflar Kamplara Gönderlllyor 
Atina, 7 (huaual) - isyan ha

nlrlb ile alakadar olduklarından 
flpl.e edilerek Athaa Ye Pirede 

tevkif edilen ıiyaıi 'H aakeri 
ki1111eleri0Tıipoll ve Spartaya glSn
derilmeleri kararlaıbnlmııtır. 

Ael Donanmanın Faellyetl 
Atlna, 7 (Hususi) - Dlln alı• 

nan haberlere gör• isyan eden 
donanmanın Kiklot adalarından Paru 
s ·foos ve lkari adaları sularından 
geçtikleri tespit edllmiıtir. 

Aıl torplto muhriplerinden 
blrlıl asıl donanmadan aynlarak 
Şimale do§"ru gitmiştir. 

Venlzeloa Kaçıyor Mu ı 
lakenderiye 7 ( A.A. ) - B. 

Venlzelos'un lıl kruYa'l!&rlerden 
birine binerek lıkendoriyeye 
doğru yola çıkmıı olduğu şayiası 

burada büyük heyecan uyandır• 

mışbr. 

Mı11ır bUkümetl, Yunan lst 
gemileri l"kend~riyeye Utica .tı
tiklerl takdirde mtırettebatıaın 

ıllahlarından tecrit edilmesini ve 
topların kamalarınan ve makani:ı:· 
malarıoın alınmasını emretmiıtir. 

Plastr•• Yugoslavya'ya Geçer•• 
Belırad, 7 ( Huıuıt) - Yu· 

aaniıta•, Belil"ad' daki sefiri ya• 
aıtaıile Yugoalav bOkümetine 
mllracaat etmlı H pyet, General 
PlHtiraa, Yugoalav topraklarında• 
Yu11aniataaa geçmek isteyecek 
oluna ne muamele görecejini 
aormuıtur. Yugoalavya bllkftmetl 
Plaatiraaı tevkif edemiyeceğinl 

maamafih baıka Hbepler bularak 
Yunaniıtana geçmeaine mani ola· 
bileceiini bildirmiftir. Yunaniıtan 
YugoılaY hOkümetine, Dıt Bakanı 
B. Makaimoı'un deiiımeaile Yu
••• harici alyasetinde kat'iyen 
bir detifikllk olmıyacajını blldir-

miıtir. 
KomUnl•ll•r Faallretta 

Atina, 6 ( Hamal ) - Ola 
&tleden aonra Yeni Kokinga'da 
toplana• bir haylı bomOniat, ahaliyi 
komlniatliğo davet için beyanna· 
meler datıtmıya başlamışlardır. 

Zabıta ve laalk tarafından 
datıtıJaa komDni11tler biraz tonra 
yine toplanarak mukabeleye 
kalk1Şbklarından pollsltr havaya 
lillla atarak bua'an korkuttuktan 
aonra dıj'ltabilmiıler n reiıleri 
Kozmicllı'l teYldf etmiş!erdir. 

Birahaae, Lokanta, Kahveha· 
aeciler Cemiyeti, cemiyet men· 
auplaraaın içtima!arr iştirak 
etmemelerini efradına tamim 
etmiştir. 
Yenlzelosun muavini mevkuf 

Ati na, 6 ( Husuıi ) - V eniz .. 
loa partisinin lider muavini Sofo
liain Sisam'da tevkif edildiğini 
teeyyüt etmiıtir. Sofo!ia Si1&m 
mDstakil iken Yunaniıtana iltihak 
et\Desinl temin için Venizeloıun 
eakid~n Giritte yaptıiı aibi ç•t• 
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Hu/garlar Hududa Asker Yığıyorlar 
- - ---

Halbuki Çaldarise Başka 
Teminat VerilmiŞ 

( Baıt1rafı 1 inci yGzde ) 

1 

~-f . A aıemlekotiaio d t d .~ lrı, il ŞeYkı, Dıı Bakanı e .. 
oı ane uygulanm 

teyit etmlf Ye Bulgar topraklan- latof ile buıtın aaat onda g~rO,. 
na geçecek olan asilerin derhal · tD. Balrarlatanın askeri tahşidata 

alb~Jldhlrlar!ntidan tecrit edileceklerini hakkında malumat almak üzeıe 
ı mıı r.,. 
S.ftrler Bulgar Tahşhlatlle din ve bugGn hemen bntnn de.-

allkadar lıtlerin sefirleri Bulgar Hariciye 
Sofya, 1 (Huau•t) - Türkiye Bakanını ziyaret ettiler. 

Venizelos Ya
bancı Bir Devlete 
Dayanıyormuş 

Atine, 7 (Hu11uıt) - Katimo
rinl gazetesi, Girittekl ltalyan 
konsoloıunu ihtilalcilere yardım 
etmekJe itham etmektedir. Ati
nadaki ltalyan ıefarethaneai bir 
teblli noırederek böyle birıeyin 
vaki olmadığını, komolosun yalnız 
vazifesini yaparak vaziyeti olduiu 
gibi hllkômetlne bildirmiı oldu· 
ğunu beyan etmiştir . 

Tlposun Da Bir iddiası Var 
Atina, 7 (Hususi) - (Tipoı) 

gazetesi Vene:z:elosu büyük bir 
devlet ile müıtereken ihtilali ha· 
zırlamakla itham etmekte, fakat 
bu hllyllk devletin kim olduğunu 
yazmamaktadır. 

'1 ZannedlldlOlnden Daha 
mUhlmmı,? 

Paria, 7 (A. A.) - Enteran
ıijan gazetesi, Yunaniıtandaki i .. 
yan hareketini mevzubaaeden bir 
yazııında B. Venizeloıun. Balkan 
miaakına muhalif olduğunu hatır
latıyor ve Bay Makılmoaun çekli· 
mealnl •analı ltuluyor. 

Bay V enla9101Ua muvaffaldyetl 
takdlriade T&rk • Yunaa mtıaue
batının mllfkllllta utrayacatına 
ihtimal Yeren Enteranlijan, iayaa 
hidiaeıinln Şark misakı rttçlllill 
ile ayıal zamana raıt gellılnln bir 
tesadlf olup olmadığını soruyor. 

Dolandırllan 17 Bin Lira 
ı,inin Muhakemesi 

Dlln Asliye Üçlacft Ceza mah
kemesinde bir apartıman aatmak 
teıebbOalle Bay Ali Fuadin (17) 
bin llraıını dolandırdıkları lddi 
edilen Celil, Fikri, Behiy a 
F eyziyenla muhakemelerine de ve 

edildi. Neticede ıahit celbi ·~·= 
da•• baıka rUne bırakıld ç ı. 

Yıal •eırırata 
----~~ 

naha l9lerl mec:.muaa b 
ayına ait dokuzuncq •ay 

1 
-k Şu at 

1 1 d N f 
181 çı mıthr 

ç n • a ıa itlerini al&k d . 
birçok yazı vardır. a ar edea 

KUltUr Derlemeıe 1 T 
köylerinde folklor tet~)d - rak1a 
Bay Ahmet HU11al Yn ~rl J•pu 
Heri.lir Mub 1 T ce aıotluau• 

• arr r rak1a k• l . d 
topladıj'ı ı ·ı . uy •rı• e• 

Bugünkü Maçlar 
Geçen hafta Galata.sarayın 

O· 4 lehine biten Galatasaray • 
Fener maçı bugiln Taks:m Sta• 
dında tekrar edilecektir. Lik maç• 
larında ayni puvanla bir safa 
geçen bu iki takımın; bugünkl 
çarp11mada ıampiyonluğu elde 
etmek için çok çalııacakları mu
hakkaktır. Bu itibar ite maçıııı 
çok heyecanla geçmesi beklen .. 
bilir. ' 

Bu bir buçuk saatlik ma9 
ıonunda iki taraf berabere kal• 
dıkları takdirde, oyun on beşer 
dakikalık iki dene daha temdit 
edilecektir. -

Ayrıca bu maç mllnasebetilt 
gişeler, bilet verilmek Ozere saa• 
onda, •tadyom kapııı iae aaat 
birde açılacaktır. Hor iki kulübl" 
" Futbol Heyetinin mnhnrlerial 
Jaayi olnuyaa davotiyeler mutelMr 
aayılmıyacaklardır. 

Bundan baş'ka bugün Beşikt .. 
Şeref stadında Ortaköy • Doğa~ 
apor, F eneryılmaz - KaragUmrillt 
Fenerbahçe .tadında Sümerapor • 
Haliç takımları karıılaıacak
lardır. 

Haliç idmanın Kongresi 
Ha!iç idman Yurdu baıka .. 

lığından ı 

Yurdumuzun 15 Mart 935 
Cuma glnft aaat onda Fatihtelil 
Bat yuYada yapacağı feykalidt 
kongreye yeai Y• •ld bl\tlp 
azama gelmeleri hassaten rica 
olwaur. 

Su Sporlar1 
I. S. K. I latanbal Su Sporlan 

KullbO Baıkanlığmdan : Kurbaf 
Bayramını hem gUzel ve istifadeli 
bir surett• geçirmek hem de ka· 
yak sporu yapmak Uzer• Uludap 
bir ıeyabat tertip edilmiıtf r . 

Gldit : 12 Mart 1935 S .. 
saat 8,45 de KöprUden Y aloff 
yolile. 

Dönllı : 20 Mart 1935 Ça,. 
pmba. 

Gidecek aza mızın 1 O Marı. 
kadar Baıkanlığa mtıracaatlan 

tamim olunur. 
.. nı era bu ad albada 

çıkarmıttır. ~8 aayfadır fl tı 30 ._ _.------------~ - - -. ... • _ • &uruıtıar. lir 
teıkıl ederek dar-·-k -.. ·- SMANLI BANKA 

TÜRK ANON~M Ş1RKE11 

'l'ESlS TARİHİ ı 1868 

d f d 
. •• çı mışb. Bu 

e a a ııyanın ha . 
rUn Sisama k 1 göaterdıji 
ettlrecektL açarak adaya iayan 

madam Yenlzeloaun Dolum 
Evindeki Hldlse 

Atina, 5 _ B 1 ri k 
landı1da d azı aıt e n ıa -
r..- in nnvan fl\phe edılmeai 
'"er e · 1 ..ı. w enıze osua k&nliln&D 
yaplırwgı Doğum h . . 
aramı • 1 . aıtanes.m 
•
1 

~ ıe en Jandarma ve aakere 
·~ ih ıle mukabele edil u· 1 rıdtn d m.ş r. çe-

ve ııandan aayııız heaap-
'ı'ız kurşun atıldıktan sonra geti· 
r en b" t ır opru mlifrezeıl hemen 
vaz~yete hAklm olmuıtur. f asta
nenın içinde aat zabitlerden 
Palaılı ve iki arkadqı tutulup 
tevkil ediJmiftir. Atılan kureuıa
lardan ölen olmamıı • .ar. 

. f'rmayeai: 10.000,000 İngiliz lirut 

'l'ürkiyenin bqhoa eehirleril• 
Paris, Marailya, Nia,Londra n 
Mançester'de. Mmr, Kıbrıı, Irak, 
İran, Filistin Yt' Yunaoiıtao'da 
Şubtler~ Yugoslavya, Romao>a. 
Suriye ve Y unaniatan'da Fılyalleıi 

vardır. 

Her torlll banka .._uamelelıri 
yapar 
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REÇETELER 
MÜSTAHZARLAR 

PARFÜMÖRI 

Karaköy · Eczanesi 
HÜSEYİN HÜSNÜ 

letanbul Karaköy caddeel No. S Telefon · 41252 

Emlak ve Eytam Bankası ilinları 1 
Satı1ık Emlak 

Esaa No. Mevkii Ve Nev'i Depozito 
8 l Kadıköy'tinde Kuşdili'nde eıki tiyatro araaıı 40 

ve dere kenarı. 

168 Büyükada'da yalı maballealnde altm ordu 
caddesinde 19, ıı, 23, 35, No. Ju plaj oteli. 150 

643 BilyUkada'da niınnıda Seferoğlu kötkierinden 
müfrez bahçeli kötk. 75 

Mevkileri yukarıda yazılı yerler bir yahut tıç sene müddetle 
kiraya verilmek U.zere açık artırmaya çıkarılmııtır. Iıteklilerin 
14. Mart. 1935 Perıembe glinU aaat onda ıubemize gelme:eri. [47) 

"" "" 
Taksitle Satılık Gazino 

Eeaı No. Mevkii H n••1İ Depoıito 
155 BUyükadada nizamda bllyUk turda ahfap kahYtr 500 Lira 

hane ve içinde iki kuyuıu ve 51156 metro mu• 
rabbaı arazisi olan cıki bağ a-azinosu. 

Yukarıda yazılı yer eeki.z takıille ve pazarlıkla satılacaktır. 
Alıcıların 11 Mart 1935 Pazartesi gllnll &:lat onda ıubemize 
gelmeleri (51) 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
18. inci tertip 5. inci çekiı 11. Mart. 1935 dedir. 

Büyük ikramiye 30.000ıiradır. 
Ayrıca ı 10.000, 4.000, 3.000 '8-alık ikramiyeler 

ve 20.000 liralık mükafat vardır. 

~, ..................................... lllllllırilMAl.!ımZW:mlıml~*~A~Qfi ............ .J 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞIRKETINDEN: 

Şirketimizin 18nellk adi heyeti 
umumiye içtimaının 28 Mart J9SS 
tarihine müaadif Perfembe gGntl Hat 
;14 de Şirketin merkez muamelih 
olan Sirkeci'de Limaa hanındaki 
dairei mahsusasında akdine meclial 
idarece karar verilmiı oldutundan 
hi11edarların malilmu olmak Uıere 
keyfiyet, ticaret kanununun 370 H 

372 nci Y• tirket eıa1 muka velena· 
mesin n 56 ncı maddelerine uygun 
olarak l'an olunur. 

Ruınamr.1 milıakerat: 

1 - Mecliıi idare ve murakıp tara• 
fından verilen raporlarıa kıraati 

2 - Şirket bllinçoaunun Ye klr Ye 

zarar heaabının tetkik ve taatlkı 
J - Mllddetl biten Murakıbın tek· 

rar intihap Yeya tebdlll n 
ücretinin tayiai. 

4 - Mecliıl idarece tefrik edilecek 
vapurların aatıJ•uı hakkında 
Mecliıl idareye aelAbiyet 
YerilmHi 

Umum MUdOrlClk 

lstanbul Birinci ticaret mah• 
kemesinden: Aakara Çimentoları 
Türk Anonim Şirketi tarafından lıtaa· 
bulda Azapkapı~ında 61-53 No. lı 
malıemel İnfaatıye depoıu 1ablbl 
Mehmed Rilttll aleyhine 9!4-611 
doıya numaraaile aç•lan 10824 lira 
2S kurut alacak davasından dolayı 
8-G-93S çartamba gilaü uat 14 de 
mahkemeye gelmeaini mllbeyyin mild· 
deaaleyh namına y41z lan davetiye 
nüshası muınaileyhin ikametgAhı 
meçhul oldutjundnn mahkeme dinn· 
haneaino talile ediJmiıt'r. Teblit' 
mal.ıamına kaim olmak Gzere keyfiyet 
ilin olunur. (9033) 

asllye mahkemelerl yenlle· 
me bürosundan; 
Davaoı·H&li tasfiyede Millioto T.A.Ş. 

tasfiye memuriarı Oıman Galip va E. 
Nahum ile Kaaımpaıada Yoniçtımede 
Mehmet ef. sokağında 8 No. da 

~hra ile kefili 

Taksim Kaıanoıbaıı mahallesinde 
Çeıme ıokak 28 No. da Kemal aleyh· 
lerıne . açılan davanın yenilenme mua· 
wele111 araıında; müddeialeyh Zehra ve 
kefili Kemalin ikametgahları meçhul 
bulunduğu mübaıirin verdiği me§ruhat-
tan aııla,ılmak1a lllnen tebligat icra11aoa 
karar verilmiş bulunduğuııdan te kl-
katın y~pılacağı 10-4-935 1aat 15 de 
Büroda hazır bulunmaları llizumu 
tebliğ makamına kaim olmak Ur.ere 
ilAo olunur. (9057) 

FARiNOUR 
Çocuk mamalarının 

en kuvvetlisidir. 
Tecrübe ediniz. 

ZAYi tfıOHUR 
lıtanbul Sicilli Ticaret BGroıuna 

tevdi eylemek üzere İatanbul Dör
dllncü Noterinde 6 Mut 98S tarihinde 
2582 .. 146 No. He tanzim ve 
tu:!ik ettlrditim sicilli ticaret talcb· 
nameaine yeni Tilrkçeyi oku7up yu
•ak bilmemek!lğim haaeblle vaa'ettl· 
tim mahkuk mihrOmü kaue11 zayi 
ettim. Yeaiılni hakkettirecatimden bu 
mtlhrllmQ mezkur talebnameden •aada 
r .. mı ve aayrl rumt hiçbir yerde ve 
evrakta ve aenedde iatlmal ctnıediflml 
ilerde bu mGhGrle mi\htlrlenmit evrak 
n ıened auhur ettlti takdirda hlkml 
olmıyacatıaı tlmdide• beran Ye Uia 
edeıim. Yuauf 

SON POSTA 

I VAKiTSiZ iHTiYARLIK 
Erkeklerde vakitsiz 

lhtlyarhAa kar,ı 

TABLETLERi 
Ul''İyeti tenbih eder, ıinirleri 
kunetlıodirir ve nkitsiı 
ihtiyarlığın öı:ıüııe geçer. 

lstanbul'da fiatı 150 kuruf 

Eczanelerde bulunur. 
Doktorlaraj talep vukuunda tafıi· 
l&•. n nüman• gönderilir. 

Adresı 

Galata Poıta kutu•ıı 12sr 

~---------------' , ' VAPURCULUK 
T0RK ANONiM ŞiRKETi 
f ılanbul Acentahğı 
Uman Han, Telefonı 22923 

Ayvalık Yolu 
SEYYAR vapuru 9 

Mart 

Cumartesi aaat 19 dn lımire kadar 

Mersin Yolu 
INÖNÜ Yapuru 10 

Mart 
Pazar uat 10 da Menine kadar 

Mart 

K A ' E 

NEOKALMiNA 
Grip· Nevralji· B•• ve dit airllar1 • Artrltlzm • Roınatlalll• 

Betikte' ikinci Hukuk mah· 
kemeslnden: Bebekte Cndetpıııa 
caddesiat.e Arifi paıa yahııoda otur· 
•akta iken ö!en Mu1tafa Şekip Ye 

lımall Edip ile mahcur Yahya Şefika 
alt Mahmutpaıada klln maa lııahçe 
konak ve ara• aleni açık artırma 
.uretile aabhfa çıkar • lmııtır. 

1 - Mabmutpntada Senilimucit 
n Mengene sokaklarında eaki 12/19 
yeni 2~ No Jı llonak iki katlı ve 478 
metre murabbaı zemin ilzerln• ahta;> 
olarak )'apılmıt ild kıa.nıc'aa ibaret 
on oda 1 çamaı l'lık ve 1 hamam Ye 
3 •of t 1 t~ tlıtı vardır. 219 metra 
murabbaında bahçeıl ve bahçenin 
etr. fı duv7r ve demir parmaklık ile 

1 çeYrilidir. ltbu konatın muhamrnen 
kıymeti 7825,5 liradır. 

2 - Mahmutpııada Meni'ene ao.. 
kat·nda eıki 17 ve yeai 21 No lu 
araa 21,40 me~re ylb.ünde ve 444,S 
metre mura~ baı aaliaaında o~up 3 
tarafı duvar ile 1 tarafı komıu binuı 
ile mahdut o'an bu ananın anuhem· 
men kıymeti 2222 liradır. 

Ta,köprU sulh hukuk llt
klmllllnden; 'fa§köprüntin ji..aolı 
köyünden Cebeci oğlu Üdman Y~~~ 
ıinden Sadık Ye aoıuı Mübine ytP" ~ 
Abidinin Düzcede mukim Haıaah kO' 
~iiııdtJo Demirci oğlu Ziya ~ 

aleyhine açtığı alacak da1' Neşide 
nıo icra kılınmakta olan mubaktlll~ 
ıinde; l ;:\eeidenin t.tanbula gittlti 

ametgihının meçhul bulund1~ fıakat ik 
yapılan inuhaberelerden anl .. JJP""" 

olduğun dan duacılar Yekilinin tal~ 
tebligat ıcrasıoa lı:arar ?erlP""." 
ılao meıburenin itbu illa ~ 

illin en 

olduğun 

hinden 
ı . .. 

gunune 
itibaren 27-S..93S çart..,..

kadar adresini göstererek 1'; 
ullı hu~uk mahk:emealnde b-~ 
ası ve ya bir nkil göad~ 
dirde muhakemenin r•r"'.-

köprü e 
bulunm 
akei tak 
yapılaca ğı tebligat makamına "'1' 

üzere ilin olunur. olmak 
~~~~~~~~--_./ 

Dr. BAFIZ ClllA• 
D alıilige JliJtelıaHısı 

on 118, Dlvanrol" Telef 

. Satıt' f~tirak için muhammrn 
kıymeti % 7,S depo edilmek lbımdır. 
Sataıtan milteYe lit ruaumu dellilive 
miiıteriye aittir. Satıı 14 Ni1an 93S 
Jilnlemec"ne ra1tlıy .. a Ps&rr gilnG 

Trabzon Yolu aaat 14 den 16 ya kadıır Betiktaı 
2 inci ıulh hul<uk mahkemeainde 

223 98 Cumadan maada il" 
210 44 gön öğleden ıoııd 

SAKARYA vapM:urt IO yapılacaktır. Kıymeti muhamminenln 
% 75 tini bulmadıj'ı takdırde ikinci 

Pazar aaat 20 de Rizeye kadar artırma nıretile 29 Niaan 985 Pazar- TİFO B İ L 
'9 ,, tHI ıünü aaat 14 den 16 ya kadar Dr. Ihsan Sami 

aatııa duam olunacaktır. Fazla taf- e paratifo baetalıklanna tattV Tifo v 
8011 Poata Matba•aı ıil&t almak iıteyenlerln 9J3-68 doıya ioin ağızdan alınan tifo b•P-·mamak 

labitıiı Alı Eı<r•m No sı ile mahkemeye milraca 11 tları Hiç rahatsıılıknr~ı. Herk" larıdır. 

Neırlyat MGdOrOı Tahir ilan olunur. (9058) alabilir. Kutuau 66 Kr . .--> 
--~~--~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~------- ~ 

. 

DAQA 
~BtRlKTiOEN 
RAJ-IAT-~ OC:IJ 


