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Sözünü Tutmıgan Biz Değiliz I 

hulgaristanınŞikiyeti Ce
llevrede Garip Görüldü 
liariciye Bakanımız Diyor Ki: " Bulgar;ıtanın 

Bqka Maksat Ve Sebepler De Aramakta 
f ıabetsizlik Olamasa Gerektir ,, 

Ankara, 8 (A.A.) - Bulıa· 1 
~tanın Alnam Cemiyetine Tır-

Y• hakkloda milracaat ettiğine 
~ ıuek ajanı haberleri llıerinı 

'B. T efik Rlftl Ara.an 1tu anele 
)zerine mlltali.U.nna rica etmiftir. 
~ &kanımız demiıtlr ki : 

11 

- Ajanalano liulgariıtanın 
~ .. lll Cemiyetine hakkımızda 
~~at ettijine dair Yerdiii 
'-le ltr doğrudur. Biz bunu an• 
' dlla akfam ıeç vakit öjren· 
"ti •e ne kadar derin bir hay• 

11~ karııladıiımızı tahmin eder• 

D.ııa ıeçen gön yeni 
llriatan Ba9vekili TDrklye • 
lriatan mnnaaebetlerinin do1-

Şampiyonluk j 
Ortada Kaldı 

~t..aray Ve Fenerbah-
8İribirini Y en•mediler 

~ -
~ Gaıataıaray Ye Fener-
,, ., lıt•nbul futltol tampiyona

IOn ın açanı Japb Ye maç 
~ b~~~!!!berlikle bitti. 
~•rlaab • ~ 

4
•1aray-ıeçen hafta 

~ Ç•JI • O J•nmiftt. Taf-

taDe •ahlyetl tıserlnde beyanatta 
bulundu, dUn Bapekilimiz lımet 

lnöon Kamutayda hllkfımetin 
programını ifade ederken 'Bulsa· 
ıllha lao•ı••ua ı._... elaa.., 
dyetimbl açıkça kala etti. 

Gerek iki komıu Dikenin 
bııvekillerl araııada, gerek harl· 
clye tefleri araıında karııhkh 
duyıulan ıöatermeai lhım relen 
doıtane telpaflar heniz birçok 
okuyucuların ellerinde durmakta 
olaa ıazete)erln ıayf alarıadacLr. 

M. Batolofun Trakyada tahıl· 
dat yapaldıiana dair kendi•ine ya• 
pılan aorpya karıı verdJii ve 
bizi daha o vakit hayrete utratan 
mü!!katı lzerine Anadolu Ajan11 
dotru tahkikata dayaaarak meml .. 

( Deyamı 3 lacl yüsde) 

Öz Türkçe: 

•ız 6aılini, 
dilltlen 

dilıindilı I 

Çojll uapta bir 
da YU'dll', bls 

tlrkcHiai 7ualı•z 
11 Kiti, iti• batı•· 

d• iken, ıoauau dGtl•mek preld. ,, 

Oımaalıaın ıB•lade, 111murta 
kapıya ıelmedikçe; ldmıe ı,. ıarıl• 
•azdı. au ylıde•; eliml:ıdea neler 
.kaçır•hk? 93 nYaııaı, Yıldıa ıarayın· 
da.. çerume1• k•lkıı•• .. ytbk, koea 
8alkaad• o acıklı boıruaa utra
•aztlık. 

V akti•d• daYraaJp, 81-•ui ile 
Trat.IU1a l.ir iki kolordu 1ıt1aydık 
bili apaaaıı baahra•azlardı. 

lalkaalardakllere kartı açık ıaz. 
lltl elden hırakma7ıp tetik durıauı 

ol .. 1dık, dlrt ko•ıu, elhlrligl edip 
IHrl•lze çullaaamaslardı. 

Saray entirlkalarıaa kuıkulu n 

ltkllU buluau1dık 31 Mart l'erileıne
ılaia a.uan alırdık. 

Saaıma l>ltirirkea ylae 1ukanda 
ılSyleditime döHceti111: Kiti. itia 
batında ıoaunu dltlnmelc i'•rek. 

8u1la1 Tllrkiyenia bafı•da bulu
aanlar, yarıaı bugünden dütOnlyor
lar. Onlar buginO de, dinden dltüa. 

•itlerJI. 
lt;a .onunu, batmdaa dltün~nHır 

için. lç Ye dıı ııy .. 11da, bocala•ak 

- CUMARTESi - 9 MART 1955 ldare itlıri telefona: 20203 Flab 5 kuruı 

rdi: 
Da Tutulacakmış 

~~~-------::::::----;;;-;;;----- . 

Bay Çaldarisin Derhal 
Çekilmesini istediler ! 

&Ofya Muhabirimiz Şimdi Telefon Etti, Dedi Klı 

"Bulgar Gazeteleri, Bag Venizelosun 
Fena Halde Yaralandığmı Yazıyor/,, 

Bu •abah dokuzdan aonra 
alclıj'lmıs eo ıon ye yeni haberler: 

Atiaa, 9 ( A. A. HaYH ) -
Makedonyada liç ,nndeaberi d.
••• ede• feDa ha talar yhllndea 
layaaın kat'ı ıurette teakill için 
Yunan Hukn.etl tarafından 
alman tedbirler tatbik aaba
ııaa konalamamaktadır. Ancak 
tayyarelerJn ••ileri bombarcLmaaı 
devam ediyor. 

Kavala limanında bulunan aal 
filo, eter Baıbakan Bay Çaldarl• 

derhal lıtifa edip çekilmez Ye yerini 
hımın Bay Venizeloıa birakmaıaa 
Atinayı bombardıman edeceğini 

( Dnr.m; 3 Uncti yüıde ) 

Lıyaa maatakuınıa 48 Hatte t•~l~lt
aıotiial ıöyliytn Geaeral KoDdilİI --

Bay V enizelosun Planı Anlaşıldı 

Adalardan Asker Alıp Yu· 
nanistana Yürümekmiş! 

Atine, 9 (Husu .. ) - layan hl--ı kümeli devirmek mabadile Bay 
!dlıeli hakkıada yapılan tahkikat, Veaizeloauo tertip ettiği teyit 
çok mlhlm. neticeler Yermekte ediliyor. Bay V enizeloa, kendi 
Ye yeni yeaı •arlar meydana çık- firkuuun •• taraftarlannm elu .. 

mak~acLr. h dl . . rly•tt• buluadup mıntakalan, ilk 
yan 

1 ... ını, bugllnldl hl- lıarette ayaklandırmak içla terti-r----------·_-_ .... .:.:,·::::=:;;:- bat ••••• ve bu İfle donanmadan 
ltlilya, On iki da, azamı 111rette lltifa etmeli dü-

1DllmDft6r. Elki baıbakamn, bu 
Adaya Harp Ge- ujurda milyonlarca drahmi harca· 
mlal G6nderlyor ..... da nY•etle Deri llrttllyor. 

Ro111a, 8 ( A.A.) _ Bay Venlzeloı Girit ada11nın, 
Hafltı• •iaıtsı illdlrl•or: ilk lpntte htlktamete tayan ile 
Presto lcr•vazöra, De- kencllaine iltihak edecetini eaaHn 
moato w Rijo/etto '-· biliyordu. Nitekim de bGyle olmuı 
ıl/ ı•mllerı,.. On llıl Ye donanma ile beraber Girit 
atla•a •''"'•lerl leillı& adua halkı da ayni dakikada 
etlll 11.ı,u,. • la1u etll!lillw6. 

ltyaa ba tekilde hqlar b.,. 
( Davamı 6 ı1ıeı VW. ) 

'Por aayfamııdadır. 
korkua• ıoktar. - •• l 



2 Sayfa 

(Halkın s~ui)'. 
Bulgaristanın 

Muhtırası 
Karşısında 

Bulgar hUkOaıeti, Türkiye hak
kında Milletler Cemiyetine bir 
muhtıra Yerdi. Bunda, bizim 
Trakyaya asker tahıld ettiğimiz 
ileri siirülerek şikayo' ediliyor. 
Bu vaziyet kariıeında halkın 
fikir n mütalaat1ın1 almayı fay
d14h bulduk n ıunları topladık: 

Bay Ali Ahmet (MıaaHlm) - Bul
ıariıt.,.nm bizden tikiyet etmul 
kıırş ıında h yret duydum. Bisi, 
harbe h :ı rlaamıd .. h itham ediyor. 
Halbuki tef.erimiz. her fıraatb, Tür• 
kiyenin dllnya bıırııı için ç.Jııtıtını 

ıöyliyorlar. Bulgariıtan için bundan 
kuvvetli temiaat olabilir mi? Trakya-
7a asker tahtit edilip edllmedltini 
bilmiyorum. Bu, bllyuklerlmizin bite
ceğ'i ittir. Fakat ben ıuna kanlim ki, 
hGkllmet, beynelmilel kaidelere Ye 

ani ımalara muhalif hareket etme
mlıtir ve etmez. Mndafaa meselesine 
ıolince, Baıbakanımız, mldafaa ter
tibatınm: için dikkatli davranıldıf101 
birkaç kere temin etmittir. MQdafaa 
tertibatı almı:k ile harp hazırlıtı 
araıında bir haylı fark nrdır. 

* 
Bay Nuri Oanak.ul (Eıki .Adliye 

memurlarıDdan) - Bulrarhtan tara
fından Yerilen muhbra kuııı.nda 
blrıey s~yliyecek nziyette detilim. 
Fakat ıunu söylemek isterim ki. 
Baıbakan İımet lnöaU, Bulgariataa 
Uo doıtluk mila21ebetlerimlzi kunet· 
lendlrmek huıuıuadakl aımimizden 
bahsederken Bulrar lllkGmetiala bak· 
kımızda, aleyhte blr ifade ile Ulualar 
kurumuna mlracaat etmeei tuhafı•• 

ritti. Herhalde, bizim bGkOmet doıt· 

luk ılyaaaaı ~dayor. Komıuları•ıa 
buudan ılplae etmemelidir. 

lf. 
Bay Cemal Kramaa ( Şehu.cle

başı Sf ) - Bulraristanın uluslar 
kurumuna bir nota vererek biıden 

tikAyet ettifiai gazetelerde hayretle 
. okudum. Baaa Byle reliyor kf, TOrki· 

ye hlkQmati, baıkalarıoıo ıikiyatle

rlnl davet edecek ıekilde harekeUe 
bulun•ıyacak kadar isabetli bir ça· 
lıtma yolundadır. Herhalde bunun 
bö7le olduğunu uluslar kurumu da 
taadik n teılim edecektir. 

T aşdelende Bir 
Hangar Yapılıyor 

Evkaf Mftdllrllli'O, taşdelen 
ıuyunun daha ııhbi •e temiz bir 
ıeki:de doldurulma1ı ve dama• 
canaların muhafaza edUmeti için 
membada bir hangar yaptırnuya 
ve Üsküdar - Şile yolunda11 Taı
delene kadar uza11an ormaa yo-
lunun ıoseye çovriJmHine karar 
vermlşti. Umum MUdUrlDk (20) 
bin rralık tahıi1at verdiği için 
ıoaenfn ihalesi yapılmıştır. Han
garın ıartnameleri de haıırlnn· 
mıştır. Şu günlerde bir müteah
hide verilecektir. Bu yaz hem 
y~l Ye Lem de haaırar biliri:mlı 
olacaktır. 
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Beyaz Zehir ullananlar 
Bir Yılda 88 EroinCi, Akıl Hastane· 

sinde Tedavi Altına Alındı 
Adli tıp itleri mOdOrlOğllatın yaptığı bir lstatiı· 

tite aöre 1934 Hncıindo yalnız lhUıas mahkemeleri 
tarafından bu mUesseıenfn mOıahedebanesine 
( 150) eroin kullanan adam gönderilmiıtir. Bunların 
on Oçll kadındır. Mllesııeae bunların bepainln eroin 
kullandıldannı teabit etmiıtir. Şu halde hepsi de 

mahkeme tarafından muhtelif hapiı cezalarına çarp· 
tmlnııılardır. Yalnız ceza kanunu . bu zehirl 

İptila haline getirenlerin, alb ay mllddetle 
bir akıl haatabaneılnde tedavi ve nezaret 

· altında bulundurulmaeım emr.ettlti için mOeaseae 
bdnlar ar&1mdan (7Ş) erkekle (8) kadınıa lptlllaını 
teıbit etmiıtir. Şu halde geçen Hne akal hailaha· 
nesinde tamam (86) baata altııar ay nezaret alhn· 
da tutulmıya mahküm edilmlılerdir. Bunlardan 
haıtalıkları geç111iyenlerln tedavi mllddetl tekrar 
uzatılmaktadır. 

ihtilaf Yok 
Tahmil Ve Tahliye Ame· 
lesi Cemiyetinde Vaziyet 

Tahmil ve Tahliye esnafı ce· 
miyeti idare heyeti azaları ara• 
ıında bir ihtilf çıkb~ını, bunlardan 
18 inin lıtifalarını verdiklerini 
yazmı~hk. 

Ticaret Odaaı tarafındın hal• 
ledilen ilıtilifın yenilendiği yolun· 
da çıkan haberler üzerine, es
aaf murakabe bllroau mUdllrtı 
Bay Galip Bahti.Jar, kendiaile 
görlfen bir auharrlrlmlıe demit· 
tir ki: 
"- Umumt e1naf talimatname

si mucibince cemiyetin nlaabı 
vardır. Toplantı ve lçtimalan 
doğrudur. Aralarında bOyfitllldll
ğli kadar bir anlapmamaz!ık 
yoktur. Bazı aksak noktalan da 
biz tetkik edl y-.z. .. 

24 aatin 
Hadiseleri 

Deli Hayri admda biri Gala· 
tada Deniz Ticaret Birliği kapısı 
lSnUnden bUylik bir paapası çala
rak kaçarken tutulmuıtur. 

lf. Baki ilminde biri Galatada 
Cevat isminde birialn paruıaı 

çalarak laYUfurkea yakalaamııhr. 

lf. Muharrem adlı biri T eıvi· 
kiye camltnde namaz kılmakta 

olan Hafız iımlnde blrl•ln ayak
kapların• çılmııtır. 

lf- Sabıkalı lbrahim Kapalı· 
çarııdan geçmekte olan Bay Ah· 

met iımfnde birinin cebinden 
paraa1111 çalarken yakalanmııhr. 

• Oıklldarda ıDpbell bir va
ıiyette dolaşmakta iken çenHen 
Halil iımlnde birinin llzerinde bir 
kama bulunarak mtıaadere edil
mfıtir. 

JI.. Beyoğlunda Arıak isminde 
birinin tlzerlnde büyük bir kama 
bulunarak mtııaadere edilmlıtir. 

Halicin 
Dolmasına 

Bir Şey Kalmadı I 
Halicin dolduğu yolunda, bir 

çok alakadar makamlara müra· 
caatta bulunulduğu hatırlardadır. 
Son zamanlarda, Kasımpaıa 
derenlnln ağzındaki sahil kısmı 
ıularan ıllrükledlği çamurlarla 
iyiden iyiye dolmıya yüz tutmuş, 
vapurların iskeley• yanaşmalarını 
gUçleıtirmeye baılamışbr. 

Diğerlerinden evvel Kaaımpa• 
ıa lıkeleılnl kapatmıya mecbur 
kalacağını hiaseden ıirket, yeni• 
den teıebbüalerde bulunmuıtur. 
Mevcut tarak dubalarmdan biri, 
yalnız bu kısmın taranmaıı için 
Kaıımpaıa fskeleıl açığında ça• 
bımıya başlamııbr. Duba, sıt 
olan kıaımları ancak bir ayda 
temizli ye bilecektir. 

Marmara Faciası 
Muhak~meye Öğleden 

Sonra Devam Edilecek 
Marmarada 33 klıinia lSlme• 

sini intaç eden Fi rozan Tap uru 
ile Afitap motörll mO.sademealnde 

tevkif edilerek mahkemeye verilen 
aıotör kaptanı F aikm mubake
aıedne buglln ~ğ!edea sonra 
Ağırce:ıa mahkeme.inde deYam 
edilecektir. 

W.abkemenln bu celıulade 
ıabitler dinlenecek, kazanın vu

kuu ıur•tine dair tanzim edilen 

raporlar okunacaktır. 

Kömürden Zehirlenen iki 
Arkadaş 

Gılatada Ruı aıanastrında 
oturan Angel ye Yuvan iıminde 
iki arkadaı, iyi yanmadan odala
rına aldıklan klSmtırden :ıehlrlen
diklerinden Bulgar hastaneaine 
kaldırılmıılar, tedavi albna alın• 
mıılardır. 

O Hikaye 
Lastik • Deri Jıinde 

Bir Mesele Daha 
Bir yıldanberi bir sona baj

lanamıyan zeytin ilırac niıanına• 
meıi ve IAatik - deri raporu 
mesele!eri, bu defa Ticaret Te 
Sanayi 0da'ı idare heyetince 
tedkik edilmektedir. Bu tadkikat 
yakında blterıe, Oda Meclisinin 
vereceği kat'f kararla her iki 
meıele de Bakanlığa intikal etmlı 
olacakbr. 

Oda idare heyeti, zeytin lbrac 
nizamnamesi hakkında kendi 
mUtaleaaını tesbit etmlıtir. 

Ustik - deri işinde de laangf 
tarafın haklı olduğu bir de idare 
heyetinin kanaatine göre glSzden 
geçirilecektir. Bunun için icap 
ederse, her iki taraf bir kere 
daha dinlenecektir. 

Yanardağ 

Değilmiş 
Bundan bir m&ddet enel. 

Mardin viliyetine bağlı Nuıeybin 
kaıa11 civarında yeni bir yanar
dali vlicuda geld ği ~konoml ba
kanlığına bildirilmiştir. Mahallin· 
de tet'kikatta bu:unmak üıere 

Nu1eybine gönderilen bakanlık 
maden mDhendhılerinden Bay 
Kenan ıehrimize gelerek Aıaka· 
raya dönmüıtür. Bay Keaanın 
yaptığı tetkikat bu mıntakada 
yeni bir Yanardat teıekknla va• 
Zİyetl meTCUd olmadığını flSıter• 
mlıtir. 

Yanırdat ıaylaıının, Nusey· 
binin uıağındaki bir tepede biriken 
milzahrafatın .rfttubet tuirile du
man aaln·ermeaindea Ueri geldi· 
ii de anlaıılmııtır. 

Bir Kadın Yaralandı 
Ahmet Fuadın idaresiadeld 

motuılklet köpra üzerinde Zey• 
nep adlı bir kadJDa çarparak 
yaralamııbr. 

1 jon Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan 
~---------------------------------------------------------

bir l ••. DüıünUyorum, 
kuzu mu keaaem, 
koç mu? •• 

- Kurban bayramına 
l-11f ta kaldı Hc1san Beyi 

acaba hir 
yekıa bir 

1 
... Yoksa da bir buzaiı mı? 1 

Hanıiıi daha HYap olur?.. ' 

Huan Bey - Be.1i dinler1en 
en eYvel laöyle 16xleriD arkaauu 
kea.. 

Mart 9 

Giniin Tarihi 

Sovyet Heyeti 
Ankaraya Gidiyor 

Sllmer Bank genel mOdllrfi 81 
Nurullah Eaat Somer, ıehriıal:ıe ı' 
mittir. f 

Bay Sllımer, ıebrlmlzdeld So•1~ 
mlteha1111 he7etlle uıun boylu 1 
rlf mGt n bankanın Nazillide ~u';İ 
cafı yeai mensucat fabrlkaaı prOJel 
balaıe menu olmuıtur. 

Bay Sümer, SoYyet he7etile b~ 
buala Aakaraya hareket ed 
oradaD Naıllliyil l'idilecektlr. 

Tiyatro tahalaatı 
Ankara, 7 - Maarif nk&leti b,; 

raadaa aonra tiyatro iılerlle uğr~ 
eaktır. Bu it için biltçeye 70 bio tıf 
koamuttur. Şimdi7e kadar tif~.a 
pi7HI yaıı:an •uharrlrlerden birfW': 
raporl.r gelmiıtlr. Raporlarda, de! 
tin ktlltür tiyatroıu yapmaıı, k•1ı,.a 
makaadından uzakta bulunmaaı il 
drlllmektedir. 

lzmlrln BUtçesl 
hmir ( Huıuıl ) - lzmir v·ıa~ 

nrldat ye mavaf bDtceleri 950: 
Ura olarak teablt edilmittlr. V. rı 
Ye masraf btltçt:leri ara11nd 

190.000 liralık bir açık nrdır. Vilj 
yet meclisi bu açı~ın kapatılııı 
lçln btltçedo tadilit yapacaktır. 

Zararh YaAmurlor 
lzaıir, ( Hususi ) - Son yatırı-' 

lar J(lzilnden Nazilli • Retadiye ~ 
ııada 61 kilometnlik bir kııım ~ 
boıulmuf; birkaç köprQ yıkılmıf jl, 
Bu mlnaaebetle Eğirdir treni 
ılndenberi lıleyememektcdlr. ,.,ıl 

Yağmurlar Tire ve Ôdemit k ~ 
larıada da huıırat yapmııtır. T'.re"' 
Subaıı köyllndeld haıarat mllbıdl 
dir. Tarlalar aular altında ka!rnııtfll 

it Kanunu Llylhası 
Şirayı DeYlet heyeti umumiy••ı,J 

kaaunu lAyiha11nı mllzakereye b::; 
mlfbr. Ôkonomi Bakanlıtı tardın 
eoa .. kll tHbit edllmit olaa İf k 
DU projeıl hakkında bakanlıklar 
talealarını Dnlet Şurasına bildir 
ferdir. Layihanın en kııa bir zaınall 
8Gyllk U.uı Kurultayına ıevki 
karrerdir. . ~ 

Polla Namzetlerlnln Me""" 
Tahslllerl , 

Poliı teıkilit kanununun ~l' 
maddesi mucibince aamzet o1• . 
polia memurlupna tayla edileni 
ilk açılacak polla mektebi tahıU d 
reaiae aeYkleri mecburidir. :. 
timdlye kadar mesleğe alınarak b~-' 
poliı mektebine ıevkedilamiy•~ 
ıerek bundan ıoara ahaacak n• 
lerden ilk tahıil devreaiae harcir 
fidip l"elıcekleriae dair bir t~ 
aencdi alınmaaı YO bu Hnedi ~--;-" 
yenlerin mealete kabul edi'111• 
alikadarlara tamim edilmlıtir. 

Kaçak Etler 
Çok Kötü ~ 

Belediy6 ve poliı, et kaçalcÇ~ 
aa kartı aıkı bir mtlcadeley• ~ 
mittir. Muaader• edilen kaç•Jıı. 
meı;baha7a ıı&aderilerek 111~: 
edilmektedir. Bun1ardaa a1Gh1 

kıımının yenllemiyecek kadı:f 
Ye ldStl oldutu aalaııl•ıttır. 

H. B. - KurbaolDJD 
tayyare) e yer o zaıa•D 
Tabı yapmıt o.ur•uaL 
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( Siga•et Alemi ) 
1 

HARİCİ TELORAFL 
ismet Inönünün s .. ,-·ıa-Ah-la_n_m_a=----K-ü_b __ a_A_d_a_s_ın-d-=-a-Y-iliilimn~ .. 
Onuncu Yıl Ve Emniget 
11~.~~~~~~}f.!~. ...... Meseleleri \ Kıyam_e_t ~opuyor! 
8lfl>akaalılc yıldöoOnıü iki güıı Londra, 8 (A. A.) - DOn, B. M G · y t B• Ç 
-."•I sade bir ıekilde kutlulaodı. Edenin Moıkova •• Varıovaya emurJar reV ap 1, lr ok 
llornanya Hariciye Bakanı Bay Tit\1- seyahatinin haber Yerilmesinden y d 8 b ) 8 1 d 
leakonun Bükreıt• verdikl bir kon· ıonra bugllnkft vaziyetin aaahta• erler e Om a &l U UD U 
feranala da, bu yıld8nilm0 ulualararuı 
L. rının Berlinde bulunmakta oldutu 
-.diaeler ortasında seçil İf bir mnkl 
•ldı. Bunun bCSyle olma.ı yerindP. idi. açıkca bildirJlmektedir. 
CJiııkG dalaili v ökonomik aiyaıaaı lngiliz hükumetinin, beyaz 
llıuhtelif şekillerde tetkik ınevzuu kitabın neıri ile kaybettiif 1abayı 
olan General ismet lnö ü, !lalettayin tekrar ele geçirmek ı,ın mUmkUa 
bir tahılyat değiJdir. Mint Tti;k olduğu kadar ,alııacağı da Umlt 
f.ttklil cldallni baıaran ordunun edilmektedir. 
~manda mevkiioi lıgal etmiı, ıulh N 
41 L Ltberal gazetelerden lyua-nuını oı oda çetio bir mOcade-
ltd n ıonra ba~armıf, memleketin kronikl, Deylf Herald ile beraber, 
1~onomik giditini bugllnkü teklinde Sir Simonun ~erlin Hyahatlnln 
t~ıu:lm eylemiı, b1lhassa timendlfer tehiri mesuliyetini yDklettlği h8· 
11Yıuaıı ile sauayiletm• hareketinin kümttl teakitte devam etmekto-
"hberi olmuı bir aimadır. 

111 dlr. 
ou devlet kuruldu kurulalı, hiçbir 

ıa De} li Herald, bir uluı tarı· I.• lllh, hedeflerine bu kadar f uurlu 
,.'' ıuretto yUrümeınittir. Bu ıuura fından emniyeti için iateailen 

1 '~la\. Yermekte, ona buglnkn yllkaek ıilahlanmanın, muhakkak 
ltılt,•eti göıtermekte BDyOk Önder 1Urette bir baıka ulu için emnl00 

l:~ Y•ratıcıdır. F'.akat General lımet yetılıllk ve daha aıatı bir ıllib-
11 

•a, b11 1aratıc1nıo muvaffak bit d 
• d' lanma iıtemek emek olduğunu ol ır. Bu elha bu vGcuttan •k•ik 

!Qarnau Tark milleti lçla en biıylk )'lllyor ve diyor kiı 
ll\aıbarlyet olacaktır. - Stlreyya "Böyle bir me1eleye kollektif 

lngı·ıı·z Lı·rası bır emniyet ,ı.temınden baık• 
ltlr çıkmaz bulunamaz.,, 

E d" V ı~ BI Bay Edenin ~ahatl 
n ışe recea. r Londra, 8 (A. A.) - 8. Ede· 

Vaziyette Oeğiımiı nin Moskova ve Varıova ıeyahati 
Jt. londra, 8 (A.A.) - Avam gelecek hafta içinde olacaktır. 

lllaraımda bir ıuale cevap ve- B. Eden, Moıkovada B. Stalin 
btll Maliye Bakam B. Nevit Çem· ye B. Litvlnof, VarfoYada da B. 

•tlayn, kambiyonun lstlkran içia Bek ile ııörliıecektir. 
llıe\'cut sormayenln lngilfı: kambl· r0•unu yftkseltmek veya dliıUrmek Büyük Devletler 
Çfn biç bir vakit kullanılmadığını, 1 

ladece kambiyo muamelAtındaki Ve Çin Şİ 
lklncl derec deki intlzamsızlıkları 1 
ortadan kaldırnı k içio kullanıl· Amerika Bu Mesele le 
datıaı •6ylemiıtir. lnglliz liraamın Hararetle Meıgul 

ugllnkn vadyetl bizi endl,•y• 
dlioUr c k hiçbir mahiyet arzet- Vaıingto11, 8 ( A.A) - De•· 
llıemektlr. Bugünkü ıartlar içinde let Müıteşan B. fllip bir ~eyanat 
Lagi iz Ur sını altın sası tizerino neşretmi tir. Beyanatta, Ameri· 
\tkrar istikrar ttirmeyo teşehbnı kanın lngilt r ye, Çinin bUyük 
~ça imkansızdır. devletlerden mali yardım lateyip 

'tekslkeda Vaziyet Jstemlyeceiinl haber vereceğini 
la Pdekaiko, 8 (A. A.) - Meksiko ve büyük devletlerin miıterek 
l '!PapHının ıehrla dıı mahalle· lıaareket ihtimalini iyi ı•kllde 
bUdı~ın birinde tevkif edildiii karıılamaları lUı;umunu bildlr--

ırlliyor. mektedir. 

Kübada lfo ebik ol-1tyan i:htllllden bir manzara 

HaYana, 8 ( A.A ) - Memur· beratı inkıtaa uj'ramıttır, 
lar F"•YI endife verecek Havana, 8 ( A.A ) - Muha· 
yaziyete gelmlıtir. Ve hemen bere memurları lşlerlni bırakmıı· 
bOtUn daireler grev• ittir.ık lardır. Poıta ve telgraf mubabo-
etmektcdir. ratı btsylece felce uğramııtır. 

Poliı kuyvetleri kıılalarda Bu har ket zannedildiğine 
tophlDllUfhr. Askerlu lıUkiimet göre, hlikfımeti devirmeye matuf 
1,ioaları önünde uöbet bekleme • proğramın bir parçasıdır. 

Memurltır öteki ıırevcilere 
tedirler. Muhtelif tehirlerde hU· iltihak etoıiılerdir. Umumi grev 
kflmet binalan ve hu Hada pos· o}pıası ihtimali vardır. Zaanedil-
tanelerdo bombalar bulıuamuıtur. diğine röre örfi idare ilin edile· 
Bütün memlekette telgraf mu'ha· &.:ektir. 

y zv a ihiye -
leri Geri Mi Alınacak? 
Vaşington, 8 (A.A.) - Ayan 

maliye komisyonu milli kalkınma 
idaresi tahkikatına başlamıJ \'e 
ilk Reiı Donald Rişberg'i dinlt" 
ll'Jlttlr. B. Rişberg, milll kalkınma 
fdareainin hemen hemen aynı 

ıekliyle iki ıene daha mevcudi· 
= 

yetinin uzatılmasını fıtemiıtlr. Bu· 
nu11la beraber Rişberg, asgari 
ticret bare i yapmak, iş saatl ri· 
ni taazim etmek, srayri meıru 
rekabete mani olmak gibi B. 
Ruıvelte verilmiı olan aaliihiyet
lerin kongreye devredilmesi fik· 
rinl iltri sUrmUıtnr. 

Edebi 
Tefrikamız 

Yaz••: 
Mahmut Yeaarı 

N; 1 
ıeıle aöylUyordu: 

- Buraları unutamazsm, Ha· 
cer... Kaç sene, bu? Kaç ıene, 
bu, Hacer? Günler ieçiyor ~a. 
bize yalan, ruaHI geliyor... Kadı· 

rünce, ne tnıırmıştı! 

Hacer, bir kahkaha kopardı: 
- O za an, zurnacı Numa· 

nın doıtu g6zll gliı ı A7.lzeni 
oturduğu evde, p nsiyondukl n Çam Tırtılları 

'-~"elkl Kısımların Hullsasn 
'Muharrir, Büyükadada Aşıklu 
yolunda gezerkeu, arkadaeı 
ona oamlardan birkaçının daha 
haata olduğuuu, iri -dallı, kalın 
&ÖYdtli ~amlan kemirip yıkan 
tokırtea kurtların keteler için· 
de rqadıklarını, kt1eltrden düı· 
tlikJtri zaman dl>rt blı yuaa d• 
ğıldıkJ.anııı anlafJyor ve b• çam 
lırtılluıwD ıararlarının önüne 
geçmek için onlan daha tohum 
halinde iken yakmak, öldürmek 
llzımgelditini ıöyliyor. Jluhar
rir, arkada§lndaıı ayrıldık•an 
•onra npıırla döDtrkeo yanı 
baıında oturan ıaıı yüdtırlne 
alabildiğine makyaj yapmıı, 
hırıltılı ökıftrtiklerle konuıan 
ilı:i kadını dinlemekle meşgul· 
dür. Du kadınlardan biri lilrdli· 
in fflna hayaUıın bıkmış .kö;rüne 
Cf'lcilecektir. Öteki o fıkirde dt· 
iiJ, ahıtıldarındao !kolay kolay 
"•ıgıoemiyecık. 

t..._ -. Dur bakalım, gideli daha 
'""Ptl to d , - xu ört ay aluyor. 
~ ınan Adalet, her ıeye bir 

dlği zamnn, koskoca kart karı idi. 
Parla mahalleslndo iken edalı Sa
ldonin evinde, adı, kurtlu kaıardı. 
O, köyllnde aımıf.·· Kırdıiı ceviz 
bini aımıı tutunamamış, kaçmıı, 
buraya dar kapajı atmıı··· Tekrar 
ne akla yelken etti de KittJ, bil· 
mlyoruml Orada, eski belilıları, 
bıçak bıçağa gelmifler... Araya 
nef ıaniyetlik aokmak, onun, birinci 
huyu idi. • 

Adalet, ılgaraaı aizında yut· 
kunur ıibi bakıyordu: 

- D•m•k, gllmeği, iyice ka· 
faaa koydua? 

Hacer, omuzlarını kııdı, par
matını apna ıötlirdl: 

- Amma, Hn, yia• auyınamıt 
ol... Billlin sululuj'unu blliraln; 
bani ıevda1ından değil, afi kel"' 
mek için, balta olur •.• 

Adalet, dudak büktU: 
- Nemeliıım benim .• , Hem 

Billll gördUğUm yok ki... 
Durdu, yine dayanamamıı 

• köyünde Duvardibinde, ne giin• 
lerdi?. Bidar hanımın evini hatır· 
hyor musun? O zaman dostun 
ıoför Süleymandı 1 O zamanlar, 
SUleymaoı, ne severdik? 

Hacer, unutmuıa benziyordu: 
- Süleyman için tilmilf, diyor• 

lardı. 
Adalet, bırlıya ıtıırlıya ~ktftrdl, 

ıiıarasıaı yere ttikUrdD: 
- Şahika, Eski§ehirde gördU· 

iü•U sö.> 11) or ..• . 
Paketlui çıkardı, tekrar ııaara 

ıırıyordu: 
- Sen, köyde, tek clauıcak 

<11U1&n, ıanki? •. 
Yan yan balltı, algarasını 

sardı, klğıdın kenarının Cliı.eriJo 
kopardı, Sigarayı yapıştırdı, çak· 
malda yakb: 

- Dllnyada tek durmaısı!ll.. 
Hacer, fıkır fıkır gUlllyordu: 
- Tek durmazaam, ne olur? 
Adalet, kaılarım çatmııtı: 
- Dııarbk yerler, buralar• 

beazemez!.. Hele ıenin, kaçamak 
huyun da •ardır, dost, mettris 
dinlemez, eğ1ontiye koıarsın ... - takrnadan edernezsin. 

-. ld Sarhoş Zekiye de aitti idi 
o u? O d • , 

atbiydi: 
- Sen, köyde sıkılırsın, Hacer! Hani bir gUn, Modadalcl gizli 

randevuya gidip basılmıştık! Mu· ~tnıı l ra a, bir kurıunla de-
f •r. Dalyan ~bl kadındı! 

- Sarhoı Zekiye, buraya &•l-

Hacer, dalgındı: 
- Bir gideyim d ... 
Adalet, durgun •e aca ltlr 

av1n, orada vea:kaaız karılarla 
karıılaıacağını umarken, blıl gl-

Azize, ne eyi kızdı! Oku-
maıı yar 111 da vardı z • urnacı 
Numanın nesini ısevmiıti, halA 
ıaf&r&lll Azize, aile kızı idi. 

- Hani bir gece A • 
b
• , zııoye 

1r O>Un etmlıtik, hattrlarmısın? 
Bir şenllk gecea"ydi canım! 
pabuçlarını saklamııtık' ta. evde 
hapis kalmııtı. 

Adalet, elial göL _ v. L uegme ou• 
tırmıı, iirile doğrula gnli)·ordu: 

- Hatırlamaz mıyım? Komıu 
kıybrık'ın "'trb'- ala 3 K • puryalannı 
ayaklarına geçirmif, takır takır 
·~rn!erek, isktle meydanına ael· 
anıtı. 

. ~rhk coımuılnrdı; iklıl de, 
bırhırlerlnfn dirseklerini iterek, 
omuzlarına vurup dizlerini yum
ruklıyarak, katıla kahla ,UlOp, 
an1atıyo.-lardı: 

- Par·ı mahallHindtkl Paıa 
kızı Mediha, aklına ae1miyor mu? 
Ona, ael r işitmiıtin ı 

- Kaya balağı ıuratb Y ektal •• 
- Arap Meıud nin evindeki 

Zom Y akta değil mi? 
- O ... Sor:ra, madam Hay

kodaQ Zehra teyzemin evine ıo· 
len Sulu Muıaffer ... 

- Kanber hanımın evindeki 
ıözlüklU Nigir? •• 

1
'( Gönül işleri J 
l:Jir Vicdan 
Me$e/esi 
Karşısında ••• 

Bir okuyucum bana, dUıOndO· 
rOcU bir vak'a 'nla:tı, aynen an
tunuma geçirmenin lmkAnı yok, 
esaa mahiyetini bozmamak şartlle, 
çaresiz biraz değiıtireceğim. 

Diyor kiı 
Bir aUn umumi bir deniz ıe· 

ıintlslnı gitmlıtirn. Gece yarısına 
doğru ıeri dönerken boı bir ka· 
mara bulup biraz dinlenmek arzu· 
ıile dolafbğım ıırada çok sevdi· 
iira bir arkadaıımın karıs ·nı, 
simaaı bana pek yabancı gelme· 
yen bJr 1rencin kolları arasında 
gördöm. Onlar beni farketmemlı· 
lerdl. Seısi,ıçe geri döndüm vo 
dtişOamoye baıladım: 

- Bu bldiıeyi doıluma haber 
vermeli mi idim, vermemell 1111 
idim? Suımayı mUnt1ip gördftm. 
Aradan birkaç yd ıreçti, ben 
lstanbulu bırakark yabancı bir 
memlekete gittim, epeyce kal· 
dıktao- ıonra l'•ldim ve a-e· 
lince de dostumu bir çocuk ba· 
baaı olerak buldum, yavru, hayret 
edilecek bir benzeyişle bana 
baıka bir aimayı hatırlattı. Yıl· 
larca eYvel istemiyerek gördllifim 
manzara tekrar gözlerimin önüne 

geldi ve şimdi muazzebim, o za· 
man meHleyl arkadaşıma anlat• 
madığım bata mı ettim, vs ol'an 
zaman ieçmlı değil midir ? ., 

Baxı meseleler vırdar. Onlar 
da ahlAkın verdiği emir vicdanın 
içinden gelen sese uymaz. Bu 
onlardan biridir. Ben şahsen bu 
okuyucun-:u kabahatli bulmuyoruw.. 
Bilaki& vaktile en doğru bir ha· 
reketi yapmııtır. O vakittenbe: i 
de ortada değişmiş bir ıey yok· 
tur. Esaaen gecenin karanlığında 
galeti rllyete uğramıı oJması 
ihtimali de çok kuvvetlidir. EHsı 
çUrük bir ıtıpbe üzerine bir ev 
yıkılamaz. 

Geçenlerde 11Saadet perdeıl,. 
diye bir bikly• anlatmııtam, o 
herkes için az çok yarjt, tir. 

TEYZE 
::ı 

- Aman kız, sus... Bir glln 
gözll\klft Nigirla lıtanbula ini· 
yorduk. Vapurda, nereden dönü· 
yorlardı, bilmem! iki dııarlıklıya 
rast ıceldikdi. Ama biri hHdUk mU 

hödük... A! Herif, bize doğru 
gelmez mi? Ben, adamlarımı ta• 
nırım. içlerinde bir tane bile 
böyle hödük yoktur. Herif 
yılııa yılııa yaklatıyor. Tanımaaa 
bu kadar yılııır mı? NigAra, bak· 

dım; sırıtıyor! Meğer onun adamı 
iml9... Geldi, yanımıza oturdu. 
Ne dersin? Git, diyemezsin ki ... 
Ama kıyafeti görsen, gnimedın 
61liraftn... Pantalonu ıalvar mı, 

elifimi, belli değil .• , CakeU do, 
lataya benzeyor... Arkadaıı, ona 
nispeten, neyse, ıarasız1 Ben, o
turdutum yerde, yerlere geçiyor· 
dum. O kadar tanıdıklar var. 
Alay edecekler, diye korkuyorum. 
Herif, oturunca, sanki UtUıU bo
zulacakmış aibi, pantolunuoun dl· 
r.inl yukaıı çekmez mi? Paçala· 
rından, donunun bailan sı· 
yırtıyordu. Bir gUlmem tut.un.·· 
Herif; yayık yayık: KftçDk ha· 
nım, ıcaliba, ılnirlil dodf. Niıir • 
pişkin 1 Hiç oralı deiil, aldırış 
bile etmiyor... Ne lae, konuş· 
mıya baıladık. Hel'if, me· 
ğerH, Niıln .•~•Y . eski tanı· 
yormut- Benim ıçın Nıglra ıo ""' 
Koçuk hanımla nereden tanışı· 
yorsunuı:? 

C Arkası var l 
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Asilere Karşı 
Giden Filoda 
Kaç Gemi Var? 

Biliyorsunuz ki, ıon Yunan lı· 
yam önce donanmada patlak 
verdi. Beş harp gemiai Bay Veni· 
zeloı tarafını iltizam ederek lıU
kumcte kartı lıyan bayrağını 
açarak Giride gitti. Asi bahriye
liler kaçmadan önce, iıyana iştirak 
etmiyen diier harp ıemllerini da 
kıımen tahrip ettiler. 

Yunan hükumeti bu ıemllerlo 
bir k11mını tamir ettirmlı ve 
küçük bir filo halinde ali donan· 

· manın üzerine göndermlı bulunu• 
yor. Geriye kalanların da t~mlrlerl 
,u dakikada bitmlı deme~tlr. 

Okuyucularımızı, timdi Yu~n 
hllkiimetlnin elinde bulunan filo 
hakkında tenvir etmek makıadtle 
isyana ittirak etmeyen gemileri, 
isim ve cinı:erile şuraya yazıyoruz: 

1 - Denizaltı gemileri: HU
kümetin e:indekiler dört tanedir 
isimlerj de ıunlardır: Kaconi, 

· Proteos, Papanikoli . Ye Gla•ku 
bunlardan Kaconl ile Proteoı'un 
tamirleri bitirllmiı ve ut donanma 
üzerine yola çıkarılmııtır. 

2 - T orpito mubripleri ı 
Beı tanedir. blmleri: Speça, 
Pamtlr, Yenks, Tiella ve Spen· 
doni'dfr. Bııolorın da tamirleri 
tamamen bıtirilmit ve cephane 
alarak isi filo Uzerine hareket 
etmi§tir. 

3 - Zırhlılar; Hükumetin elin· 
de bugün Uç zırhlı yardır Te 
şu11lardır: 

Konduryotis, Hidra ve Aeton. 
Bunların da tamiri bitirilmiştir. 

Şu ,·aziyete göre, Yunan bU· 
kümelinin el:nde Alilere kartı 
emre amade olan filo Ut Kırhlı, 
beş torplto muhribi ve dörl de 
denizaltı gemisinden mürekkeptir. 

Bu filoya mensup ftç harp 
.gemisinin, bir fllotila halinde 
Girld sularına sılderek Hanya 
fehrini bombardıman ettiğini ve 
ıehirdo müthiş bir paniğe yol 
açtığını dünkü nüıhamızda yaz· 
mıştık ki bu haber teeyytıt etmek
tedir. 

Yan .ış Verilen 
Bir Haber 

Par:ı, 8 (A.A.) - Le Jurr.ıl 
gazetesi, Yunan dsi;ericlr. Sakız 
ve Siaam adalarile Kavalayı 
işgal ettiklerini ve fakat htUı6-
met flksuııun Lakanc (?] AJa
ıını bombardıman ettığ'inl yazı 
yor. 

[Son P<•sta: Yun.ı.n adaları 
arasında [LJorneJ Diye bir ada 
yoktur. Bu, Gır=d.:!•id Hanya 

ıehri~ir ki hilkiimcıt filoıun"n bu 
şehri bombardıman ıttlijin! dOn 
yazmııtık. Ajans bur:.da bata 
etmiıtir.) 

\ 
SON POSTA 

Şiddetli Çarpışmalar Oluyor ! 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Venizelosçulara Ait Bir Mü-
himmat Deposu Bulundu 

Hiilcfrn.t JUo .. rt• ... ,.,.,, l•l•n•ll ,..,,, ••mil•''""•" K•çoalı l11ltt•l6•lılrl 
Yunan hAdiıeJerine dair dün 

akşamdan bu sabah aaat dokuza 
kadar muhtelif merkezlerden aida
tımız haberleri bu ıUtunlarda 
okuyacakıanız. 

Bu ıabah dokuzdan itibaren 
ıazetomld makineye •erecetimlz 
dakikaya kadar aldığımız en yeni 
ve ıon haberlerde l inci ıahlfe
dedir. 

Se!anlk, 8 (A.A.) - Havaı 
· ajanıı bildiriyor: General Kon· 

dilisden sıelen bir telgrafa g6re, 
Trakyada Aıllere ~ arıı mücadele 
etmekte olan General Y allıtira· 
aın Alekaandrapolla civarında 
mukavemet etmekte . olduğu bil
dirilmektedir. 

Bekçisi Venlzcloıcu olan bir 
mezarhkta hakikt bir mühimmat 
depoıu keıfedllmitlir. 

Uluılar araıı ıeyrlsefalnl ko
laylaıtırmak için Selinlk limanı 
nın medbalindeki torpil hattın· 
dan dar bir geçit açılmııtır. 

Atina, 9 (Huausi) - Hüku
met ku .. vetluin• menıup tayya· 
relu, din de iıyan eden mınta
kalar üzerinde uçarak binlere• 
beyanname atmıılardır. Bu be
yannamelerde iıyAncılara hitap 
edl.erek, d•rhal tealim olmadık· 
ları takdirde, biç merhamet ifiste
rilmekıizin, Yunanlıtanın milli 
birliği •e aelimetl namına imha 
ve tenkil edlleceklerJ, hOkumetin 
buaa, buaUn her vakitklnden 
daha ziyade muktedir olduğu 
bildiriliyor. 

Yunan hUk6mıti, isyan eden 
dördüncü ordu efradmı terhiı ed..
rek Üzerlerinden aekerlik ve aillh 
t&şımr.k hak ve nzifesinl aJmıfhr. 
Tısn·ueler bu huıuıdaki kararna
meyi ihtiva eden resmt gaz:eteden 
de binlere• nftshayı iıyancıların 
kararılh ve aarnlzonlarına atmıı· 
lardır. 

General Kondlllaln 
MUhlm Sözlerl 

Atlna, 9 (Huıuıt) - isyancı
ları tenkile memur hl\kfırnet kuv
vetlerinin kumandanlığını yapan 
Harbiye Bakanı General kondill• 
birinci ferlkliio terfi etmittir. Ge
neral Kondllis, Makedonyadald ıon 
vaziyetin hilkfımet kuvntleri he· 
aabına çok müaalt olduğunu söy· 
!edikten ıonra demittir ki: 

" - F eaa ha•aların fiddetl 

1 

• 

Talim ••••''""• "' Efza• .. •11ıa11 
ltenllı: azalmı;, değildir. Fakat buna f bal itaat • etmeleri bildirllmlıtlr. 
ratmen hUkümet kuvvetleri, iıyan· Akıl takdırde llıerlerlne . ateı 

· cdara kar ı ok mlleuor taarruzlar açılacakhr.. Muayene edılmek 1 ç . Oıere gemılere yakında bulunan 
)apıyor. Ha•• bUıbllttln düzeldiği bir limana gitmeleri emri verl-
Yakit 48 aaat içinde buton lıyan llrae gemiler derhal ltaata mec· 
mıntakaıı temizlen•cektlr. burdurlar. 
Sellnlle içeri Yunanlatandan Bay Venlzelos Glrldln lstlkllllnl 

aaker Geliyor 

Sofya, 9 (Husuıl) - Bulgar 
gazetelcrJ, Atlnadan aldıkları son 
haberleri tıfsir ederken Makedon• 
ya lıyanıaın yok edilmeainio bir 
glln meaeleıl olduğunu yazıyorlar. 
Son haberlere ıöre de, General 
Kondiliı, Kılkıı kaaabaıında te
cemmO etmit bulunan bllkiımet 
ku•vetlerini teftlı etmittir. Ayrıca 
SelAnlğe yeniden dört piyade 
alay gelmlt ve içeri Yunaniı~andan 
da ıUvari kıtaları sevkedilmiıtir. 

Bulgarlstana iltica Edenlerin 

Slllhları Alınıyor 

Atina, 9 ( Husuıi ) - Buraya 
gelen en ıon haberlere göre, 
lıyancılardın bazı müfrezeler 
Bulgariıtana iltica etmlılerdir. 
Bulgar hudut karakolları bunları 
yakalıyarak slliblarmı müsadere 
etnuılerdir. 

Diğer taraftan gaz:eteler, ıali· 
blyetli kimselerin ifadelerine 
lıtlnat ederek, Si1am ve Sakız 
adalarının asiler tara• 
fmdan l~gal;nin hiçbir ehemmi
yeti olmadıjmı yazıyorlar. 

Çıkardan bir ,ayla tekzlb 

•dlldl 
Atlna, 8 ( Huıuıi ) - Yarı 

rHml Proiya aazeteıl, doıt 
Balkan dewltttlerinin hüküınet Ue 
asiler araaında bir tavassuta 
teıebbUı ettikleri hakkında çıka
rılan ıayialarıh pek aııJ11z oldu· 
tunu yaııyor. 

Eıtiya ıaı.eteal de, Romanya 
elçlıinin cumhur relıi tarafmdan 
kabul olunmaaı üzerine çıkarılan 
·,aylaları tekzip ederek, Romanya 
elçiılnin en kıdemli elçi olmak 
dola)'lıile cumhur roisi tarafından 
kabul edildiğini ve Hfirin Atina· 
daki ecnebi elçileri namına, dahili 
harbin umumileımealnln önUnU 
alabilecek meaalyi teshil etmesini 
temenni eylediğini yazmaktadır. 
Yunan HUkOmetlnln TUccar 

Gemllerlne bir Emri 
Ati na, 8 (A. A.) - Bütün tile· 

car Jlemllerine verilen emre der-

llAn edecekml•I 
lıkenderlyc, 8 (A.A.) - Gl

ritte, Suda limanındaki eıi harp 
gemilerine geçen hafta yaptıkları 
hUcumcht, Averof kruvazörU hük<l· 
mete ait iki tayyareyi dUıUrmUt
tnr. Ayni glln Averof kruvazörüne 
dUıen bir bomba iki bahriyeliyi 
öldUrmUttllr. 

Bu haberler, iıyan çıkcığı 
gUodenberi Girldden ıelen ilk 
haberlerdir. Haberleri, 11 lmperyal 
Ayrvayı ,, lngillz tayyare tlkoti
tinin Giritte bulunan ve adadan 
ayrıhnaaına husuıi bir ıekllde 
müsaade edilen lmperya yatının 
kaptanı vermittir. 

Röyter ajansı muhabirinin ver· 
diği bir mOiakatta, lmperya kap
tanı, Girit halkının veniıeloaa 
yardıma hazır oldutunu bildlrmlt 
•• şunları ilAve etmiıtlr: 

" - Eğer, asiler mağlup oluraa, 
Venizeloı Glridi mUatakll devlet 
U&n ederek uluslar kurumuna mtt
racaat etmek niyetindeClir. ,, 

Son Posta: Bu haber iayanın 
ilk günlerine ait oldutu için eskidir 
ve A verofun bir tayyare dütürdtlğü dı 
ilk &ünlerde yazılmı~h.] 

Makedonyada hUkOmetln 
bir tayyaresi dU,tU 

Atina, 8 (A.A.) - General 
Kondiliı, göndermiı oldutu bir 
telgrafta, şiddetli fırtına Ye ıo
ğuklarm d~vam ederek, f8rkl 
Makedonyadald iıi kuvvetlere 
kartı muntazam ordunun hare
katını gliçleıtirmekte de•am 
ettiğini ve kesif bir ıiıin hava 
harekAtına mani oldutuau bildir
mektedir. 

General Kondiliı, rllsgArın 
tlddetinden bir tayyarenin dllı· 
tUğUnU, ordunun kuv•el manevi· 
yesinln mUkemmel olduğunu 
llAve etmektedir. 

Fransız Gazetelerine Göre 
Vaziyet nasıldır? 

Paris, 8 (A.A.)- Gazetelerin 
Yunanistana gönderdikleri huıusl 
muhabirlerin verdiklerj tafallata 
göre asiler vaziyetleri ıağlamlaı· 
tmyor, gibld:r. 

Lö Jurnalın huıusi muhabiri, 
Midillinin itgal:nden başka, aal· 
lerin Sakız ve Siaam adalanaı da 

Mart 9 -d 

Bay Venizelo
sun Planı 
Anlaşıldı 

( Battarafı 1 incl yGıde ) 
lamaı, Bay Veniıelosun ıöyle b~ 
plln kurduj'u da, yepalan tahkik• 
neticesinde tamamen JDeydıa• 
çıkmıttır: 

1 - Donanma kuvvetinin .. ~ 
himco bir kısmı iıyana iıtirık 
etmiı bulunuyor. 

2 - Bu donanmadan llk aac• 
adalan lıgal buauıunda latif acl• 

·etmek ve hükumet filoıu h.,... 
kete ıeçmedeo bu ltıali te11lll 
etmelr. 

3 - Adalar itı•l edlldikl•11 

ıonra oralardaki Bay V eniuloli 
aadık olan balkı · aakere almak •• 
bu aıkerin baıına Bay Venizeloİ' 
en ılyade ıadık olan kumandıll"" 
lan geçirerek Makedonya ihtUil' 
ellerine yardıma koı mak. 

Iıto, en ıallhlyıtll kimaelırl' 
teyit ye temin ettiklerine g&rlt 
lıyancıların çizdlii planın e,,, 
hatları btİıılardlr. Fakat yine te' 
mln edildiğine ıöre, Yunan bO' 
kameti, lıyanı mutlaka b&1tır111 .. 
için çok esaıb tedblrJer alddt 
için bu pllnın tatbiki lmk&nsa' 
bir hale aelecektlr. Bununla be
raber, isyancılar ~idlen plaol 
tatbik etmek makıadile Glritt• 
bftyUk lıasırlıklar yapıyorlaro:ı•ft 
Hatta Bay Vener.ilosun emril• 
Girit adaaı halkı askere bile ç•" 
ğırılmıı. 

Ancak, Yunan hUkfimeti, M•~ 
kedonya isyanının geniılemeo:ı• al 
için btltUn hazırlıklarını lklll .. 
etmiı ve lıileri eyice sıkıştır111lf 
tır. Aıilerln ıu dakikada zlyadl'" 
ıile imdat ve yardıma mulıt•f 
bir vaziyette olduklar\ muhak
kaktır. Ei.r Makedonya ihtilal-

cileri, bu yardımı en yakın bit 
zamanda görmiyecek olurlard 
Bulaariıtaaa veya TUrklyeye Uti" 
ca etmeğl dftıündl\kleri ele 
anlatılıyor. ./ 

-~kl ~~~~it;-;.h.:ıb~- ii.- i,~aİ et-
tiklerini Ye Serez ile Kavalaci' 
vaziyetlerini takviye ettikten ıo~ 
ra Dramayı iıgal ederek kı1111•' 
Epir' e geçtiklerini bildirmektedlt• 

Fakat muhabir, hUkümet• 

eadık kalan donanmanın h~~ 
olduğunu ve üç torpito muhrı . 

n·n Handiyayı bombardıman etti' 

ğial de illve etmektedir. 

Pötl Pariıien muhabiri, bil~~ 
met tayyarelerinin Kavalada , 
mir atmıı olan iki aai harp gelll eli' 
bombardıman ettiklerini bil 
mektedlr. ,-
Pirenin Bombardıman edllf" 

sinden Korkuluyorrn11t ~ 
Lö Peti Jurnale göre veni;,,, 

loıcular LarlHa'yı lıgal etınlf ,1 
Averof'u takip etmek lıte1ft' 
iki tayyareyi dDıtırmUılerdlr· ~ 
reye kartı bir hücum yapılllll d' 
ıından korkulduau blldlrllm•kt~ 

&on Postaı Anadolu ajııD' d' 
d.ğ. b h uerlet .. :. Parlıden alıp ver ı ı u a · ,.. 

eakidir ... Son Po11ta bu haberlfll 

iki gün ınel yaımıştır. ] 

Top &eslerl yl)f)•• 
Sofya, 8 (A.A.) - fıt" 

hududunda siikftnet bUkfılll dı" 
madır, Bulgar Makedony•~:>'ııl• 
top ve mitralyöz ıeslerl nda~l 
maktadır. Hudut civarı urDl" 

barebe ı . 
halka nazaran, ınu yıkl•f 
tUlerl Bulgar bududu~a r· cati111 

b asilerın · 
maktadır ve u 
delAlet etınektedir. d karak•l" 

Aailer bazı budu 
larını ıeçaıiflerdlr. 



~ \llergü11 
~ 

Gft Coi Oldala için 

8ag1n Konamatlı 

············ S ·········································· .. 
Özünü Tutnzıyan 

Biz Değiliz I 
k ( Ba,tarafı l inci yilzde) 
l' •timizin her yanında olduğu gibi 
it rakyada da normal ıulh umanı 
U~Yetlerl haricinde bir nefer ılave 

~dilın•diğlai •e hiçbir sınıf silah 
tına çatrılmamlJ oldu2u.lu yaz• 

llllfb. 
~ Din Bulıaristan Hariciye 

•ıırı ile görütmOı olan Sofya 
•lçhniztn Bu gari11tanın Akvam Ce· 
lblyetine hakkımızda böyle bir 
~Oracaatından b;z kendisine aöy• 
>1?~eye kadar haberi yoktu. 

. 1 Urkiyenin açık aamimt ve 
larıh lirk ' il 

1 
po ı asının kendi hukukunu 

.::• bir ciddiyet ye taaasupla 
~ 

1 
dafaeya karar vermiı ise baı· 

./arının hukukuna da aynı suretle 

.;•~et eder olduğunu ve sulha 
,:i~ılığımızın ve sulhu müdafaa 
1t'1"'1nıizin ne kadar köklU ve 
llıu~hetll olduğunu ve imza edilen 
rı.: •~elere riayet etmek ve 
lllt.İ et ıstemek kararında olduğu· 

ı:u dünya bilir. 
td Yer yUzfinda bundan tUphe 
dü ecek bir btlkümet bulunacağına 
fıtı~ akıama kadar inanmıyorduk. 
t.1 iBr Hariciye Naz.ırı dostum 
~~ alolof aramızdaki doitluk 

111., ahedeainden bahsetmiştir. Yal· 
butuona değil, iki tarafın mer'i o!an 
dt n meYcut muahedelere ne ka· 
"' r.~Yayet etmekte bulunduğunu 
ltrb· 1 taraftan hang·isinin millt 

Resimli Maka~e a Cenıiyet ihtiyacı 

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

Çok klaeik bir tarif varılır: ' ' İnınnlıu yarndılı~tan oıc• 
denidirler . ., Bu, iasanlar lıer yerde toplu bir halde yaşarlar 

~· ya9amıığa. meyillidirler d!'meklir. Yalnız in1anlar değil, 
fıl ve tinısnh gibi birçok Yahıi hayvanlar bile toplu bir halde 
Yll~arlar. Hayvanlar bile sürii, yaui oemlyet Jıalinde yaşamayı 

bir ıhtıyaç bih~ıkle~i. hal le, huzı .. i~ıııırnlıı.~ ın cemi) et hu.ylltın
dan nefret ettıklerını hayreUe goriiyoruz. Bunlar, menfi ruh· 
lardıı n her menfi İn&an, zararlı bir varlıktı·. Biıtün hare .. 
ketlerimizde cemiyetin birliği Ulküıünü hedef tutmamız 
llzımdır. 1nsanlığıu eus vasfı ve vazifeıl budur. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Bay Çalda isin 
ist 

D rha 
·ıer ! 

ttlıkye, milli tııkilit ve mUJi ha· 
ir kları tedafüii veya hır hangi -

omıuıu aleyhinde tec U i ( Baıtarafı 1 inci yftzde fena ve keıif oldutu için hlikü· zurartta bulunuyordu. 
lıı11b· av z blJdı'rmek suretile tehdit aavur• t 

Çekilmes · ni 
... 

lç- 1}'ette olduğunu, göstermek me e mensup ağır toplar hareket Bu sırada genç bir seyyar 
•fk~ Cemiyeti Akvam ve cihan muıtur. kablliyetlerint- kaybetmittir. Ast aatıcı " ~atasın Plaslias! ,, diye 
lt rı umumiyeıine kanaat verecek Sofyadan gelen haberlere göre fİlo Midilli ve . Sakız civarındaki b .. d .. 1 l h Ik b d 
bı•uUerle hakikatin meydana çık· evvelki akvamdnnberl hududun 20 agır ıgı ç n a u elikanlıyı 
8ı'~ırıa kabul etmiye hazırız. mil uzaklığından mlithlt bir harp kliçUk adaları da işgal etmiştir. linç etmek istemiı poliı kendisini 
le ıı:1 hiçbir hareketimiz imza glirllltUsU aksetmektedir. Asilerin elinde bulunan ve gUçlUkle kurtarmıştır. 
bİi;n:t:-:;:yır 'd::~·d~eleHria L h!,l Diğer taraftan Peristeki Yu- mUhim bir tlltlin merkezi olan Fakat ııenç ağır ıurette yara• 
I,• k • ır. eraana• nan elçiliği, neırettı.r..ı bir tebliöte, Kavalada bir komDnfstUk tefek- lanmıf, ayai zamanda •ulb mab· 
ır omıumuz •l•yhinde onun J5• e kul .. d b h dıı· t.nıamiyet ve emniyetini tehdit huıuıi membalardan gelen ha· un en a se ıyor. kemesi de aeaylfi tlılil ıuçile 

•den. bir hareketimiz yoktur. berlerln daima ihtiyat kaydlle Yunan komttnistlu:nln aal'ere kendlalni IS aUn hap•• mahkam 
"'' Bınaenaleyh, Bulgariıtanıa bu talAkki edilm41,ini bildirmlı ve yardım ettikleri de bildiriliyor. etmiıtlr. 
oı,!'•bna her halde bize matuf "Larlasa ,, ıehrinin asilerin .iıgal Serezdekl Asller Eski muherlpler 
c:lrıd'\ izhar edilen VHile bari· ettllini de tekzip etmlıtlr. Atina, 9 (A.A.) - HOkUmet Atlna, ( Husuıi) - Eakf mu· 
•t•rrıe ~aşka maksat ve sebeplerde tebliğde, General KondJliafn kuvvetleri asilerin Sereıdekl ka· haripler cemiyetinin bUtlln azaları 
"~d·'llda lıbetalı:lik olmaaa ıe· Makedonya isyanıaı tenkil ederken raralhlarmı bombardıman etmit bUkümetin emrine glrmiılerdir. 
ttı, ır. Yunan doıtumuzun , bil· mümkln oldutu kadar kaD akıt• ve bir çok haaarat kaydedilmiştir. Yeni Tevkifler 
l do tl ı ı i d mamayı lıtedfTırl de bildiriliyor. Baıbakan Çaldarla, hava dit- ( Qır4k • arını e em ç n e • 1 Atlna, Huausi) - Burada •e 
~ltııı an dahili ıı:tırapları henUz Strumada kar fırtınaaı çok H lr düzelmez Makedonyada ten· p· d t klf t d • 
~.il •rni.ıtir. Doıt memlekette ...... -...................................................... kil hareketine baılanacağına ve ıre e e~ a . evam ediyor. 
~. dökUlmeainin bitmeainl ve Ulualar kurumu umumi kAtibi Bay aallerin teslim olacaklarına kanaat Bu arada ıkl amıral, bir General 
-.. ,"' ve intizamı ammenin bir AveDol Bulgar murahhası Bay ıetlrmiı olduğunu aöylemiıtir. Ye birkaç miralay ve kaymak 
"-,~-"·l avdet etmeaini temenni Antonoftan ötleden 11onra ken-· ·'Yaıasın Plaatiras r,, Diye da tevkif edilııfjıtir. am 
~lliı~te~I~. Hiç bir devletin diılle temaa etmesini rica ehnlt- Eağırmıı Venlzeloa KUllhı I 
~ltt ıtıne kanımak a11la tir. Bu miillkat eaoasmda Bay Atina, 8 (Huıusi) - C h 
L- llnııd d. 

1 
Avenolun Bu!gar murahhasına Atien, 9 (Hususi) - lı} ancı· um u· ~ h an geçme ığ için d 1 k 1 riyeti koruma cemiyetinin b 1 'atad •rkesin bildiğJ hadiseyi bu dünkü müracaatının biraz garip lar üzerine gön eri en as er er t h . dil. k ıu e eri 

• bulunduğunu ve kendi11inln bu 11okaklardan geçerken ahali te- a arrı • ır .•0 bir şubede be 
t'ttj m~Ycut vık'a olarak zik· yUz tane Venızelos kuı::.b 1 
-.;ıD"'·. Ümit etmek isterim ki, müracaatı Türkiye murabhaıına U d . a ı ve beı 
... _ ·•r••t d . . b 1 tebut mecburiyetinde oıdu,...·nu Ası·terı·n Kuman- Y ı tane e sıyah gömıe'- b • l'tak anın a vazıyetı öy o ~.. Junmuıtur. " u 
°"il tar. Vnk'alardan bahseder· bildirdiği ıöylenmektedir. 
c,~, Bulgaristanın Akvam Bulgar notaıilo Türk cevabı danı B ulgaristana Asiler Gelanııı Bombardı-
lollof~ mümessili M. An- bilahara Uiualararaaı Kurumunun man mı Etmit? 
~t~ 1 • ki Ankarada ara• Konıeyi azalarına te!zi edilecektir. K f Belgrad, 9 (Hususi) 
~ lll·~h bulunmuştur • hakkımızda- Uluılnrarası mahafill, Bul· açmış . gaıete111nin iatihb - Pravda ~ .. h k H l M b y h k.. arafına göre ~'rııı, rayı umumi itibliğe verir gar eyet ura hasa!ınıo unan U umetinin l" d . ' 
~'~l,tı bu makamın alikadar nereye varacağını ölçmeden bu 8illcr•ı1 !J (Hususi) - aur•tltı ile asi filo arasında •bın ~ki fılo 
"'katı e daha haber vermeıine müdahaleyi yaptığı kanaatindedir. tleuera11 •dars ıaglaga a6r•, Jlake· çarpışma olacakbr. üyuk bir 
el~ h ve b k d Ô w 1 d y hh do11gaaaki Y.ınan odl•rln• lcrınıa1t· Yt b l' .ıı zaman ıra ma an g e en ıonra unan mora aaı ne u gazc~e 
Qldu~\a iazeteci'.ere tevzi etmlı 8. RefaeJ, 8. Avenolu ziyaret d• eJen G•"•rol Kaınuo• Bulz•· niğin Hilerin ta ~ ye göre, Seli· 
~'4.tı.. bir vak'adır ki, müra· rislfln• iltica etmi#ir. maıı için tebirlearrruzl undan korun· 
q ... ederek bu mesele hakkmda ma• a ~' le . aebeblerini belki G t mmııtır. ~'t ed·\'ıre yarayabilir ıanııile iıa· Jfımat talep etmiştir. aıe e, birkaç gece O\'vel 

t l.
1

Yorum ------------------------------------------~----------~=---=--:--------....:::::::'.:::=~=:: IQ lr d • /' 
ı~tı, .... bu ıabahkl ajana ha- ( • E l":N'"A N ıs TER l NAN 
dlti •ıtııf•rasında Bulgarlıtanın bir, . J S T R M A / 
~~ı hab aa.k~ri silah altına çağır· ~ 
t k_durrı er;:ı dnha büyük hayretle 
~ h'ç · h· yle bir ıeye hak nre· 
~ itib :r sebep yoktur. 
't beı-:ni:rla w bu aaker toplama 
-. '-'ek i t dogru olmadığını tahmin 

'!\I\( c sd er. 'e hem de bur.u te· 
.., . •rıın 

~ • lırk' • 
t •llı.ııtı 'Ye Cumhuriyeti hükumeti 
''~' arına '-~ ıl) ğını k ve taahhütlerine 
' ~tle hçı al·nla her müna· 
'-tıdat\ he k •r Yerde isbat eder. 
ll-.ıg er ca mutmain o'mal>dır 

ar notası Cenevre de . ,, 

~~.ıe\~:,rı: (~~r~~':.hvaı) 

Muharrir arkadaılarııınızdan blrl kendi kö9e11inde 
rasdıtı bir yaııda ıunları yaaıyorı 

"Mukanl• ile yapmayı ilatiine aldıtı itler• kart•lık 
olarak halktan fazla tramvay ücreti aldı da bu İf~eri 
yapmadı diye tramvay ıirketinin mukaveleıini Bayın• 
darlık Bııkanlıtı bozdu, Dnlet Şura11 da bunu yerinde 
buldu. Ş:ındi bu faz'a alanmıt paraların geri veri.meal 
isteniyor ıirketten. 

Demek oluyor ld; halktan az. çok, nizım veyıı hak 
he rici alınan paralar eninde ıonunda aranıp meydana 

lSTER /NAN 

ç:karılıyor. Telefoa tlrketlnia eldıtı par 1 d , 
ı d ? 

a ar • böyle 
oma ı mı 

Bu kabildendir demiyorum amma Hal' 
yeni köprü için biletlere ynpıl"n ufak 

2
,, ıce yapılecak 

"k k d .. mrnın ne z~-
mana kadar, ne mı tara a ı r altnac3 11.1 b · 

k d. & ac'l a mu Y· 
yen mi diye mera e ıyo uın. Çünkü 1 . 

.. " · · b 1 •ene erdenberj 
bu koprunun ınşasına aı an!\m d. Be' d' . . . 

·• · ül · . ıe ıyenın tşı 
çok. Tabn ehemrnı m ıırnmıne üstün tutuy O ı • 

k.. ti - or. ur Ki 
daha on senek o~r. r

1
u yapmaz. On sene daha b~ 

parayı yerece mıyız • ., 

iSTER iNANMA! L, __________________ __ 
·---------------------~-- -------.. _______ _, 

Sözün Kı.;~~; .. 

Yazı Çok Olduğu ir-iP 

Buglln Konamadı 

• • •••• t ~ • -

Bay Venizelos 

Yaralandı Mı ? 
Bir Torpito ile 1\,. ısıra 
Kaçttğı HaLer Veriliyor 

Hükumet flloıunun Giritte 
Hanyayı bombardıman ettiğini dün 
yazmıtdık. Bu bombardıman esna· 
ıında Bay V enizelosun ağır 11u· 
rette yaralandığı haber verll· 
mektedir • 

Bu ıabab Sofya muhabirimiz 
bize telefon ederek ıunla: ı aöy· 
le dl: 

"Bu 1&bah çıkan Sofya gaze
teleri, Hanya bombardımanı 
eanasmda bay Veniıeloıun ağır 
•urette yaralandığını yazıyor. 

Bay Venb.eloı bunun Uzerine 
lıkenderiyeye gitmeye karar ver· 
miş ve bir torpidoya bindirilmiştir.,. 

Diğer taraftan Atinadan da 
ıu haberi aldık: 

Aı ine,9 (Hususi) - Bir Yugos• 
Javya vapurunun tel11izi, Hanycnm 
hükumet filos.ı tarafından bombAr 
dımam eanasmda Bay VenfzeJosun 
iki yerinden ağır ıurette yara· 
landığını bildiren bir telsiz ha
beri zaptetmi~t:r. 

Bu telsizde Bay Vuı·ıe"os ır1 

bir torpito ile Mıs.ra g tc;ek 
Uzere Hanyac1an ayrıldıf.ı da ilfave 
ediliyor. 

Fakat, Havasa Göre 
Paris, 9 (Havas) - V t:n zt:losun 

yaralanarak b:r torpito ile lskenclo· 
riyeye gittiği hakkındaki şayi· 
alar Havaa Ajanaı muhabiri ta· 
rafından tekzip eclil:yor. 

Yunan Gemileri 
Komşu Hükumetin Müra· 
caati Üzerine AlıkonulduJa1 

. Ankara, 8 ( A.A.) - Yunan 
bandıralı heş vapurun transitten 
menedildiklerlne dair ıuetelerde 
çıkan handisler üzerine tahkikat 
yaptık. 

latihbaratımıza nazaran bun• 
ların muvakkaten yollanna de
vamdan menedilmelerl Yunan 
hükumeti tarafından resmen ya· 
pılan iltimas üzerine Yald ol· 
muıtur. 

• ( Son Posta : içinde 1500 ton mah· 
rukat bu'unan Atlas adındaki Yunan 
npuru da Çanakkalede çeYrl!mit, 
Hm nımıza getirılmit ve H ıyduplfa 
önünde demlrlemittir. ) 

BUkreı, 8 (A. A.) - Bir çok 
Yunan vapurları asilerin eline 
düımekten korkarak Karadeniz 
limanlarına ve bilha.aa Köaten
ceye iltica etmiş!erdir. 

····························--· ..... ····-·---·-···· ....... Selaniğin asiler tarafındau bombar· 
daman edildiğini llive ediyor. 

Makedonya aallerl Çok mu 
Kuvvetli? 

Par:ı, 9 ( A. A. ) - Jurnal 
gazetesinin yazdığına göre, Y ... nc:a 
asi .erhi.1 Mnkedonyadaki v; ziyct· 
leri günden gllr.e kuvvetlenmek· 
tedir ve hükiımetin orada ki 'azi· 
yeti tehjkeye girmekted.r. 

Makedonya r si!erin;n e:i ~ de 
yüz bin k.ıi:.k b.r ku\ vet oldufcu 
11oylen·yor ve bu rakam ıür'atle 
tezayüdc mütemn}ildr. 

Asiler Sel: niği de mur. tazem 
bir çekilde bcmardıınaua lıu· r· 
lam} orlar, bir de tayyararckri 

olduğu Föylcniyor. 
M .. len ~azeleıi muhabirine 

göre, Yun an biikfımeti ~ eniden 
harp malzemesi ve iki bombardt 
man t.lY! arcsi satın almıştır. 



Çorumda 
Bahar 
Başladı 

Çorum (Husuıt) - Burada 
bahar ba9lamııtır. Fakat Çorum• 
~nlar Çorumun ba•aıına laan ol· 
ırıaz diyorlar. Burada balaarı 
çocuklar çiğdem çiçekleri ile 
m-jdeliyorlar. Bir aöflüt dalının 
Uzer:ne dizdikleri çiğdemlerle 

kapı kapı do:aııp: 
Çiğdem çiğdem çiçeği 

Alaca, bulaca saçağı 
Dam UiıtUnde boyunduruk 
Dura dura yorulduk 

Diye maniler söyliyorlar Ye bu 
mnjde!erine mukabil ta• taa bul· 
gur, kıyma, yağ, peyuir almadan 
gitmiyorlar. 

* Etrafın yeıerdiğln~ kuılann 
cı•ıldaıtığını, günqin renkleştiği· 
ni görenler, kendilerini kırlara 
attılar. Uzun Ye utandırıcı kıt 
g\\nlerinin uyuıuklujunu aidermi· 
ye çalıııyorlar. 

Çorumun gezinti yerlerinin 
batında Çorum Parkı gelir. Par• 
kın bav•zu, Ye çiçeklerle beı.ea· 
mit tarhlan Yardır. 

AtatOrkün bir heykeli ile de 
nihayetıiz b ir değer kazanan 
Çorum Parkı, yazın sıcaktan bu· 
nalanlan, kı~ın da gfineşe haaret 
çekenleri tatmin eden yeırlerden 
biridir. 

lzmirde 
Bir Hamal Kadın Yüzün
den Arkadaşını Öldürdü 

lzmlr ( Huauai ) - Eski gti .... 
rOk aokağıı,da Bayan Habibe 
adında bir kız yilıünden . DJoarlı 

. Te,fik adında bir hamal, Konya• 
lı Rtfkıyı bıcakla yarahyarak 
l>ldürmUştnr. Habibe yemiş çar· 
11smdakl ilzUm matazalnrından 

birinde ameledir. Tevfikle Rıfat 
Bayan Habibe yü.ıfiaden biribi· 
rine rakip kesilmişlerdir, bu ylly· 
den Tevfik, arkadaıuıı bıçaklıya· 
rak öldürmUıtnr. Katıl yakalan· 
mışbr. - * 
TaşköprUdı 9 Çocuklu Ana 

T aıköprft, (Husuai) - G6kç• 
ağaç nahiyesine bağlı Karaburun 
köyünde oturan Ba} an Sare en 
bllyilğl 33 yaıında en kOçtttı 
de 22 yaşında olmak lbere 
7 erkek, 2 kız anasıdır. Çocuk· 
larmın hepsi sağdır. Y avrulannı 
yokau' luk içinde ve babasız bUyU.. 
ten bu ana oimdJ çocukla· 
rmın ıayesinde rahat etmektedir. 

t enişehirde Kaçak Raluf abrikası 
lnegôl, (Hurnsl) - Yeniıehrin 

Gaiperenler mahallesinde Mümin 
Mustafa Ye Haıim adlı 3 kiti 
tarafından i9Ietilen gidi bir rakı 

fabrikaaı bulunmuı, içinde bulu
nan alat ve edeYat fle cibre Te 
ıalre müsadere olunmu9, kaçak· 
çılkr mahkemeye •erllmlılerdir. 

Karamandan Rusyaya Gidecek 
Guraşçilar 

Karaman, ( Husuat ) - idman 
yordu gllreJÇilerinden Bay Rem:r.I 
ve Bay Haaan Eakitelılrde yapılan 
seçmelerde Rusyaya aldecek r"
reşçiler meyanına Hçllmlılerdir. 

Afyonda Tayyare Abidesi 
Afyon, ( Hususi ) - Kızılbu· 

ru"lda yapılan ıehitler mezarlığına 
bir tayyare ıehit1eri abidesi dikil· 
mesi kararlaıtırılmııtır. Atyondakl 
ıki tayyare şehidinin kabirleri 
buraya nakledilecektir. 

SON POSTA 

T ·HABERLER/ 

Havza Topraklarında Yetişen 
carlar Çok Randman 

Pan
Veriyor 

Hana (Husu• 
ıt) - Cumurlu· 
ğun öko11omlk 
·rerimleriaden bl· 
rial de yurtta 

pallcar ekimi nl 
tıret111ek oldu. 

Geçıa yil 
Turhal ıeker fab· 
rikaaının kurul· 

m&11, kentimizin 

6500 ton pancar 

yetif Ur m •al n e, 
köylüye yeni bir 

klr yolu göste
ıilmesine alan 

nrdi. Bu arada 
Havza toprağıaın 
pancar ekimiae elYııtrltll olduiu 
Te çıkan mahsull1a ••kır ylSnlln• 
den zenginllğl anlqıldı .•. Fabrika 
ile bağlanan çlf tçilerlımlz bu yıl 
en ax on Uç bin ton pancar 
lıtihaal etmeai taahhnt etmiılerdlr; 
Bu sevindirici bir neticedir. Aacak 
fabrika.1ın 2.İraat memurları bir 
çiftçiye be9 defadan fazla eklm 
izni vermemektedirler. 

Burada izin Mizllntl lrullanııım 

faıla lstihsalAtın fabrikaca kabul 
edilmey:ceğine işaret etmektlr; 
yoksa her yurttaı dilediği kadar 
P"ncar ekebilır, ekebilir amma 

Digarıbekirde 
Belediye işleri 

Diyanbekir (Husuai) - B le.o 
diye mecUai lçtimalarıaa bqla· 
mıtbr. Reiain verdJil izahata gö
n yeni blitçe 123 bin lira olarak 
tesbit odilmiıf r. 

Son xamanda belediye yol 
faaliy•tine ehemmiyet Yermekte
dir. Şimenifer lstaıyonuna kadar 
bir yol açılmak dii1UnUh11ektedfr. 
HU!<umet dairesinin önUade Urfa 
otelinin üst tarahna kadar açılaa 
cadde b;r eve dayanub kalmaıh. 
Şimdi bu yolun önUne teaadlf 
eden bcıı alb kadar eY yıktınla• 
rak yeniden bir yol açmak ve 
bu yolu Urfa kapıamm Oıt kıı• 
mına tesadllf eden ıurun bir kıs• 
mı ylkılmak suretlle Urfa ıoaesine 
raptetmek dlıUnUlmektedir. Halk 
bu yolun •çılma&1nı can ve ~nlt. 
den iıtemektedir. 

Melek Ahmed çarııımdan Urfa 
kapısına doğru giden yolu ıeniı
letmek ıuretile fstaayona ayn bir 
yolun yapılmatınn rnzum olmadı
tı da söylenmektedir. Bu tahak-
kuk ettiil takdirde çarııda 
lkiyilz elliden fa.1la dUkkAn 
Te kırktan fazla hane yıkılacaktır. 

Simavda Bir Facia 
Sima• ( Husuai ) - Baki iı· 

mlnde bir at terbiyeclıl fect bir 
kazaya kurban olmuıtur. Baki 
bir atı terbiye ederken hayvan 
lrkmUı, koımıya baılamıı, yere 
dnıen Bakinin elleri diıginde 
kal•if, biçare aUrUkleno aürUkle· 
ne beyni parçalanarak ölml1itUr. 

Karamanda Elektrik Ve Park 
Karaman (Husuıt) - Elektrik 

fabrikaaı ve teslaat ikmal edil
miıtlr. Marbn onundan itibaren 
h&tUn kasabaya cereyan verile· 
eektir. ilkbaharda Karamanda 
Jenl bir park daha yapılmaaı 
karar JaıtırılDllftır. 

Hanadan bir görtlnÜ§ 

baıka bir aalıf yeri de bulamıya· 
catı için bu iatlbıal itine 7aramu. 

F abrlkanın memurları 'Canla 
ba9la Ye iyi niyetlerle çalıııyorlar; 
köylüatla toprak Te ekim lılerinde 
bilgilerini arttmyorlar. Makineler· 
le çift sllrmeği ekin ekmeği a;. 
retlyorlar. 

Yıllık genel ıeker aarflyatımız 
Hilede 60,000 tondan ibarettir. 

Şeker lstlhlikinl artırmak için 
yeni yeni çareler aramalı bu arada 
zlirraa pancar parası verilirken 
birer aandık ta teker verilmelidir. 
Bu ıeker latiblAkinl arhrmak için 

çok fay dala ola· 
cakbr. 

Havzada 
telefon 

Bir yıldanberl 

k5ylermlıi tele· 

fonlarla biriblrine 

bağlamak için 
yapılan 

bnıler aooa er

miı; ıebeke lıa· 

ritaları taadik 

edilmek ftıere 

bakan!ığa yollan• 

mııbr. Geldlğill'" 

de teılsata bar 
lanacaktır. 

Havza Fabrlkatörlerlnln Bir 
DJlejl 

Buğday koruma kanununun bir 
maddeline göre fabrika bo:ıulur 

veya kınlaraa tamir için maliyeden 
lıln almak zarureti vardır. 

Fa brikaUSr boxulan aksamı bir 
dakika evvel tamir etmek veya 
değl9tirmek zaruretindedir. Fakat 
bura malmUdlırlnğU izin vermek 
aallhlyetiıai kendinde bulmamakta 
vekllete •orup izinin almaktadır. 
Bu yUzden zaman kaybedilmek· 
tedir. Fabrikatörler fabrikanın 
durmaması için hin hemen Yeril· 
mesini dilemektedir. 

Adapazarında Avcılar Kulübü 

Adapazar anılar kuinbttndı bir toplantı 

Adapaıarı, (Hususi) - Avcılar kulnbn uk sık toplantılar yapmaya 
ba9lamıftır. Çok samimi ye nezih olan bu toplantalarda çay lçJlmekte 
eumlmt haabihaller yapılmakta ve danıedllmektedir. AYcılar kulubİ 
muhite çok faydab bir teşekkül haline gelmiıtlr. Kullib yalnız ay 
yaparak :ıiraata muzır hayvanları öldürmek aaha11nda de;il, içtimai 
sahada da faydalı olmaktadır. 

Karamanda 
Bir Sarrafa Alhn Yerine 

Bakır Sattılar 
Karaman (Hus:uıi ) - Burada 

aarrafbk eden Bay Yusuf garip 
ıekllde dolandırılm19br. Bir glln 
Bay Yuıufa iki yabancı adam 
gelmit ve bir kUlçe altınları 
olduğunu, satmak istediklerini 
aö}lemişlerdir. Bay Yusuf ta 
derhal pazarlı~a girişmiş, kUlçeyl 
muayene etmiş, mehenge yurmuı, 
ayarlamış ve nihayet 800 liraya 
satın aimııtar. 

Çok ucuz bir mal aldığı•• 
ıevlnen Bay Yuauf kOlçeyl pa,.. 
çalayıp eritmeye hazırlandığı 
uman hayretten donakalmıfhr. 
ÇUnkO külçenin Ustünlln bir 
tabaka altınla kaplandığını, fakat 
ortosmın hal:a bakır olduğunu 
g6rmliş, so~uğu karakolda almııtır. 
Şimdi ıabıla albn aahcılarınz 
aramaktoıdil'. 

Adıyamanda 
Faydalı Ve Soysal Bir 

Kurum Yapıldı 
Adıyaman (Huıuııi) - Kay• 

makam Bay Abdullah GDnerin 
Yerimll çalıımaları neticealnde 
burada soysal bir kurum yapıl· 
mıya baılanılmııtır. Bu kurum 
Halkevleri teıkilahnı lhtl•• ede.o 
cektir. Kurum idare ffe,•etino 
inhisarlar MUdürU Bay Nazif 
Doktor Cafer, TedrJaat Mllfettltİ 
Hakkı, Bankadan Şevki, Zıya •• 
Muatafa Hçllmiılerdlr. 

Yurtta konferanalu •erilmlye 
batlanmı9 ve ilk konferan• trahom 
menuu etrafında verilmiılir. 

Afyonda Yeni Bir Mektap 
Afyon, ( Hususi) - Çobanlar 

nahlyHinde yeni bir ilk mektep 
yaptırılmaktadır. lntaat pek ya· 
kında bitecektir. 

Mart 

Konuşma 

Mutlak 
Güzellik 
Üzerine 

Narull•h Ataf 

... 
ır 

Ônce eskileri, sonra yenil.: 
mi okumalı ? Yoksa bugOn 
lerden dUnUn, daha 6ncelerld 
eserlerine mi çakmah ? 

Bu sual yeni bir ankette ~ 
ğildir; Fransızca son gelen 111~ 
mualerdan birinde gördnm. Beoef 
bu san'at terbiyeıinin en ın~ 
mese!elerl .den biri aayılab: 
Uzun uzun mUnakaıalarla 
hal çaresi bu'.unabileceğini ~ 
mıyorum; fakat üzerinde dlJI"' 
nUlmesi lazımdır. 

insanlar o ekserisi ancak fll 
manlannın aan'atinden bej eetl 
duyarlar; çünkü mutlak bir ı' 
zellik yoktur, ayrı ayrı devirJeıf' 
ayrı ayrı gtızellik telikkiler• .,ti' 
dır. Bunlar da etrafın itikatlı' 
rıadan, pefin h&kttmlerlnden ~ 
ğar. Bunun için • denilebilir 
ite eaki eserleri okumakla b•I' 
lamak yanlıı bir yolclıa ve I" 
ıaaa aaa'atl aevdirmek şayi' 
dunu., bilAkiı ondan uı .. 
laıtırmıya sebep olur. Kendioıttl 
en yakın olanlan okumakla blf' 
lamalı ve sonra onlardan dail' 
öncekilere geçmeli. 

Fakat bu yolun da tehJikıl.ıl 
•ardır. Çtınkn her ne kadar yalild 
keadl zamanımızın f\lıelllk dOtDll' 
celerini tamamlle kavrar ve bit 
au için yalnız zamanımızın aan'I' 
tladen heyecan duyarsak ~ 
yine bundan kurtulmıya, mutJıı1" 
bir gilzellik aramıya mecburu" 
DlnD duyamıyacağımm bir ~ 
ldkat diye kabul edip ona gat' 
laareket etmek yer yli.ıDn~ 
bizden sonrakilere hiçbir ••rntl' 
aap,, bırakamadan göçıt1l1' 
ruı olmaktır. Bu ise aan'ati i,-
klra varır; çUnkU aanat duy~ 
larımııı, dtiıtincelerlıaizl ebe! 
lettirmek iıtediğinden bar 
aedir ki ? Bizim dUakftlcrdı' 
heyecan duymadıiımız gibi ya~ 
kilerin de bizden dul rrıyaccı kl".:a 
aı. o halde her yazı zı ı g~ 
olduğunu ileri stirmek dOF
olabllir; fakat öldUrUclldUr, il 
mekkl inkir edllmeai lazımdır• 

Doğru, inkir edilmekle, o~ 
daa kalkar mı? Bu ıoy haklk~ 
ler için, eYot. Çnnkli ins• 1 
vehimler de en son birer baki~ 
olabilir. Belki hiç kimse gerÇ•otl 

te.a eskl:erden blr ıevk alıu•~ 
xarar ~ok, birtakım klnı• .,.t 
belld sadece telldale, hatta ,IA 
ki de bir zUppılik, göıt _, 
iateiile on eakl çağlardan k:ıJ ,
sanat eserlerinden bir beye'-' 
duyduklarına iaanıyorl11. 1311

11 ~ 
bir Tehlm de olu tetvikl gor•d, 
tir; çllnktı bu inaana yer yuıD",, 
herhangi bir hayvan gibi Y'!'~i1'
tan baıka bir yazif esi oldusu ,1 
rfai qilır. Bu fikir ol•'Y

10 
el' 

işlerimizde hiçbir aaalet ( b1~,., 
bir Yehlm değll mi ? ) k• Jll' 

Mutlak bir atıxellik baluod~tu.
•• aanat eserinin ebedi 0 ~ ıuss' 
ceğine inanmak inıaD ;'guo' 
11iradel cliılye,, nin bulu• 

11 

iman kadar sarurldır. 
. . k k ••dece orr' 

Yenılerı o uma ' k .,.ıi'• 
1 

. . o &Jfl • 

larla sanat eser cr.oı k iy• 
·ık .. ne ı.. 

al.flll&k, onları 1 or 00ğtU 
kabul etmek bunun için 

olamaz. 
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İTTİBAD ve TERAKKi 
Nuıl Doldu ? . 

8 inci kısın No. 221 
lfer hakkı 1nahfuzdur. Na~ıl YalJl'taı ... • 

u - 3 - 93:; Nasıl Ôıa•ı 
!iya •fekiıc::::::::=::====================::::ı~ 

1~a.18t Paşanın lztırabı adeta 
idi .. Yüzünden Okunmakta 

Rumlarm ltu hareketi, ittihat 
ve Ter~kki grupunda bnynk bir 
ınemmıni. et husule getirmlıtl. 
Çu.kiı lttihadçılar; gerek lıtan· 
balda ve gerek bazı YilAyetlerde 
b 1. 
uı caı ıt \ e muhteris memurlar 

l:e işgüz::rl~ k göstermek isteyen 
dlitt.nce :z katibimes'ullerln ida
r esizliklerl yUzUnden dilglr olan 
Rum unsurunun • şu buhranlı 
2Unlerde - ıiddetll bir muhasamet 
2Östereceğini zannetmişlerdi. 

Mecliatekl heyecan, bir iki 
ınn bntnn şiddetile dev~m etmiı .. 
llihayet (1334 senesi teırinlevvellntn 
18cıPerıembe gUnU geJmitti. BugUn 
~bine Mecliıe gelecek.. progra
llluu okuyarak itimat reyi talep 
•decekti. O gUnkti celselerin pak 
laıraretli geçeceği tahmin edlldiğJ 
için Mecliı koridorlarında Ye 
locılannda bUyük bir kalabalık 
IÖrlllmekte idi.. L•kin aradan 
biraz geçer geçmez, rlyaaet ma
lrınıında buhınan Halil Bey tara· 
fından yeni Vükell heyetinin 
hugun mfthlm itlerle meşgul ol
lbaaı hasebile, Meclise cumarteal 
atlnn gelecekleri tebliğ edildi. 
liaUJ Beyin bu ıözler), Mecliate 
~iultulu bir müzakere husule 
ıetirdi. Bu arada, Trabzon Meb
usu Hafız MelMtet Beyia aeıi 
Jllkıaldl: 

- Efendim!. Vaziyeti lsiyaıly 
....... Ortada da birçok dedi
kodular d&aOyor. Hlk6met bugOn 
gelıin. Bize iz.abat] versin. 

Zaptedilemey n bir tehevvürle 
aöylenen bu ılSzlere Mecliı Reiıl 
liılil Bey • malum olan idareci 

'-'rı ile • ı 
bi - Söyledik ya, efendim. Ka· 

be, cumarteıi gUn gelecek. 
Cevabını verdi. 
Cumartesi gUnll Meclis, biraz 

dıba hararet kesbetmiıti. Korl
~orlarda, lttlhatcılar hakkında 
qbineden birçok ıeyler talep 
~di.leceğt söylenmekte idi. Sinir-

- Buyurunuz, Paşa Hazretleri. 
Demesi Ozerine, izzet Paıa 

kOrıUye gelmit·· ağır ve metin 
ıesi, salonda aksetmişti. izzet 
Paıanm okuduğu kabine programı 
ıimdlye kadar umumi bir formlll 
haline gelen program auretlerin· 
den bUsbliUin başka bir hususi· 
yete malikti. Her kabine reisinin 
bir kıllşo halinde tekrar 
ettiği bahisler l erine: [ Dahili Ye 

harict teıevvliş!erin izalesi • ahvali 
harbiye dolayıs:le muhtelif yerlere 
tehcir edilen unsurların yerlerine 
iadeai .. idari ve askeri kararlarla 
mahkum ve. nefyedilenler hakkın· 

da affı umumi Hfinı • harici &ulh· 
dahili siyasette, hak ve adalet 
dUıturlanmn tatbiki • Arap vila· 
yetlerinin, makamı hıllifet ve 
1altanata rabıtaları mahfuz kal· 
mak şartile, amAl ve metalibi 
mil:lyelerine muvafık şekilde muh· 

tariyete naili) etleri J gibi, ş!m
diye kadar Osmanlı MecJisi 
Meb'usamnda aksetmemiı meıele
lerden ibaretti. ve bfitnn bu 
meseleler, sabdc kabinenin ve 
( ittihat • T eralckf ılyıısetl ) nin 
hatalarını tamir mahiyetinde 

/I r 

olduğu için, adeta 
bir neYI tenkit hbsl 
idi. 

o siya~etl 
.ermekte 

Salonda esen hava, derhal 
değişh·ermiıti. içtihatlarına aadık 
kalan ittihatçılar, biltfin bu baı· 
laklar altında söylenen sözlere 
pervasızlıklarını gösteren bir sU .. 
kfınetle mukabele etmiflerdl. 
ittihat ve Terakkiden fikren 1ty
nlan)arla muhalifler ise, ittihatçı· 
larla yeni kabine areıında tahmin 
ettikleri muvazaanın kuru bir 
ıandrm ibaret olduiunu anlayı• 
vermiılerdi. 

ilk ıöz alan hatip, Karesi 
meb'u,u HUseyin Kadri Beydi. 
HUae; in Kadri Bey kOraüy• gel· 
mit·· Hulasaten: 

- Bazı arkadaılarla bir:eıtik. 
Arkuı •:ır > ---- __ .. ____ ftc 

Bir fevkaladelik ... 
Hemen de çı'gınhk. .. 

GITTA ALPAR 
HANS JARAY 

TANGOLITA 
( Savoy Otelinde Balo) 

'z .... tllmlnda. -..--~ 

Yüksek kaggunuza saygılarını sunar 
Beyoğlu : IstiklAI caddesJ No. 282 

Taşköprü Belediyesinden: 
Evvelce ekailtmeye konulduğu ilen edilen Taıköprli Kasaba· 

ıında yapılacak elektrik tea'utına lıtekli çıkmamasından yine proje 

ye ekaatme ıartnamelerl mucibince lıin bir ay içinde pazarlıkla 
lntacann karar nrHmiştir. 

Talip olanlann 1 Nisan 935 Pazartui iUnU ıaat on beıe ka· 

dar Tatköprll Belediye EncUmenine müracaat eylemeleri ilin 
olunur. "1166., 

ran bu kadar gergin Ye heye-
b•nh olm&1ına rağmen, iltihat~ılar 1 

llynk bir itidal ve aftkfm göı· 
terınektelerdl. 

ÖKSÜRENLERE 
I Talat Paıa; yDzllnde acı hat· 
'' görUlmekte, kalbinin elem ve 
i~tırıbı mahzun bakıılanndan be· 
~~ınekte olduğu halde yine nef· 

1ni cebredlyor. Hem dostlarına 
~~ hem de artık eıkl dostluğu 

•tkaç gün zarfmda unutanlara 
~rfı neı' ell g&rllnmlye gayret 
'Yliyordu. 

b Ôğleden ıonra aaat ikide, 
~ •tta Sadraum izzet Paıa olduğu 
Ş •ide YfikelA heyeti gelmltlerdl. 
ttı~ •nda Mecliı aalonunda Uzüa• 
dl IU bir hava Hm ekte, birçok hl· 

1.ü_atın zuhuruna ihtimal ••rilmelıte 
lr Vakıa, meclisde daha henüz 

: •triyetini muhafaza eden ittihat 
·,; 1 erakki fırkası umumi bir içti· 
I' a •ktetmiı, yeni kabineye itimat 
L•yf lta11na karar Yermiıti. Fakat 
,.;:• ra~ınen, izzet Pata kabine· 
tı ın lllftltim bir muhalefet karıı· 
lla nda kalacağı.. Ayan Reisi Ala
•ı'~ Rıza Beyden ~m a!an bazı 
ltt~h ar tarafındın yeni Jıııbine ile 
ol~ atolar arasında bir ıt~vazaa 
b uğunua dair nutaklar ir ıt <.iQ-
acağı iddfa edi.nıekte id:. 

a . Tım Hat iki buçukta, Mec h 
•iai Halil Beyin: 

/Jütün 
clünya 

• • 
.sıaın 

«ur .... 
Türkiye Umum Acentahğı 

DUYUŞ MOESSESATI 
18 1.1\ııhul, G al ta, Voyvo 1ıl caddesi 

D ınub Sigorta H:ıa ikinci kat 
Poatıı kutuıu G .. lata 1049 

KANZUK 
Öksürük Şurubu 
Göğüı nezle)erile had ve müı· 

mln kasabat iltihaplarında, Za
tUrree, ZatUlcenp ve boğmaca ök· 
ıllrUklerinde çok faydalı bir ilaç
tır. GöğOıleri zayıf olanlara ay
rıca tavaiye olunur. Birçok profe
ıörlerln takdirlerine maıbar ol
muıtur. Kanzuk OkılirOk Şurubu 
maruf eczanelerde bulunur. 

Or. MINb' 1. ERMAN 
Doğum n kadın haahı.lıkları mtite

hauıııı. Beşiktnı t;saJV&Y caddeııi, 
Slirtyya upartımaoı No. 1, Sabahdan 
ak~Rma kadar hıı.atalarıoı kafNl eder. 

T..ıl. EY : 40822 
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'----~--B_or_s_a_d_a _____ I 
Hafta İçinde 

Neler Duyduk ? 
...................... ~ .. .....__ 

İhracat için dııandan il!ltckleı 1 
umumiyetle azalmıştır. PiyH&• 
lamı umumi gidiıi değııibiz 
•e durgundur. 

Afyon - Bu hafta aerbeat 
riyasada yine İIJ olmadı. lnhiıar 
dare~I de henüz Mart ayı ahı 
ll&teıınl tanzim etmemiştir. Pi}a· 
aada dolaıan haberlere göre 
Perıembe glinU bu liste tamam• 
lanmıştır. Bu listenin Şubat ayı 
için tanzim olunanın bir devamı 
olduğu da söylenmektedir. Vazi· 
yetin bugfin açıkça anlaşılmaıı 
çok muhtemeldir. 

Tiftik - Tiftik plyasaaın• 
daki ge\•şeklik deYam ediyor. 
Geçen yazımızda fiatlann dUşmOı 
vaıJyetlni bildirmiştik. Bu hafta da 
kilosu yine 56 kuru,tan 130 balya 
BoJovadin malı satıldı. Bu parti
nin 28 balyHı aafl oğlaktır şu 
hesapça fiatın biraz daha kırık 
olarak gözönlinde tutulma.ı lazım 
gelir. 

Zira yine bu hafta içinde oğ· 
lakıız bir parti Gerede tiftiği 
kiloıu 47 kuru~an satılmıştır. 
Fiat farkı yalnız cins farkından 
değil l§le bu oğlak kanııkhğın· 
dan da doğmaktadır. 

Her iki parti tiftiği satın alan 
ticarethaneler Almanya ile it 
gören firmalardır. 

yoktur. Bu iıtekaiz.liğin sebepleri 
araaında fiat farkı da bUyUlr 
rol oynamaktadır. lıtanbul piya• 
aası Avrupadan yllkaektir. Hattı 
bu sebeple haf ta f çinde dııarı 
için yüklenen 1000 çuval Samsun 
arpasını ihracatçılar piyasamızda 
yerli sarfiyat için ıattılar. Çu• 
vallı olan bu arpaların kilosu 
3,70 kuruşa düşmUştnr. Anadolu 
dökme malları pipasası 3,625 Ue 
3, 70 kurut arasındadır. 

Fındık - Piyasası durgun· 
dur. Almanya ile olan klirJni 
anlaıması müddeti bittiği için, 
tabii tiftikler gibi, fındıkla· 
nmızm da wevkiyab dUşmüıtnr. 

Hafta içinde bir alışveriı 
olmamıştır. Ne alıcılar ne de 
aatıcılarda muamele yapmak 
arıuıu vardır. Flat ismen 47 ku4 
ruı etrafındadır. 

Yalovahlarm Bir MUracaatl 
Yalova ahalisinden bazıları Da• 

biliye Vek6letlne ve Asliye HUt 
kuk Mabkemeainl müracaat et• 
miılerdir. Bu mllracaata sebep 
Yalovada bulunan ve Emlllrl 
Milliyeden alınan bazı arazinin, 
tekrar ellerinden abadığı iddia• 
aıdır. 

Dahiliye Vek&letl bu cihetla 
tahkikini blldfrmittir. Kaymakam 
Bay Şefik meselenin aılmı arar 
tırmakta dır. 

Çartıdakl Marangoz 
DUkkinlarm 

Almanya ile enelA kılirin~ 
anlaşmamızın mUddetl bltmittlr. 
Ve bir yenisi yapılmak tlzere te
m~ılara baş!anacaktır. Bu vazi· 
yet knrşıemda, geçen hafta tiftik 
1tabn alın ticarethanelerin Kapahçarııda yenldtn açılacak 

marana-oz. dDkklnlarından çartıdald 
ileride baıJamaaı beklenen bir .... ı tikAyet etmiı, yangın için büyük 
ihracat harelcetine karıı hazırlan- birer tehlike tetkil eden bu dükkln-
makta bulunduklarma bnkmolu- ların bDtka yere kaldırılmaaını Bel•· 
nab;Jir. diyeden iılemiıtir. Bu tik&yet Bde-

D.,arıdan istek yoktur. Piyasa diye fen heyetine havale edilmiıtir. 
durgun ve işsizdir. Çarııda tetkikler yapılacak, maran• 

A y aoa dillikkinlarının bulunmaaı haki-
Ya pa»ı - apağı piyasası katen tehlikeli alSrUIOrse kapatıla· 

ıon yedi gün içinde en sesalz caklardır. 
günlerini yaşamıştır. Bu müddet ............................................................. . 

zarfında hiçbir ahıverlş olma· ,-------··---•ıh 
mııtır. Piyaaa durgun ve bekle-
yici bir vııziyettedir. Genel duru 
Amilleri tiftiğin eıidir. 1 

Av Derisi - Piyasası can
E1zlığmı muhafaza etnıekt r.1· 
Halbuki her yıl hu mevsi de ır. 
d 

.. ti . m e av 
erı&t zerıne çok iş olu d B 

d 1 
r u. u 

urgan uğun sebebi şud . A 
d l . 1 k ur. v 

er ıı ü sten madut b" d . ır ma -
dedır. lktııat buhranı yUzUnden 

muhtelif memleketler· ld ki 
• 1 ın a ı an 
ıtha.Atı takylt eden t db" 1 d . e ır er en 
en çok müteessir olmu t Fi l . ş ur. a • 
larda bır değiiiklik yoktur. San-
urlar 2000 - 2400; kunduzlar 
1~.oo · 1 tCO; varsaklar 1600; til-
kı.er 300 - 800· po ki 300 , rsu . ar • 
350; çakallar 180 • 200; kurtlar 
250 kuru~tur Tav d .1 rf · ıan erı e n-
dekl kararıızlık deYam etmekte· 
dir. Bunların fiatı 13. 15 kuruş 
arasmdaC:ır. 

Buftday - Buğday piyasası 
tatsız iitmektedir. Perıembe gll· 
nü fevkalade ek stra beyazlar 4 
kuruı 34 paraya satıldı. 20 çav
darlılar 4 kuruı 15 para ve 30. 
çavdarlı!ar da 4 kuruı 10 para 
araaındadır • Bnyük alıcılar 
bcraada görünmemekte veya· 
hut ta çok seyrek ıelmek· 
tedir. Bu ylizden boraada her 
yıl garlilen hararetli pazarlık ve 
alışverlılere alııık kimselere bor
samn bu son gönlerdeki a-iditi 
pek a6nük görünmektedir. 

Arpa - DJ.farıdan iatek 

BASAN 
Kolonyasının 

benzerini bütün 
dünyada 

Bulamazııaız 

Ha1an kolonyasmı Fransa, 
Almanya ve lngiltereye be
raberce götürüyorlar. Orada 
bulunan ecnebi doatları bu 
müstesna kolonyanın blitün 
dünya piy&1as10da bir eıine 
tesadüf edilmiyeceğini birlik
te beyan ediyorlar. ltalyanın 
meşhur esans f abrikalanndan 
methur Sander&0n bile bu 
husu&ta kat'ı olarak "Hasan 
kolonyası k•d•r nefla 
bir kolonya roktur" 
demiştir. 

Meb'uslar, Vekiller ve her 
büyük inaan Hasan kolonı aaı 
istimal etmektedir. 

Taklltlerlnden sakınınız. 

OakUdarda şubemiz yok~ 
tur. Ha .. n namınd•n lst 
fade etmek lstlrenlerden 
sakınınız. 

Hasan d•pO$Ot 

Ankara, lstanbul, BeyoOlu 
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Amoer Ağ-ı Derin Derin Düıünüyor, SaA' Elile 
Kulağını Kaşıyıp Duruyordu .. 

·---···············-··· ............. -..... -. 
- Bu kız, kaç gündür, ılzin 

elinizde? .. 
- Eh, beş on gUn var. 
- Siz kendisine bir kötlllOk 

ettiniz mi? .. 
- Yoook. 
- Şu halde, bu i} iliği evveli 

kız unutmaz.. Dünya bl~ tarafa 
dönse, o bizim yakam\zı bırak• 
maı:. Hem, canım ağa hazretleri .. 
Habeş Padişahı ılıin gibi lstanbul 
saraylarında terbiye olmuf.. böyle 
her ~eye aşina •• kendi kanından, 
kendi canından bir adamı bulur 
da kolay kolay koyuverir mi? .•. 
Sizi başvezir yapacağına şimdiden 
&enet vereyim. 

- V akıl.. orası öyle. 
- Siz bunları bana bırakın. 

Ben kızla görUşUrsem, ona lbım 
eelen dersleri vermm. Kız, 
uzakta mı, yakında mı?. 

- O kadar · uxakta değil, 
canım.. Şurada, bizim aaraym 
Koru kenarında Cenevlderdcn 
kalma bir ev vardır. Hani, Perili 
köşk derler. işte orada. 

- Pekala, ağa hazretleri. Kız, 
şimdilik orada kalam. Siz de 
kendisine hiçbir şey söylemeyiniz. 
Ben, yarın sabah erkenden iİde· 
yim. Bizim Italyan gemi kaptan· 
larllc görüşeyim. Bir gemi tedarik 
ederim. Gelir, size haber veririm. 
Ondan sonra kızı alır, kaçarız. 
Olmaz mı?. 

Amber ata, buna birdenbire 
cevap veremedi. Derin derin 
dUşUnUyor, sağ elinin şahadet 
parmağile kulağını kaşıyordu. 
Onun bu dUıUocesi, Biyankamn 
nazerıdlkkatinl ceibettl. 

- Nitin dUıUndDnUz, af a 
hazretleri. 

Dedi. Amber ağa, ayni dil· 
'lince ile cevap verdi : 

- iyi söyleraln .. Hoı ıöylerain, 
• mma kadınım.. Bir mesele var. 

Nedir?. 
Acaba.. Eımer Gnl, gelir 

ni ? .. 
Niçin gelmHln.. Böyle bir 

~aadetJ, ayağile kim teper. 
- Amma bllmiyorıun, aen ... 

Hele şöyle beri gel. Otur ıu 
yatağıma.. Kulağını bana uzat. 
Şimdi dinfo.. Ayol, bu Eamer 
GUIUn bir aevgllial var. 

- Kim? •• 
- Bizim Paşa efendimizin 

•eğeni.. Görsen, yUzUne bakmıya 
kıyamaazsm. Öyle bir delikanlı. 
Hem de, ıevketll efendimizin 
silihıorlarından .. 

- Eeeee .. 
- Iıte.. Eımer GnJ, onun 

derdinden deli divane oluyor. 
Her gece birieıiyorlar. Sabahlara 
kadar güvercinler gibi huu .. huu .. 
diye dem çekiyorlar .. 

- Allah, Allah.. Peki, o 
delikanlı da Eırner GnlU seviyor 
mu? .• 

- Seviyor mu, demek de 
söz mU... Hatta, Hanım Sultan· 
)ardan .birile evlendirmek istiyor· 
Jar da, onu bile göı:U görmi~ or. 

Madam Eiyankanın kadınlık 
hisleri galeyan etti. Tiksinir gibi 

ailklnerek: 
- Aman ıu erkekler.. Ne 

midesiz şeyler.. O kara kayış 
kızın.. O bin;erce hovor~adaiı 
nrta kalmış aı'ften:n surahıa 
bıle tükürü!mez.. Nerede kaldı ki.. ı 

Bat Kapl•n a§'aaı, derhal 
Biyankanın ıözlinU kesti. 

- Aman kadınım. öyle söy
leme... O kızda, vallahi bllllhi 
ıeytan tUyU var. Onun için ölen, 
bayılan sade Osman Bey de~I. 

- Ay baıkalan da mı var? 
- Ne ıöylUyorıun?.. Ev•eli, 

ben •.. 
Madem Blyanka, hayretle 

haykırdı. 

- Sen.. Haaa ? .. 
- Ben, ya... Ah, iki gözUm •• 

Niye iSyle ıaıtın?.. Ben adam 
değil miyim?. Benim canım yok 
mu?. 

Biyanka, gitti~çe artan bir 
hayretle, Baı Kaplan ağasının 
yüzüne bakıyordu. Artık coşan 
Amber ağa, ağzı ıulana ıulana 

anlahyordu. 

- Bize, harem ağası diye 
ehemmiyet vermezler amma .. 
Biz, sevmesini herkesten iyi blll· 
riz. Sizin gibi bcyazlnrm sevgisi, 
saman alevi sıibi parlar, fakat 
çabucak geçiverir. Amma bizim 
kalbimizdeki ateı, tezberi sönmeL 
Şöylece bir kere yanmıya başladı 
mı, meşe koru gibi saatlerce 
devam eder... Onun için şu 
saraydaki kızlar, bizi efendileri· 
mizden daha fazla severler. 

Dinledikç•, Madam Biyanka· 
ına hayreU artıyordu. 

- Ne ise, timdi bu bahsi 
geçelim.. Sana, Esmer Glilün 
aşıklarını ıöylüyordum. Osman 
Bey, bir.. ben, ikL. paıa efendi
miz, Uç.. Sultan Hz. •. 

Biyanka, birdenbire Amber 
Atanın söıOnQ kesti: 

- KAfi, ağa hazretleri, kafi ... 
Şimdi dUtllnUlecek bir ıey •ar. 
O da Eımer Guln bu Aşıkların 
arasından çekip almak.. onu da 
dU1Unürilz I 

- Eğer ~yle bir ıey olursa, 
Esmer GUI tamamen bana kalır. 

- iyi ya, i~te.. 'o zaman, 
Habet padişahına damat olursun. 

Madam Bf yankaoın bu söz il, 
Baılcaplan ağaıının pek hoıuna 
gitti. lki ellerini biribiriae vura· 
rak, çatlak ve pürlizlil bir kah
kaha koy•crdi. Ve ıonra, bu 
neş'esine tatlı bir netice verm k 
için Biyankayı ellerinden tuttu. 
Kendine doğru çekti. Fakat 
Madam Biyanka, kuvvetli bir 

silldniıle, bu yılııık ve ıımarik 
mahluku, ıırtüstn yatağının içine 
yuvarlayıverdi. 

t Arlc aaı var) ............................................ ,, ................ ... 
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SON POSTA 

Meşhur kaleci eve ıeç dön• 
dUğU takdirde... Bazan böyle 
~ol yer. 

·····························································• 
D•11111 Jlctı•ad He6erl•rl 

Fransa, Çiftçile
rine Birçok Kolay
lıklar Gösteriyor .• 

Fransa HUkumetJ çiftçilere 

Fransız kıaa •ide ile da· 
ğıtılmak üzere 

çiftçilere zirai kredi kaaa· 
geni kredi aı a 300 milyon 

frank talııisat v·erilme-sl hakkında 
bir kanun projesi hazırlamııtır. 

>f 

ReiaicUmhur tiltlin kararna-
Amerika mesini, .. N. R. A. 

nın (mı.it kalkın-
tütün sanayii ma kanununun) 

tecdit tarihi elan 16 Hazirana 
kadar uıatmışbr. Bu kanun mu· 
cibince haftada 40, günde de 8 
sarıt çalııılacaktır. Amele Ucretl 
aaatte 25 llA 40 senttir. TUtUn 
1anayiindeskl çalııma şartları hak
kında bir cnket yapılacaktır. 

Ttıtnn kararnamcalnin yeni 

metninin hükümleri mucibince 
gündelikler %20 oisbetinde arta• 
caktar. 

lran buhrana ratmen 1931· 
/ranın 32 de % 43 paıif 

ökonomllc olan ticaret muva· 
HDHinden % 22 
aktif bir muvaıene 

._ ____ _. durumu 

yapmaya muvaffak olmuıtur. Bu 
muvaffaklyet, bakır, demir, kömür, 
yat ıibi tabiat a.rvetlerinl ltle
tea, aanayll himaye ve zlraah 
modernize eden Şah Rıza Han 
Pehlevinln ticareti inhisara almaaı 
auretile elde edilmiıtir. Bu muvaf

fakiyetin devamı nakliyat ıebeke
ainin inki~afına bağlıdır. Mezkur 
ıebeke ise sermayesizlikten dolayı 
ıimdilik demiryolundan ziyade 
otomobil yollarından müteıekkil· 
dir. 1931 de yapılan latatiatiklere 
iÖre Iranda 13,357 otomobil 
vardı. Bu miktara göre 750 kiıiye 
bir otomobil isabet etmektedir. .. 

Soiuklar lspanyol portakal 
spanga rekoltesine çok 

t k 11 ziyan verdiğinden 
0 '" a a arı ihracat dOşmilf, 

fiatlar da çıkmııtır. Genel porta· 
kal iıtihaali 1933·34 de 9,672,000 

kental ( metrik ) idi. Bu miktarın 
8,421,000 kentali ihraç olun· 
muıtur. 1932-33 lıtihaall ise 
11,710,000 kental idi. ( 9,780,000 
ihraç olunmuıtur. ) 1934·35 rekol• 
teıi 9,200,000 kental umul· 
maktadır. 

Talebe aırllllnde 
Milli T6rlıc Talebe Birlitl yHI 

idare heyeti, temıil, neıriyat, ikh1at 
ve emsali kollarını temameD Hçmiı 
ve faaliyet• reçmiı •e f aali1et• 
•eçmi, bulunmaktadır. Yeni idare 
heyeti bilha11a neıri1at. iktı1at •• 
ıoyHI temaelıra eb•m•i1et ••re· 
cektlr. 

Mart 9 
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BİK.İ.YI 
•• lltanda Bergin L_____ Firdeu• Şehsüoarof lıı 

KADIN KİNi 
---aı••·---·---

ihtiyar olunca, boı bir uman· 
lığa benzeyen zihnimiz, ölüm 
aaatlnin yaklaıtığım anlayınca 
itler, gözlerimizin 6nilne gençlik 
hatıralarımızı getirir. ÔmrllnUn 
ıon kışını yaşadığım anladığından 
itibaren çukurlaıan gözlerinin 
önllnde canlanan gençlik hatıralan 
Süleymanda hcıapı:ız eergüıeıtine 
ıahit olan doğduğu şehre gitmek 
arzuıu uyandırdı. Sadık karısı 
Necla bir hafta gitmemek ıçın 
ısrar etti. On be~ sene ev•el ay• 
rıldıkları Konyaya gitmek için 
bir aceleleri olmadığı gibi, uzun 
yol hastayı earaacak belki de 
daha fazla hastalanmasına sebep 
olacaktı. Nihayet hHtanın ıon 
arzusunu yerjne getirmeyi münasip 
ıörerek ısrardan vazgeçti. 

Yol 11arsınt ıı, Konyanın ha· 
vası Silleymanın hasta vUcudünll 
fena halde santı. Biraz daha 
ıayıflndı, biraz ha !ıh:lendl, yata
imn içinde doğrulmaya kudreti 
kalmadı. Sanki vUcudünün bütlln 
kuvveti aliı.lilerek zihnine kaymıı· 
tı. Gençliğini en ehemmiyetiı, eıa 
soluk günlerine varmcıya kadar 
hatırlıyor ve ihtiyar karısına an· 

latı} ordu. Bu fena Adeti hastalı
ğının arttığı son gUnlerde edin· 
mişti. Bey~ solgun yüıUne bir
denbire renk ve can geliyor, göz· 
leri kapa!ı sayıklar gibi hararetli 

hararetli pervasız günlerinin a, kla· 
rmı anlattıktan sonra yoruluyor, 
aaatte bir ölüm bitkinliğile hare
ketıiz kahyordu. Necil kocasını• 
en ince noktaaına kadar aolattıtı 
aşk hlkAyelerinl kıskanmadan 
dinliyordu. 

Hatta • kendini raklbelerden 
gtlıel bulduğu için kııkanclık 
yerine içinde bir ferahlık hlsıe
dlyordu. Kıskansa da neye ya• 
rardı. Senelerce kııkanmıı, ai
lamıı hıçkırmıı ne elde etmişti. 
Zaten koca11nın ahlakının kabili 
tashih olmadığım Ye ihtiraaını 

bir kadınla değil arıu ettlğl bir 
çok kadınlarla söndüreceğini 
daha ilk gilnler anlamııtı. Necil, 
Konyanın en zengin bir mi-
raayediai idi. Süleyman 
da ağır yUrDyUıln fakat 
kftıtah tavırlı, sıcak ıeıinde al· 
datıcı bir aihir gizli olan ne fakir 
ne zengia bir delikanlı idi. Ahi 
O ı.aman o, ne kadar cazip ne 
kadar ınzel bir erkekti. 

- Beni dinlemiyorsun Neclil 
Ne dütllnllyorsun ? 

- Bunu birkaç defa anlattığın 
halde yine seni ~dinliyorum. 

- Ya 1.. Bir ıeyi birkaç defa 
anlatmam hayra alamet değil. 

Kadın hastaya yaklaştı tatlı bir 
aesle: 

- Artık bırak onlan. Biraz 
da beni dil9ün ne olur biraz da 
benden bahset. Dedi. Süleyman 
niıanJandıkları ve e\•lendikleri 
günleri kısaca anlattı. Ve yine 
karııına l~k hiyanetlni tatlı tath 
anlatmıya baılayıoca Necil asa• 
btlcıti. 

- Ohl sus, yeter artık! ilte
mlyorum bir şey anlatma! dedi 
Ye birdenbire o m09fik, o feda· 
kir kadının içini öç almak arzusu 
yaktı, kavurdu. Necil, uykusuz 
geçirdiği gecenin sabahında, 
Konyaya döneli hiçbir ahbabına 
gidemediğini bahane ederek ko
c&1ından bir iki saat izin iıtedi. 
Evveli noterin karısı Ferihaya, 
kuyumcunun karııı Zeyoebe, bir 

doktor karısı olan GUliıara daha 
sonra Vediaya gitti ; hepsine 
aynı ctımleyi tekrar etti : 
"-Slileyman ıizl aayıklıyor, ıiıi bir 

defa, ıon bir defa daha görmek o• 
kadar iıtiyor bilaeniıl ,, F erib• 
itidalini mu haf aıa ederek ani•· 
mamazlıktan geliyordu. Zeyn•P 
Süleymanın iıminl işidince silkindi. 
Titrek, buruıuk ellerlle gençliğİD" 
de dillere d~atan olan ıimaiyab 
kıvırcık 1açlarını aaabiyetl• 
düzeltmeye çalıııyordu. KonatınıD 
torunlarile Yakit sı•çlren ihtiyar 
Vediaya da, GUlbara da, Feri
haya ve Zeynebe hep ayal ıeylerl 
ılSyledi. 

- Siz kocamıa bir tek eeYıilltl 
idiniz. Sizi çılgınca ıeYen, &lUlll 
1aatinde bile sizi ıayıldıyaa bit 
adamın aon arzusunu reddedecr 
ğinlzl biç zannetmiyorum. Gellniı 
muhakkak beklerim. Korkmayınız. 
Herıeyi bildiğim halde size karfl 
kin ve nefret duymuyorum. Artık 
o günler geçti. Şimdi ıldn v• 
benim bir tek insant vazifemi• 
var: Haatanın ıon arzuıunu yerin• 
getirmek •• 

Dört kadına da ayni 
1aatte randevu verdi. Eve d&nUn• 
ce kocasına yaptığı ziyaretleri 
1&ydı. 

- Nasıl Ferlhaya mı gittin? 
Tam 20 sene evvel onu delic• 
1evmiştim. Fakat ne kadar cazip, 
ne kadar gOzel bir kadındı. Neci& 
sana itiraf ederim ki bUtiln kaba• 
bat bende. O, aenl çok se•diğlni 
dalma daDa a6ylerdl. Ne yapayıoı 
güzelliği heni çılgına döodilrmllr 
tU. Onu bili Hvdiğlml hlaaedl
yorum. 

- Bir aabah anlatmııtın. Bu· 
ıun Zeynebe de uğradım. Seni 
görmeye ge!eceklerlnl s&yledtler. 

- Zeynep 1 Sarııın melek l O 
heal okadar ae•erdi ki ruı olta 
idim benimle beraber kaçmaya 
hazırdı. 

- Bunu da anlatmııtın. 811 
glln Gftliıara, Vediaya da uifa" 
dım. Haıtalıiına çok llzllldtUer• 
Aranızda geçen maceralarda• 
haberim olmadığını zannediyorlar• 
Bana gelecekler. Seni glSrmelı 
lıtediklerlni ima ettiler. 

- GOlizarın yirmi beı yaıır 
dakl güzelliğini hatırlıyor muıun? 

- Bilmem unutmuıum. Amnı• 
sen~n anlattıkların hatırımda. 
Yalnız ondan çok çabuk bıktığıo& 
hatırlıyorum. 

- Vedlaya da gittln ha. N• 
dedi? Beni görmek istediğini ~ 
aöyledi? Ah o bulunmaz kadıO 
Ben timdiyc kadar onun kad,t 
ateıli kadın görmedim. 

- Biliyorum, hepıini anhatb• 

-it ti 
Kararlaıtırılan gtın ve ıaat 

dört kadın .. dlSrt gOzeWk ittifakı .. 
ı -_ ... ı,r· 

Neclanın salonunda kartı ~ ,s 
Necil, kocaamın ateşinin bit ti 
fazla olduğunu söyledi. Ayrı •'I, .. 
dört ziyaretin hastayı fula Y0~,, 
cafıını ileri aUrerek hep ~era .ıı
haatanın odaıma girilmeıioın d 
doğru olacağına anlatb. t 111 .. 

ihtiyar kadınlar çok iyl •e.
ııyorlardı. Fakat SOleymanı: ~oill 
gilileri olduklarmdan biribi~l~~ bll 
haberi yoktu. Necllnın te 

1 

ıırrı meydana çıkardı. 8 yr• 
Süleyman dört kadına vveli 

bakınca yO:dlnde e kt'k 
ayrı i nrke l 
hayret aonra da b r ıeJ· 
izleri belirdi. Gilzelliklerioden e 

( Dnamı 11 inci yüad• ) 
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lstanbul Şampiyonluğu Ortada Kaldı 
Galatasarayla Fenerbahçe 

Kaldıkları için Üçüncü 
Dünkü 

Defa 
Oyunda Berabere 
Çarpışacaklar 

Dürakll maot• Oalatuaray blıolıl Avnlnln bir kutarııı Ut rlllg&rln ıakl1'1rdatı .. niytltıdt oyuaculanD topu 

lı Pek ı~tukta tok naıı&rh bir 
••ada oynanan dUsakO Galata• 

.. rıy. Fenerbabçe aaçı iki kere 
on beter dakikalık temdide rat
lıtn ııfır ııfıra beraberlikle aıtf• 
~t~endlğl için lıtanbul ıamplyon• 
ugu belli olamadı. 

le DllnkU maçın böyle neticeıls 
alrnasında bUtUn oyunun de••· 

~•ilca eıen pek tlddetll nuılnn 
•ytUc teıirl ohnuıtur. iki taraf 

ta yapabilecekleri ıeyleri ruııpr 
Ylııtınden tamamile tatbik ed .. 
ile diler. 

Saat UçU on geçe bqhyan 
oyunun aeylrcilerl pekçoktu. Her 
lk' b 1 trl Un dolmuı, karıı tarafta 
ayakta duranlar araaında ltlr 
kişilik bot yer kalmamııtı. 

Fenerbahçe takımı, ıeçen 
Cumaya nazar1tn küçHk bir defi• 
tl\c!ilde sahaya şöyle çıkmııtı: 
~ B.dı • Yaıar, Fazıl-Cevat, AH 
J.! 1•, Etat • Niyazi, Şaban, Namık, 

llllffer, Fikret. 
8'.oa mukabil Galataaaray, 

l•Çtn haftaki kadroiunu aynen 
lllıa'-h.faza ediyordu: 
F A•nl • Liitfi, Oıman • Sua•l, 
-. •bit-. lbrabim • Necdet, MOnev• 
tt, Adnan, Fazı), Danyal. 

.._Oyun, halkın tezahüratı ara· 
la el. baıladı. Birinci Fener· Ga· 
• 1-ıaray maçında, Galataaarayıa 
~ O gibi mükemmel bir· farkla 
'ttı.•nınıı olmaaı, bu mDaabakanıa 
lt)c•fanda biriken alikayı en yDk· 
) haddine çıkarmıı bulunu• 
ordu. 

, 1 Fcaerbahçe rlzgirı arkaa1na 
~1ttı. Çok 9iddetli estiii için 
.. '-llti1etle Fenerbahçe lelıinde 
d >'11.a rüzılnn zannedlldij'i ka
t:~ lcuvvetll bir yardımcı olmadıj'ı 
lttt "" anlatıldı. ÇClakü Fenerli
da~ laocum ~attı, en hafif bir 
Jat• rıu9tan bıle f alıo alan topa 
ı._~lla olmak, kontrol edebilmek 
d, Oını, hemen hemen birincıi 
..._"d'•oln blltftn devaauaca bula· 

dar. 

,,.._8-na mukabil, ayni ıiddetle 
)ett rtııı&ra kartı oynamak vazi· 
hırı ilde kaldıkları ikinci devrede 
'-'G llcl devreye nazaran çok daha 
tG)~r hücumlar yaptıkları gö-

Birin · b ft 1-t cı a ayman umumi hat• 
ı nl(ı fu tekilde çizmek kabildir. 

Uvy ti' )~ll G e 1 ruıgira karıı oyaa· 

u~kioia çaJııuıalanm ıöltenn iki relim 
~ dea hararetli •• heyecaab bir 

oyun çıkarıyordu. 

Galataaarayın ek1eriyetle ıol• 
dan, Fenerin de dalma aağdaa 
lalılerlni görlyoruz. Fener mua• 
•in hattı, rlıprı heaabıderek, 
çok güzel oynuyor. Cevatla Esa•, 
ortada bugUn cidden nefiı oynı• 
yan Ali Rızanın lltlhakile, mi· 
ke•mel bfr hat teıkil ediyorlar. 

P' ener muavin hattının a11ı:el 
oynaması takıma ıözle ıarlUlr 
bir avantaj temin etti. Arkadaki 
müdafaa hattı çok emin oynamak 
lmkAuını buldu ve muhacimler de 
ıık hücumlarla Galatasaray de· 
fanaını yoruyorlar. 

Bu devrenin iç mObJm hAcfl. 
aeıi ıunlardır: 

1 1 inci dakikada Muzaffer, kıaa Maçın ııkışık hir anı 

oynuyordu. Necdet, Adnan 
yal. 

Dan• bir mesafeden kaleye aerbeatç• 

Bu Uç oyuncudan Necdet, Dan• 
yal yalnız birinci devrede değil, 

hattA bUtlln maf esnasında ı6nUk 
kaldılar. Bu iki muhacim• muka· 
bil Adaan, çok atak oynıyarak 
F eaer anUdafaasını işkil etmek 
yazifeıini bihakkın ifa etti. 

Fenerbahçelilır, Uk 45 dakika 
içinde adeta tek kale oynadılar. 
Galataaarayın çok enerjik oynı· 

yan mldafaaıı, bir tftrlU uzaklaı· 
tmlamıyan topla beraber, Fener· 
illerin mütemadiyen tazeledikleri 
hücumları da kesmeğe uiraıtıyor· 
lardı. 

Mücadele çok çetin oldu. Rlz· 
ıArın kabif olduiu kadar ahen· 
ıinl bozdujıı hlcumlar, Calata1&· 
ray kale1i etrafında beyhude yere 
dolaıtı. Fener muavin hattı Ga· 
lataaaray yarı sabaaının ortaamda 
oyunuyor, Yatar • F azal hatb 
aahamn hm ortaaında yer almlf 
bulunuyorlardı. Maamaflh bitin 
bu tazyika rajmen Galataaaray 
mldafaaaı ilk 45 dakikayı yeall
meden ıeçirmeye mu•affak oldu. 
Birinci deYre O • O beraberlikle 
bitti. 

ikinci Devre 
lldacl devrede GaJataaarayın 

rlbgirla beraber oynarken ıayı 
çıkaracağı zannediliyordu. Fakat 
oyua, bu tahmini derllal aa 'h 
uğratan bir ıekllde baıladı. Fe
nerliler yine topu Galataaaray 
n11ıf saha11na nakletmiılerdl 

inmek fıraabm yakaladı. Namık, 
Niyazlden ıelen topu a1lıel bir 
paıla ona geçlrmiıtf. Muzafferin 
topu aftrmeıi maniılz olduğu f çln 
takımına muhakkak bir ıol 
kazandırmaaı bekleaiyordu. Fakat, 
bu oyuncu, liyakat ve tecrllbealne 
nazaran kıymetaiz bir doııace 

ile yol• bir tUt atmak latedi ve 
topu ba•alaadırdı • 

On albncı dakika: F eaerln 
Galataaaray ceıa aahaaıom içine 
kadar giren ıol mua•lal Eaat, 

çelme takılarak düıllrUldD. Hakem 
Galateıaray aleybbae bir penalb 
verdi. Bu da eafu bir fınattı. 
Fakat, Akretin çok fena ve ha
yadan bir vuruıu Fen ere bir fır
ıat daba kaçırttı. 

2s incl dakikaı Galataaarayh 
Adnaa, aoldan, inen bir 
hücumu adeta golle tamamhyacak 

Avrupada Spor Hareketleri 

Italy an ı;·;:--A·;·~-~İurya ya 
Karşı Ne Yapacaklar 

...... .._ _____ ............ .-. ··--
Önümüzde bir haftadan fazla zanmıftl. 

m'1ddet ke&lmada; Italyan Milli Aynı takım ekı~k olarak çıka· 
takımı Avuıturya Milli takımı ile cak ltalyan takımile kendi aaha• 
•n tehlikeli maçanı oynamak tlzere ıında, kendi ıeyircileri 6aftnde 
Viyanaya hareket edecektir. 

çarplfacaktır. 
ltalyan Milli takımının en kıy· 
il Galip i•lmek için epeyi m8him met llç oyuncuıu bu maça 

fttirak edemiyeceklt;rdlr. Bu yOz· bir kuvYet teıkil eden kendi aa• 
den ltalyanlaran Viyanadakl maçı baaında oynamak avantajıdır ki 
çeldaerek bekledikleri muhak- ltalyan ldarecilerlnl korkutmak• 
kaktır. tadır. 

Awıturya MHll takım; ••Yelld iki tarafın pek dikkatle bazı ... 
Hae, ltalyaa MiW takunıaıa blltin la.adıta bu maçın Viyana •e Roma 
oyuaclllan taaam lkea Ro .. da radyolan tarafandan •el'Mmeill 
yapUiı maçı bir ıol farkla ka- buauaunda da tertibat abnaaftu. 

tta11u takimaaın J'ıaaııı JılJllf takımıaa k&l'fı p99n ay yaptlfı 
mqtaa Mı , .. ım 

YHlyet• ılrdl. Fakat Yqarı at• 
labrkea Fazıla yakalandı •• golQ 
kaçırdı. Halbuki rDıılrdan lıtlfa• 
de ederek maçın talihlal doilf
tlrecek aayıyı yapabilirdi. 

lkiaoi devre yine aayıaıı bitti. 
Nisamaame mucibince, maçın 

on beter dakikahk iki devre daha 
uzatılma11 icabediyordu. Fener 
blriacl oa beı dakikayı rtlzılra 
kartı oynadı. Bu aUddetl topu 
kenara atmakla ıetiren F enerlller 
lkinci on b8f dakika içlade Ga: 
latumrayın aynı tablyeaile kar..- . 
laıtılar. Ve netice yine O. o ... 

Maç. aglebl ihtimal gelecek 
Cuma ıtnO, bu ıefer Feaerbahçe 
alanında tekrarlanacakbr. 

Oyunun umumi btık•ll ıudur: 
Her iki takım da gtlzel oyaamııtlr. 
Bllha11a centilmence Ye aport• 
menca cereyan •den b u maçıa 

netlceıl her iki tarafı, hem de 
balkı tatmin edecek teklldedlr. 
ÇIDkl ıtızel bir maç daha oy• 

Damak Ye seyretmek fıraatı bu 
ıuntle emri •aki olmu9tur. 

DUakl maçın hldlaeaiz netice
ılne memnun olan aporcular diğer 

taraftan lıtaobul ıampiyonluğunun 
belli olamamauna ııkıldılar. DUn· 

kG beraberlik latanbul ıamplyon· 
lutunu llçllncl bir oyunun neti· 
ceaine baiL bırakb. 

Futbol heyeti OçUncO bir ma· 
çın tarihini H hanai alanda 
oynanacaj'ıaı bu hafta içinde 
tayin edecektir. 

Otomobille 
Dünya Rekoru 
Kırıldı 

Amerikadakl (Deyton Biç) ten 
bildiriliyor: Malko:m Kcmpbell, 
ıidip ıelme bir meaafeyi, saatte 
vaıaU 276, 816 mil silra'tle katet
mek auretile y--nl bir rekor yap
mııbr. Şimalcien u.u.ba doğ u 
ilk mlli 13,20 aaniyedd ve aaat e 

yuati 272,727 mil ile yapmı;, 
cenuptan fimale olan ikinci mili, 
12,81 aanlyed• ve aaatte vasati 
281,030 mil ile yapmııtır. 

Bir Rekor T ecrUbesinde OldU 
(Kopenbag)- Birçok dünya re· 

korlarana sahip Paraıütcli Tranum, 
8.000 metreden yere inmek üzere 
bir tayyareye binmiıti. Bir aralık 
Traııym, rahatı .z olduğunu, tayya-

. . . . . t et-ia.. fakat ren.o ınmeıını ışare -..... 
d·-· man Tra· ta) yare yere in 11" .za.. ' • 

6ıdUill görili~uıtUr. Zan numun . . 
ao«ilcUjia• göre oksijen t ' C'ef m• 

~tkil ~la_tnsa~ay tamamen defanaa 
~att nı ştı. Ik ı iç muhacim en ı•rl 
der ~ kadar inmek vazifeaini 
tu~ te etmiş bulunuyorlardı. HG-

battınd• aadece Gç 07uncu 

Maçın ikinci devreıi, denebilir 
ki en gUz.el kıımı oldu. F enerlller 
yllkaek bir ıayretle oynuyorlar, 
Galataaarayhlar da ondan at•iı 
kalmıyan bir enerji 16ıteriyorlarclı. 

Karıılaf&D azimler ortaJ• "'" l'tntrbahoeli Namık, Galataıaray kal11ine dofru top ıünrken 

deki ha•• bltır P .. : se ptea 
iln:i: 



8 Sayfa SON POSTA - • BUyUk realmll roman ~----_. 45 ~---mıı::za&bo- Yazaıı: Sermed Muhbir Alus --

1 K GÔ OL 1 A .. 
9 - 3 - 935 5.amanhk Seyran Olur 1 

Yaşarın Tab·at Anasına Benziyordu 
Yavanhğı, münasebetsizliği, 

tatsız tenekeliği tıpkı annesi ... 
Doğruya iğriyo atılması, her ieye 
burun sokmrun, set derkec sepet 
demesi tıpkı o hatu'.'l . 

Her lafa Arap gibi: 
- Vallahi '.azimf.. Blllahllko-

rimf.. Tallahirrahim!... Mahkeme· 
de değiliz al Derken yemin yemin 
tlıtüne ..• 

Uşaklara biraz öfkelendi mh 
- Ulan çingene ayısı gibi ol· 

lerl kaldırıp kar§ımda dikilme. 
Şimdi burnuna halkayı takar, so
payı basarım! ••• 

Fazla celallandı mı, arapça kil· 
fürlerin dlizUneleri. Tıpkı Arnbiı· 
tanın eşekci, taşcı, rençber gibi 
ayak takımı ağz.ile yayğara ••. 

Birşey anlatırken ahbapların· 
dan biri IAfını mı kesdi? 

- ÖörölSI.. Horoz öttn! .•• 
lnanılmıyacalc bir ıöz mil 

ıarfedlldi? 
- At martını Debrell Haaan, 

dağlar inleıinl 
S6ylenilen pek mi akıl erer ıey 

değil; çok mu u7darmaayona 
benziyor? 

- O yalan bu yalaa, flll 
yuttu bir yılan!. 

Olur a, yarenliğe kanıanlardan 
biri, sözüne dudak bnküyor; 
inanmamazlık alaiml göıteriyor: 

- Ulek, bu balık baıka balık, 
on paraya bir balık!. 

O dudak bnken, bili yola 
ıelmlyor; acayip acayip yllzUnl 
oynatıyor: 

- Oynama ,Undll:ı, .atarım 

aeni!. 
Kitap mitab, ıazete maı:ete 

okurken, keserle kazınmaz hata• 
lanm geçelim, konuıurken bile 
ne yanlıılar, ne yenhılarl. 

Mektebe metteb, vapura bafur, 
fimendlfere çlmendifer, tramvaya 
tramboy derler •• 

Hele incelik ve nezaket olacak 
diye luğath glSrUımiy• başladı mı, 
lardıjı potlan .. y dur. Bir metre 
boyunda bir değnek alıp çetele 
tutsan, yarım aaalçığın içinde 
dört tarafı dolar. Hop 
teleffuzlnr yanlıı, birbirini tutmaz, 
aakat düıük cümleler: 

- Fakat b:naenaleyh, bu ı&
zUnUze kartı •allihllazim pek 
mahcup olduğumdan naıl zata 
alinize olan tevaccOhUmUn (hUr
metimin olacak) noktal naıarın
dan dolayı ıUkfıt ederlmf .• 

Veya: . 
- Zatıalinlzl dlin on ikiyi yir

mi beş ıeçe (ıuna yarıma beı 
nrken dese ya) Ceserl cedit 
(yani yeni k6prft) de ruyet etmiş 
laem do billabilkertm pek lstlcalen 
bulunduğum basebile mubaveremlz 
ndıimkün olamadı. 

Ve yahut: 
- Geçen rtın bıldırcın ••la

mak mak .. dile Aya1taforoza 
( Ayaıt :anoe demek latlyor) azi
met ctt.ğimde ••• Bıldırcını duyunca 
dide!e rini kırpıp bıyık burma mi
rim bu be&hk baıka balık; ak bıl
clırcın değil, boz bılducnı kah 
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. 

silaha ye neticede avcılığa merak 
1armışh. irili uf aklı dört bet 
tabancası, üç dört nev'i çiftesi, 
babasının eski yadigarları harp 
tüfekleri vardı. 

Şimdiye kadar fiıeğe verdiği 
paranın hattı hesabı yoktu. Ko
naklarının ıelamlık tarafmdakt 
bodrumunda, boyuna dan dun, 
dan dun tabanca patlatmış, yazı 
geçirdikleri Bostancıdak! köşk-

lerinin bahçeıinde hesapsız tU
fak atmış, niıancılıkta yine bir 

türlü ilerliyememişti. Tabanca 
ile on adım 6tedeki gaz teneke
ı 'ni, tüfekle :>lrmi adım karşı-

daki mum ıandığım wrmazdı. 

- Bu lllverin (yani revolver) 
arpacığı bozuk!. Bu çiftenin 

horozu ııkır. Bu tüfeğin namlusu 
eğri! Deyip deyip hepsini fırlatır, 

yine de fişek sarfetmekten bık

mazdı. 

A Ycılığını buna kıyas edin. 
Avcının çifteainden aonra köpeği 

B. Kltlerln MUmes 111 
Londraya Gltmlyormu9 

l..ondra, 8 (A.A.) - B. Hit
lerln mahrem adamı Fon Rib
benlropun Londraya seyahati 
ıarlası herhangi re mi bir ha
berle teyit edilmiş değildir. 

Londra ve Berlin dıı iı.erl 
bakanlıkları arasında Londraya 
Fon Ribbentrop veya herhangi 
bir baıkaaınm gönderilmeıi hak
kında hiçbir muhabere olma· 
IDlfbr. 

de olmak ıart değil mi? Onun 
da iki kopoyu vardı: Hektorla 
Kastor. 

Annesi, ıafli midir nedir? (Eve 
Kıtmir cinsinden hayvan 6oktur• 
mam da sokturmam; eğer 
girerse bir mememden emdiği 
kan, bir mememden emdiğin irin 
olıunl ) d iye çok inat etmişse de 
biricik oğ;unun } alvarmaıı, paşası
nın hoş görmesi üzerine işi uzatma· 
mış, Yaşarın yine dediği olmuş, 
köpekler eve sokulmuıtu. 

Yanına bir iki arkadaı elıp 
avlanacağım diye btitün glin 
Yakacık, Dudullu, Alemdağı 
dağlannı dolaşır, bıldırcın mevsi· 
minde Ambarl'ya yaban 6rc!~fi 
mevsiminde Kiiçükçekmecey 
gider, alqamlayıncay kadar · ç 

dört kuş veya lSrdek ya vurur, 
ya vurmazdı. Onlar da, eline Hk 
tüfek almıf, tetiği Ç.!kmeğl l il· 
meyen dalkavuk!. rırun tuadüfon 
vurdukları ıeylerdi. 

.Arka.; ••ıı 

}Tuhaf Bir Ana-Kız 
Kavgası! 

Evvelki akşam aaat sekiz rad
de! rinde Samatyada bir hadise 
olmuş, kavgaya koıan bir ana kız, 
ortalığı telaşa dlitlirmtlş ve itfai- 1 
yeyl harekete getirmiştir. Hadise 
f 6yle olmuştur: 

Samatyada Sancakclar Hayred
din mahallesinde lğnebey sok.a
tında oturan Bayan Şuiye. ile 
kızı Bayan Hadice, ailevi bir mc-

Maraşta Bir Bato seleden kavgaya tutuşmuşlardır, 
Marsı, 8 (A. A.) _ Hila- KaYga bOyfimüı, bjr aralık Ba· 

Jiahmer yıllık baloau dün ge- yan Şaziye avaıı çıktığı kadar: 
ce belediye salonunda çok "Yangın varl,, Diye feryad etıni· 
neıeli geçmiıtir. Bir çok yerli ye baılamııbr. Bu feryadı duyan 
bayanlarımızın ftHrak ettiği bo koııqular telita dftıerek itfaiyeye 
neıell gece cemiyete kıymetli bir haber vermiılerdir. itfaiye gelince 
gelir temin etmiştir. m sele 2nl aşılm11 ye ortalığı te-
--~--------·-· _ lişa dütllren ana kız hakkında 

Nöbetçi 
Eczaneler 

l takibata beşlanuılfbr. 

Duıeoe nöbetçi eczaneler flınlardırı 
İstanbul tarafı: Şehzalfebaşmda (İı· 

mail Hakkı ), Y enikapıda ( Sarım ), 
Şehremininde ( A. Hamdi ), Hahz.pa
şada ( M. Fuat ), Samatyada ( T ofi
loe ), Uokapaoıııda ( Yorgi ), Balatta 
( Büaameddin ), Eyübde ( Hikmet ), 
Beyazıtta ( Cemil ), Sirkecide ( Eı;ıref 
Neşet ), Yemiıde ( Denaaeon ), Bakır· 
köyünde ( letilan Terziyan ), Beyoğlu 
tarafı: T61ksimde Boatanbaşında ( İti
mat ), 1.'t:pıbaıında ( Klnyoli ), Tarla
başmda ( Tarlabajı ), G latada (Kapı· 
içi ), Şi,lide ( Şişli )1 Kasımpa.şada 
( Merkez ), Haıköyde ( Halk ), Kadı· 
köy tarafı: lskelecaddeainde ( Sotirya
diı ), Y eldoğirmeniade ( Üçler ), Bil· 
yUkadada ( Halk ) eczaneleri. 

......................... -.................................. . 
llllllllP' ISJ'AN•UL •61.EDll'rSI l 
lrL__ fEHIR TiYATROSU 

D.:!!M ~il O~&T 
,~ ... ~ •reuaa 

............ ili ,.,.....,.. 

Oç SAAT 

Polislere Elbise 
Emniyet umum mUdUrlUğU, 

Mayıs ayı ibtidasmda bUtnn reımi 
ve sivil ~abıta memurlarına yazlık 

, elbiıe ve ayakkabı dağıtmıya ka
rar vermiş•ir. 

Barbaros Hayrettlnln Mezara: 
Beşiktaıta Barbaroı Hayrettinin 

mezarı etrafındaki mezarlnran kaldı
nlmaıına belediyece karar yerilmittir. 
Bu su.retle Barbarosun tarihi mnarı-
nıo etrafı açılacaktır. 
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Muazzam bir eser 
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lstanbul Milli Emlak Müdürlü2-ünden: 
Muhammen 

Kıymeti 
Ura 

HASKÖY 

GALATA 

ORTAKÖY 

KÜÇÜKPAZAR 

BAKIRKÖY 
BAKIRKÖY 

BAKIRKÖY 

BAKIRKÖY 

: Piri Mehmed Paşa mahhallesl Kırmım 
Minare sokak yeni 6 sayılı ev. 

: Ycnicami caddesi eski 19- 21 yeni 15 
diikkAnın 15/120 payı. 

: Portakal arkası sokak eski 21 yeni 
27 sayılı ev 

: Rfistempa~a Hasırcılar ıokak eski 76 
yeni 70 sayılı dükkinın 322/3456 payı. 

: Cevizlik Hafız çıkmazı yeni 3 sayılı eY. 

: Zeytinlik odabaıı yeni 47 sayılı evin 
14/80 payı 

: Yeni mahalle birinci ıokak yeni 34 
sayılı ev. 

ı Yeni mahallı.; birinci sokak eaki 167 
yeni 51 sayilı evin 441216 payı. 

HAYDARPAŞA : Rasim Paşa mahallesi Uzun ham 

YENIKÖY 

FENER 

FENER 

YED[KULE 

ıokak 194 yeni aayılı evin 1/8 payı. 

ı Yalı sokak ve köprlibaşı eski 65 yeni 
4 - 57 sayılı ev ve dükkinın 1 /2 payı. 

ı Hızır çavuf mescit ıoka k eakl 5 M. 
yeni 17 sayılı evin 6/8 payı. 

ı Hamamı MubittJn cami içi sokak eıkl 
37 ~eni 7 sayılı ev. 

ı istasyon caddesi eski 23 • 25 yeni 35 • 
37 sayılı ev Ye dnkkAnın 2/5 payı. 

BÜYÜKADA ı Mefl'utiyet mahallesi yalı sokak eski t 
yeni 22 sayılı evin 1/2 payı. 

HEYBELIADA ı Yah mahallesi bostan sokak yeoi 19 • 
2 l sayılı ev ve dükkAnın 14/66 payı. 

BÜYÜKDERE : Bnynkderc coddeal ••ki 164 ve yeni 

504 

1053 

1026 

ııs 

621 

1116 

170 

128 

778 

608 

432 

705 

594 

195 

177 snyıla dükkan 648 
BÜYÜKDERE ı Çivici ıokak yeni eski 8 aayılı eYİn 516 payı. 315 

GALATA 

TOPHANE 

ı Ar.ap cami yelkenciler ıokak eski 60 

yeni 50 sayıl dbkkanın 75/120 payt. 
ı Beyazıt malaalleai Kılınç Ali Paıa caddeal 

49, 15, 15, M. yeni 45, 13, 17 ıayılı ev 
ve iki dük anın 1/4 payı. 

ARNAVUTKÔY: Büyük Ayazma ve yeni ç.eıme ıokak 
eski 30 • 32 yeni 36 - 11 1&yıh iki evlıı 
3312/8640 payı. 

KUMKAPI ı Emin Sinan mahalleli Neviye sokak 

1080 

870 

eski 2 M. yeni 20 aayıb evin 6/20 payı. 400 

Yukarıda yazıh mallar 12/3/935 Salı gUntl saat on dörtte peti
para ile ve açık artbrma sureti'e ayrı ayrı satılacaktır. lateklllerl11 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerilo müracaattan. "f,, "1020,, ___. 

-

BÜYÜK 

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

Büyük ikramiye 30.000llradıt• 
Ayrıca ı 10.000, 4.000, 3.000 liralık 

v• 20.000 liralık mUkAfat vardır. 
ikramiyeler 

Nafıa Bakanlığından: 
Çerkot kazasının Ağaçdağı veya Dftmenlik ormanlarıDdıll 

keailmek ve Sumucak ile Eıkipazar arasında her hangi bir i•l:a 
yonda ngoa içinde teslim edilmek ıartile muhammen be!ıt 
6750 lira olan 1500 aded çıralı çam telgraf direği kapalı .,, 
uaulilo ebiltmey• konulmuttur. Ekılltme 24/Mart/935 tarihi • 
rutlayan Puar glnO aaat (16) da Aokarada Bakanlık Mals:,. 
Miıdlrliilnde yapılacaktır. isteklilerin tekliflerini Ticaret o.. ,. 
veıika11 ve 506,25 liralık mu·nkkat teminatlarının Malsandıg~• 
yatırımdığına dair olan makbuz veya ollmuneıine uypn ba~ • 
kefalet mektubu He birlikde 24/3/935 Pazar KllnU ıaat 1 -"' 
kadar Malzeme MndUrlilgilne tevdi etmeleri IAzımdır. Bu bU o>• 
dakl ıartnameler paraaız olarak Ankarada Bakanhk Malı• 
MftdUrlllğtıoden alınabilir. (12 ı7) ___. 

t> J v Komedi 
beri atıc lığa ' nışancı ıga me· 3 Perde Bu akşam TÜRK Sinemasrnda 
kah; :~:miz gibi koçnkıoıundeıı ı· O F ET T I Ş 
raklıydı, Çocukluğunda, ııpanı elin- Yazan: N. Goıol 
den oüş:rmez, b.r ucuna ipek 
bağia : ıp takla ta ,~ klata atarak 
Arap çccuklarHe bf yarııı eder, 
mahaUcd .d evlerin l:iltOn CBID"' 

l.ıırını lnr-rdı. BüyJduiU zaman 

Ya:ıu 
Ekrem Reıit 

Be.tez 
Cemal Retit muhteı•m bir gala ıuvareai : Sinema yıldızlarının kıraUçeal. 

BRIGITTE HELM ve JEAN MURAT Em.salalı bir aık •• heyecan filmin.de: 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular cadd11i No. 83 

PRENS VORONZEF'ın ESRAR 
Y erleriolzl evvelden temlıı ediniz. Tel 40690 
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R A D y o 1 1 KADIN 

-------------... / ( Baıtarafı 10 uacu 1Gzde ) l bk latemem. Onları ne görmek • 10 Mart P•zar ııbk •• armonik muaikiıi, 21 po- j 23 haberler, 23,30 orkeatra ko.. kalmıyao 1evgflllertol ıörmemek HYlllek ı.temlyorum. Affet b-a 
lıtınbul _ 18 daas muılklıi lonez mazurkalar, 21,45 haberler merf, 2J yeni muılkL lçhı gözlerini kapadı. Necll. Bu pmcli 1abll'h Ye fed .. 

plik, 18,30 jimnastik Bayaa Aza- 22 .. Ezontyn,, adlı kurpinsklnln 1& Mart Cuma Necllnıa rlcaıı lzerlne od.. kAr kanma ıeYiyoram. Bak bem • 

[ -

de, 18,50 karı11ık p!iklar, 19,30 operasi. 23 danı ve hafif musiki. lıtanbul - 12.30 plAk nepl- dan çıkan dört kadın merdlYenl ıea onların hepaiaden ıtızelain pi 
lıaher"•r, 19,40 Havayan ldtar • Moakova, 1345 m. 15 - Franaız riyalı, 18 Otel Tokatllyandan na- inerken ırBzlorlni olllyorlard~ Sil- pi yamma lranatam. .. 
Z '- 1 20 z· v· 'ki 1, 20 30 idi ray aaati, telı'ı• caı, 19 çocuk 1 1 k la •Keriya ve arkadat an, ı· Ye ıyana operet muit ı • ,. .. eyman ya nıa a aca kanııaı Nec:ll, oaa ıençlillal hanm 
raa.t l::ak~nhğı namına konferans, japon muliklıi, 22 Almanca Def'" aaati hllc:iyeler Mesut Cemil, yamna çatırdı: ettiren d6ıt kadından da koc•w 
lc),20 Koro - Ze)iııtrcf,· Golgen- riyal 23.04 fran11zca, 24,0S Fele- !9.30 laaberler, 20 telli ka•artel - Ne yaptın Nacll; bepol elan da ~ alchia ısı- mamamada. 
ı..rr idar .. inde. 21 Sltar aolo • menkçe. Siret •• arkadaılan, 21,10 - ııllalmden dlftl. Biçareler ••J• Kocuına ,.ı.ı.p.. Sahta bir ... 
tra>~r. 21,20 aon haberler, 21, Budapeıte, 550 m. - 18,30 haberler, borsalar, 21.30 radyo döamDıler. Ejer •en gelecekleri• usllrle. 
ao rad)O orkaatraaı, 22 radyo piyano mualkial, 19,10 dera, 19, orkeatraaı, 22 radyo CU ye taDflO Df i3yJemeıeydJa onlan tanıyama- - ÜzlJdlm cloiı • SIJe,.... 
taz. ve tango orkeatraaı. 40 Ezgiler, ıarkdar, 20,60 kllçUk orkeatra. yacaktam. Sen onların gelmulne Onlarm, Hala gktlala &ala• 

VarşoYa 1.345 m. - 17 ıollat: tiyatro, 21,40 plik, 22,S> Buda- Varto•a, 1345 m. - lS,IS mU1aade e'aaiyecekUn ve onlan blribirlerlle tampcaklanaı bn..,. 
ltonıeri, 17,45 ıözler, 18 orkutra peıte konser orkeatraaı, 24,10 piyano konaerl, ı6der, 19,10 ti- ben hayalimde tanıdıjım gibi dlm. Hiçbirini Jamma almazdım 
lro: seri, .JS,40 çocuk programı, caz orkestrası. yatrolardan 1almeler, 19.30 reli- gDzel canlandıracake.m. Geçti ar- Dedi. 

~OO~d~ 2~t0 MaK~~n~ 13Ma~Çarçamba Um~~l~tifilliarmoo&~ı~n ~---~~--------------------•·o J i R · ı b F d 18 30 konıeri, 23,30 tiirler, 23,45 aözler, ava er a uıhcana,, operaaı ıtan u). - r. ers, , 
( plik ), 20,45 konferans, 21 hafif jimnastik - Bayan Azade, 18,50 24,05 dans musikisi. 
... 'k' 2 45 f f k P k St · Moıkova, 1724 m. - 17,30 oUUsı ı, 1, haberler • ıözler • oca sen oni - etruı a ravını· 
'•klamlar, 23,15 senfonik orkea- ki, 19,30 haberler, 19,40 mono· fırka neıriyab, 19,30 kolkoz neı· 
tta konseri, 24 ı6zler, 24,05 loğ Bayan Halide, 20 Maarif riyatı, 21 karııık konser, 22 Çek-
dana musikisi. Bakanlığı namına konferans, Iı· çe neıriyat, 23 Jogilizce netrlyat, 

Moskova, ( Stalln ) 36 ı m. - tan bul kız lisesi muallimi Cemile, 24.05 Almanca. 
17 '- k 20.30 Balalayka orkestrası, 21 Budape•te, 550 m. - 18.20 •onferans, 18,20 Mos o•a 'I' 1-
!r;rasından nakil, 22 danı mu• La aenat Petetik • Betho- Tarihten resimler adlı Uutia P 
-.qal. Yen, 21.20 ıon haberler, 21.30 yano parçaları, 19, 15 apor 19,3~ 
1( '8udapeıte, 550 m. - 18,40 radyo orkHtra11, 22 caz Ye tan· konıenatuvardan nıkil. 20,4 

•
0ro heyeti, 19,45 ı6zler, 20,15 go orkestraları. muhtelif, 21, 15 Hubyamn petöfl 

:•Y•no konseri, 21 spor haberleri VarıoYa 1345 - 18, 15 Piyano ılnfoniıl, 23,45 haberler, 24,05 

2
11 15 .. adsız vapur,, adlı akeç, konseri, 18,50 sözler, 19 pllk, ıon haberler. 3 

haberler, 23,15 caz, 24,15 19,15, etlencell ıkeç, sözler, 19,45 Brellav, 316 m. - 20 akıam 
ell&ene musiki, 1,15 IOD haber- mandolin orkestr&11 ko111eri, IÔZ• muılklal, 21 kısa haberler, 21,15 

r. ler, 20,20 prkılar, 20,50 aktüa• ulusal neıriyat. 22 ıeali film mu~ 
b Bresfay, 316 m. - 18,20 ha· lite, 21 pllk, 21,45 haberler, 2:.! alkiıi, 23 haberler, 23,25 dans 
1 •rler, 18,50 pllk, 19 ıözler, 19, Chopiaden konaer, 23,30 almanca muılkiıl. 

A..O •eyrllaefer tavılyelerl, 19,30 konferans, 22,40 Trio piyano 18 Mart Cumartesi 
'1i lcttıallte, 20 skeç, 20,35 AktO- konaeri 23 reklimlar, 23, 15 da•• Jıtanbul - 18 muhtellf par· 
d le, 21 Georı Fridricb Haen- muaikbl. ~alar, plik, 18,30 jimnastik, Ba-
b tlin .. Alclna,, operaaa, 23 lıa• Moıkon, 1724 M. - 17,30 yan Aıide, 18,&> muhtelif 1019 

-~~kİıı~3,30 ıözler, 23,SO danı Fırka neıriyat. 18,30 Kızılordu içkin parçalan plilr, 19,30 haberler, 
konser, 19,30 Kolkozlara muai 1 19,40 ıpor Eıref Şefik, 20 0111-

11 Mart P•zartesl ne-..ıyat. 22 Çekçe ne•riyat, 23, k f p 
,.. 

7 versite namına on eranı, ro-lstanbul - 18 Fr. der1. 18,30 05 lnailizce netriyat· 
.a_ ı k 19 •· fesör lbrahlm F aııl hlltçe ve "-il• mualklıl P A , , 10 opera Budapeıte 550 m. - 18 plAk 
Frelchutz ·Eber plAk. 19 haber· 18,45 dera, 19, l5 caz orkeiltraıı, gl\mrUk himaye meseleleri hak-
ler, 20 keman ıolo • Blllent Tar• l9,45 konferans, 20, 15 piyano hında, 20,30 Ba7an Bedriye Tl-
ea.. 20,30 ldtar aole. 21, ıs - '**lll• •si tarla. 20.50 ı.tna ala de•lrcu. 21. ıs 80ll ........... 
haberler, 21,30 Ba~aa Bedriye Kfrly adb tiyatro, 22,SO haberler, bonalar, 21,30 raclJo ..-
lcwn radyo caz Ye tange orke1- 23,10 dıı duyumları, 23,30 çiagene keatraaı, 22 radyo cu ft tuıo 
baları. orkestrası, 24 Almanca aylık du· orkestrası. 

Varıova, (1345 m. - 17,45 yumlar, 24,15 caz bandoıu. VarıoYa, 1345 m. - 17,05 
~o blrliğ'ile ıarkılar, 18 çocuk BreılaY, 316 m. - 20 pl&k, piyano konseri ılSzler, 17,45 uker 
PliJc"-lı, 19 mulatelif, 19,45 20,40 kıaa haberler, 21 gençlik prkılan, 18aözler, 19,30 gllzel aanat 
il, • ~zler, 20,35 1alon muıiki· nefl'lyab, 21,45 Uad •aı Jetat, lar. 19,45 pllk. - 5ader. 20,35 
'1 20,40 film revliıl, 21 hafif Andreaı adh skeç, 22,4:J ıöder, piyuo birlljlle prlolar, - S6z-
~~~I - laaberler, 22 Franıuı: mu- 23 haberler, 23,25 tiyatro haber- ler, 21 ke-.. lftlraklle mbarmo-
~. 23 rekllmlar, 23, 15 daaı leri, 23,40 dau. nlaJn kouerl, 21,45 haberler, 22 
1 -~ttıi 24 Mizler 24 05 danı 14 Mart P•t•mbe hafif •uaikl, 23 Reldlmlar, 23, 1 S 
1.aıru;c• koofera~. , , lılanbul - 17,30 lnkallp dera- edebiyat, 24,05 Fllhanaomala de-
llo.k 72 17,ao lerl OalYenitedea nakil W.ir yamı. ~ oya, 

1 4 
m. - ıaylavı Profesör Esat Bozkurt, 

••-~ ll .. riyatı, 18,30 edebiyat, MoıkoYa 172-t m. - 17.30 
"'V k k k 22 Alın 18,30 muhtelif parçalar Ya dana Fırka ne•riyab, 18.50 Kwlordu 

'- Ulfı om•, an- muıiki.ı pllk, 19,30baberl•19,40 r 
.... "triyat. 23,05 lnpnce, 24 Gavln kardeıler kandolinata r.. itin ••ıriyat, 19.30 Kolkoz .... 

trca. k 1 o_ riyab, 22 Almanca neıriyat, 23 
L._ 8"dapeıte, 550 m. _ IS,SO fakatinde, 20 eman ıo o ut1yu 

1 24 05 1 ._ __ ıa. f ik il t, Franıızca netr yat, • aveççe 
t... ~ haberleri, 20 konferaa. , 20, Nazlı. 20•30 ... L aen on gz 
~ q 20,45 ıtüdyo ılgan orkestram, nqriyat. 
~ k konaeri, 21,20 ıözler, . 21, 15 ıon haberler, 22,30 Bayan Budapeıte 550 m. - 18.30 
~ çingene muılkiıl, 22,40 Tektaı ıaa radyo orkettraaı, 22 ıalon orkeatruı, 19.15 s&zler, 
~er, 23 org konseri, 23,50 radyo caz ye tango orkeıtruı. 19.45 çift piyano ile Ma~ ha· 
"- L_ •nna aalon kuarteti. 1, 15 VarşoYa, la.tS m. _ 19 ke- yaları, 20.25 MSıler, 21 Vıyana· 

b ... berler. -~ b' -•-ı dan uakil, 22.30 haberler, 22.50 ~•alav, 216 m. _ 19.20 Ez· man konseri, wue ıyat, ~er, r_ 
1 

( 
" 35 ilk 21 h f f kutr pllk konaeri, 23.30 KAgİ er ıar-'20 p•aı_ 20, 1" "F erien vom 20, P ' 8 1 or • il !_ı 

..., " le • 21 45 hab 1 22 M '--1ar), 24 Çlnaene mua , .... lo ·~•dlı ıkeç, 21 duyumlar, 21, onıerı, • er er, acar au • V 6 
1- 3 h muikiıl, 23 reldlmlar, 23, 15 danı 950 Khz. BRE LA • 31 m. 
" fen proııram, 2 •· 4 30 F iT·. Kllılk danı parçalan. 19, tt;,,.~ı t, 23,30 Brllckner'ia eaerle- musikiıl 16ı.ler, 2 ' ranaııca 1 

~ ) nır. Sözler. 20: Siluya çan an. 'Ylı aaılar kuinteti. konferanı. ...,. 21 10: 
k 1724 16 15 20 15· Haftanın programı. ' ' 12 Mart Sah Moı oYa, m. - ' ' ' H b l 

17 30 f k Aıker mwkaıa. 23, a er er. '•-~ nbuJ, - 18 Almanca dera çocuk nefl'lyat, ' ır a Def" k 24 G 
""' 18 25 K t d · · 23, ı S, Aıker pr ılan. : ec• ~ j:nınastik - Bayan Azade riyab, , ızı or u ıçın ıar-

'i. llluhtelif aaı. ye ıu muılkf.. kılar, genç bestekirlarm eserle- konıerL 
IQ,~lar. pllk. 19 haberi•, riadea parçalar, 19,30 kolkoa • .,. 
~ 1Pıyano Ye Yiyolonıel aolo, riyat, 21 senfonik ko:ıser, 22 
11,u • Reıit _ Mesut Cemil 20 Almanca neıriyat, 23 Fran11zca, 
tt,-:•208-kanhtı namına konfe· 24 ltalyanca netriyat. 
''~ı .ao Demirçftz, 21.20 ıon Budapeıte, 550 m. - 18,35 
~ .,.,dtr. 2 t ,30 radyo orkeatruı. orkeatra konseri. 19 ders, 19,25 
' Yo caz ve tango orkeıtra- plak, 19,55 ıözler, 20,30 Ricbard 

\' Vagneriıı Rbeingold ~d_Jı operaaı, 
~''tova, 1345 m. _ 17,45 23,05 çingene muııkııi, 24,15 
I~ t3'onun p16kian, 18 alSzler konferans, 1,05 ıon haberler. 
••'tle ?da mcıikisl (Felemenk Broslav, 316 m. - 19,20 ak· 
~ •. 'P:t ), 18,50 a&zler, 19 popO· ttlalite, 19,50 aözler, 20,20 karııık 
' entandi~ a baber!eri • e&zler halk ezgileri, 21 kısa haberler, 

2o,7 m'1hte.if sözler. 20,36 l 21, 10 Roaialoia anııe:llııe operası, 
.. 

SelAnik Bankası 
Alelade Heyeti Umumiye lçtlmaına Davet ·---........ .. ..... 

Selinlk Bankan hiasedarları, Ticaret Kanununun 361 inci mad-
deline Ye Eaaa MukaYeleainln ahkamına göre, 1935 seneli Martının 
31 inci Pazar gUnll aaat 10,30 da Galata'da Aasikllraçiyone Cene
raU Hanındaki idare Merkeziade Rreti &diyede lçtimaa davet 
olunurlar. 

Ruznameı MUzakerat 

1. - idare Mecllıl ve Mllrakıp raporlannın kıraati. 
2. - Blli.Aço Ye kir Ye zarar heaabıaıa tasdiki ile Mecllıl ldarenlD 

ibrası. 

a. - Müddeti hitam bulan Mecllıl idare Azaıımn yerine yeniden aaa 
intihabı Ye yeni bir Meclisi idare Azasının intihabı. 

4. - ihtiyat Ye Baairet Sandığının yeni nlzanınameainln tasdiki. 
S. - Mecllıi idare Azasına, Şirketle icrayı muamele edebilmeleri 

için Ticaret Kanununun 323 llncll maddeıi mucibine• lbım 
gelen mezalliyetia itaıı. 

6. - Mllraloplerla llltllutbı Te lcretleriain ta,ınl 
Llakal 8.29 Tllrlr LlraLlr IU W.. •••edine (*) malik olub ta 

Heyeti amumlyeye lftirak etmefi YeJa telUil ecHlmeği lateyen Hı .. 
ıedarlar, hisH ıeaetlerlnl Heyeti UmumlyeDID lctlmamdu liakal 
bir balta evvel, yaal 1935 seneai Martının 24 8nc8 gtlalDe kadar ı 

J~TAlvBUL'da: Şirket Merkezin~, 
SEL.ANIK't• : Selanlk Banka11 Ş.b,.in•, 

n 11111a,.i 15 alD enel, ,..ı ..._,_. 1936 ...... ILutuun 17 inol 
...- bdarı p.,,.,,. ı ıc. • .-.. ~ 43 N•marada Kredi Foruig• 

Dal}•rl •ili Tinizi (Credit Foncler D'Al•• 
rı. .t ile Tulale J .. 

Parl•'• • BıılfHll' Ho•man (Boalnard Haııısmann) 29 
Nmnaralla So••el• J•n•ral ( Sociiti °'neral)• 

te•cll etmeUdlrl .... 

Mecllal ld•r• 

r> T"1il edilen nisamnallle •ualltinoe, elJeYID meydanı tedavülde 
balunan beheri 100 Franklık iki hiıse Hnedi •iri reye 1ftirak hakkını bahıedea 
.. A., tertibi laiue ıenedlle diğeri reye lttirak hakkı olmıyan "5,, tertibi ıen .. 
dile tebdil edilmek iktiıa ederkea mubadele muamelHinin yapılmamıı o~ 
huebiyle Sel&nik Bankuı hiıae •eııedatı himillerüıdeıa 100 Frarılli iki hlue 
aenecli te•di edenler, reye lttirake bak yeren bir adet '"A,, hi11e 11nedi tncü 
e&mit ad •e itibar olunacaktır • 

Ankara Şehri içme Suyu 
Komisyonundan: 

Ankarada Sankııla civarında yapılacak olan -431.042· lira 60 
kurut bt.deli keılfli filtre iataayonu binaıı 20/2/935 tarihinden 
itibaren kapah zarf uıulile ekıiltmeye konulmuıtur. 

ihale 20/MarV935 tar;hine raıtlayan Çarşamba glnl saat OD 

beıte Ankarada lı Han dlSrdOncn katında içme ıuyu komisyonu 
dairesinde yapılacakbr. MuYakkat teminat ·20992· liradır. Mthıalc:
ıartnamesi, fenni fartname ve projeler 21 lira 55 kuruı bedel 
mukabilinde Ankara Şehri içme ıu komisyonu muhaıebes:nden 
alınabilir. 

Teklif mektubları kanununun tarif ettlif pkllde 20/31935 
tari~ine rastlayan Çarıamba sınai aaat on d6rc:le k•dar içme ıu 
komııyon rlyaıetine makbuz mukabilinde verilecektir. "856,, 



12 Sayfa SON POSTA 

Beşeriyete bela olan fareleri imha ediniz. 

FARE ZEHiRi MACUNU 
'Sir parça ekmek veya paatirma veya yatlı 
••dalara ıftrUlerek fareleria bulundukları 
yere hırakınu. 25 kuruıtur. 

FARE ZEHIRi BUGDA YLARI 
Fareleri• t.uluaduklart yerler• Hrpiniz. 
Yirmi heı kuruıtur. 

MACUN VE BUGDA Y iKiSi BiR ARADA 
Buı fareler buğday aehirladen hoılanır •• baıaları macun yımık fıter. Bunun içindir ki 

her ik:ıini lıthaal eylemek çok muvafıktır ve bu ıuretle farelerjn ana, baba •• ıilaileıl 

Mart 9 

!ViKiTSiZ iHTiYARLIK' 
1 Erkeklerd'9 v•kltslz 

lhtlyarhGa kartı 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

uniyeti ieaitiiı eder. ıiaiıleri 
kunetltndirir ve nkiuiı 
ihtiyarlıfın öallae ge9w. 

lıtaabul' da fiatı 180 kurut 

Ec•anelerd• bulunur. 
Doktorlara; talep nkıuında t.fli· 
llt n nilmut gönderilir. 

Adreeı 

muhakkak ve kat'ı ıurettı 61firJer ve kokmazlar. ildıi bir arada 40 kuruıtur. Galata Posta kutuıu 1259-

~~~~~~~E•~~~~~~~~~~~~~~~ H~aan deposu: A~ua. ld~h~ B"~~~~~~~~~r ~~~~~~~~~~~F 
................................................ ~·····~·~···· ......................................................................... ~ ............................................. ... 

' ..,..b Q \ f!j l ı fl l<;y~ 
f3~~44r 

\. ' '<4.s, 

·DAoA 
4

BtRiKTiREN 
~T-t;OCQ 

Zafiy.etı umumİJ•, iıtahıızbk •• kuvvetıizHk halitında hUyük falde ve tıairi ıörlllen 

FO~FATLI ŞARK MALT HÜLASASI 
kullanınız. Her eczanede aatıhr. , ............... ... 

Herkese IAzım olan saat 

'\ 

D•ha dakik 
Daha ucuz 

Baıhea ••at ticarethaaelerlade ıatılır. 
Umumt depoıu: 

lstanllul, Bahçekapı, Ta' hanı 

So11 Poata Matataaaa 
lahilılı Ali iı<reza 
Neıri1at Mldlrlı T alalı 

YENi LiTRE 
,, .. 
OLÇEKLERi 

SATIŞA ÇIKTI 

~~~®>~ 
A. Faik Limited Şirketi 

Sirlc•el. L'1t11111 ltc11 

~ 

Gripten ıonra Romatiz
mam f azlalaıtı. Hergün 

NEVROZ.ıN ::~:,.::':.:·:.~ 
r1m tamaınen geçti. 

Umum deposu ı 

Klmilen ÇeHkden 

mamul 
yeglne 

kırllmaz 

Amerlkall 

TERMOSLARI 
J. NİKİTİTS ERBEN 

Tat Han, Baltçekapı, lıtanbul, Tel. 22876 

~-~BAYRAMDA·-~ 

Hililiahmer Gazetes! ...... 
81rh•cl gUn ak,am, ikinci, UçUncU ve dördU11cll fi 

••bah olmak Uzere '4 nUaha çıkacaktır. 
1 

tftıall .. 
Bayram gllnlerlnde btıtUn TUrkçe gazeteler yerine ya nııverec•lı 

ahmer ıaıetni çıkaca~an, Hillliahmer ııazetıala• illa ye a•J'•' 
ticarethaae •• mt1HHHler, azami iıtifad• ıöreceld•~ ıklarcbt· 
za .. anda HiliHabmer Cemlyetiae yarduada bul~ı:,m:~,:;~r.. ..-M 

lla. llClretl: Son -hHelerd• santimi cad~-
Maraeaat yeri: Hll&llahmer Merkeml "yahut Ankar-... 
Kalaramaa aade Haaıada Dlııcılık Şirketi. Telefon: 


