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·~-".'-Y ılar Yanıp y... ılıyo lar 1 
isyancıların ~ankalardaki ,~~Th~tl~, n-a~ya_u_u_R-.-,~~d~e~. 

P 1 H••kA t G t• 1 Ayasofyanın Alb Hazı-
ara arı U _ ume e eç 1 nelerle Dolu imiş 

80 Milyon Drahmi Müsadere Edildi lmperator Kostantin Sarayındaki Mü· 
· cevherlerini Hep· Buraya Saklatmış 

Atfna, 14 ( Huuıl ) - fi6ll6. 
illet aailerin bankalarda bulunan 
80 .u,.n llraltmi miktanodaki 
••ralarına Yuı~yet et.mittir. 
'funan HDkG•Mlnln lwr.-n 

Wr lateol 
Atına, 14 (Huu.ı) - AlAka

tlar reami maiaafilct.n alman bir 
Labercle., Yunan.hükümeti, ItaJya· 
J• iltica eden adlerin, şimdiden 
lçm ~ .U• IMalu-·••'•n 
1-A ti_..._ 1L'ı111n._. JtaJ,a lalı
ıwmc ~n 1-tC'11dşdr 

ISeneral Kone1111. v.· P.rlamento 
Rajlwal 

Bclgm, 14 ( A. A. )-Gueral 
ondilU, Avala rjan&nuı Atina 

mubllhirine ıu beyanatta b• 
lunmuştur: 

" - Benim ıahıl dGt8'1cele
rime pre Yunanietanda ~yul 
vuiyetia, parlamento rejimi~• 
dayanarak ha'li, muayyen b,_. 
mlhidet içi~ tehir ed 'lmelidir. 

Bu huauıta, Baıvekil Çaldarf ı 
ile henUz görüıımedim. M. Çal· 
dariı, hUkfımetin en kuvvetli 
partiılnln lideri olmak itlbarl!e .... , .................. ..... 
cakbr. 

Benim fçtihadıma ılre, yeni 
Yunaniıtanın emel ve ihtiyaçla· 
raıa cevap vermekten uzak olan 
Ayan Mecliıini kaldırmak vo 

( Dnamı 3 Gncil yüzde ) 

60 Milyon Drahmi 
lsyancıları;K;Çn.;ş Olduğu Paranın 

Mühim Bir Kısmı Bulundu 

6-ıt •""'-"- Au,._,_ ıln ~~ t•zele•rleri•tl•• 
ı.......' 14 (HuUll) - Make- _ .... _ .. __ ,. 

'"""' ~ Ba&priat••• Kurban Bayramı ~ ~ kendi eReri al- a.,.. .. N• .... 

~ ....... n ,.bir ve kaıaba- 1. o. 
~ inal 1a11d&klarını ve ban- f: .. ıı , ., 
&.. ~laı, devlet hazine- .. ı o J4 

~- _ ~ IO h ı Dlr•••t ltl•rl R•l•lllllıden ı -~ mib'oa dra miy 14 Mart 1935 Per,embe gbü Zilbiç-
F bildirlladtti. çeaiıı dokuH olmakla Arife, Cuma 

eJrat Yeni ltir habere ıöre gü,aU de Kurltao Bayramı oldutu 
ta b lli.o olaDur. • u pannan mDbim 1'-

b_laaaunı k.:e.çıramayıp be- "Son Potta,, !{urban ilayranıının 
uular.ar b _,__d 'Lı'rinci 1kinci ve ü.çqeU f iblleri çık-

- U..-u unu geçemeden 11 
' il 'b 

il mayacak, d&~üacü gliauD H it~ areıı 
...... •raz'ıl dahilinde 1~1.k"a· JMtir vazif.eılae dnam 9deeektır. Bu 
•L rcLr Bu d müouebetle okuyueularımm kutlular, ~ll'IJ 

0 

para mel ar a u .. '•li blr lılayram 1e9irmeleriııi &e· ''-ia ~il." tekrar devlet hazi• meaııi ederiz. 1 IDtakal etmiıtır. 

A•ı con•11mcı 1C••••d•11ı Amiral 
Y or6l D•m••lik•• 

····································-······-············ .... 
.' A: · t ~-' •• ·• • ~ r · :~:; 1 C ' 

Bu1?Ün 

16 
Sayfa 

Yenlzelosun Muhekenreel 

Gıyaben Olacak, 
Evi Müsadere 

Ediliyor 
Atiaa, 13 (A.A.) - ROyter 

ıjan11 IJllclirlyor: 
Venizelo., ııyabea muhakeme 

edilecektir. MaUuı ublacak ve 
Atiaa • dald kona fa bele.tiye rel
ılnin oturmaııaa taluia olunacak• 
tır. Örfi idare, harp dl•anı iıbl 
bitirinceye kadar de•am edıcok• 
tir. Harp divanı, takriben 300 
hiyi muhakeme edecektir. 

Yakında yeni iatihalıtat yapı· 

lacakbr. 

Gizli Bir 1 ı 1\11? 
Vaıin,ton, 13 ( A. A.) -

şm ile Arjutin arasında Şako 
ibtiWının halli için bir konferanı 
akdi huıatunda afsliden fizliye 
mllzıkerat cereyan etmektedir. 

İzmir Ve Milli Takım 
Oyunculann Seçimi ZorJaııyor 

Bayramda latanbul muhtelitl mU1aade alınamamak yllzllnclea 
ile karplaımak lbere da'fet •dl- ıeri kalma11 dolayıllle Milli takı• 
len bmir muhtelitinha, oyuaculan ma alınacak oyuDcular meHlell 
itlerinden b.lo alamamak yllzlln- de menubahı olmaktadır. 
den, lıtanbula ıelemlyeceti lımlr- lzmirliler MiW takıma oyuncu 
clın bildirilmlıtlr. Hçmelr ideniyor1a antrenörlla 

lzmlrliler MllR Takıma da lımire ıBnderilerelr orada oyun• 
Glrml~ecekler? . 

Milli takım antrenörllatha &r- culan~ı kında ıahalannda tetkik 
meai ve YuıoılaY milli ta~mı etmeunl Deri allrmekte~ler. 
için Mçllecek Milli talumımaza Bu vuiy~te aare, lzmırll oyua-
lzmirdea futbolcu ıeçmeal • . culuın Yuıoılavyaya pkacak 
tertip edilmek iatenen lı.mir-ı.::; Milli takımda yer almalan tir 
bul maçmın lzmirH 1 ı .. .ı,tlr. 

oyuneu ara [Difer ıpor haberleri 1pe>r uyfamııda) 

- S.bria her aemti ayrı bir rense bo}anmak O.zere. .... b 
- Bu fikri lllr olarak bea orta1a attım " • rlal• aww 

hanede ~BrtıyonaL 



2 Sayfa SON POSTA Mart 14 
~-===========================;;:~.~ 

Bastırılan 
isyan Ve 
Halkın Fikri 

., 

Yunanistanda vutua g len lı· 
yanm nasıl bir tehlike teekil 
ettiğini hep biliyoruz. Bu ieya• 
nın yab§matı miln seb tile dlln 
okurlanmııla bir hasbihal yap· 
tık. Bo.lmıız biH neler dediler~ 

Bay n Ayşe ( Ak1aray Horhor cad· 
desi 6) - Ya an l•yaoının bastırılması 
beni çok • eYindirdL Ben bu iaya ı 
dünya ıulhfinO kuftdaklıyacak li:adar 
mQblm bıı'uyordu . 

* Bay Münir (Çamlıca 46 ncı llkmek· 
tep ittisalinde ) - Yunan isyan ını bir 
haftadanberi derio bir dikkat n 
a'aka ile takip ettim. layanın hOkü
m t lehine net!ccle11meainden du7• 
duğum eeYiec'a manaaını 1lSyl6 bolAaa 
edebilirim: Yunaniıtandakl ~lçOılb 
fuka hQrriyetlni çok muıı:ır bu'uyor
dum. Bu ıure t1e lu ıı:nrarh ı'yuet 

kavgaları da bitecek Ye fırkalar bu. 
gilakl hOkQmetin isabetli ıiya.eti 
etrafında toplanacaklar. 

* Bay İrfan ( Beykoz Y hköy Çayır 
caddesi 146) - isyanın bıı ıtırJ lmu n
dan ıa•m•u'l o1 um. Çünk dil ya 
ıulhu tehlıkeye t'Gıfiyordu. 

>f. 
Bay Raıit (Beyazıt Ko~ka tramvay 

cadde!İ 81 } - Balkan · antlaımaaı 
d6nya aulhunOn bir bekçisi idi. Eter 
Nh Ye muhteri• Venize ' oı ka:ı:anuy

dı bu Balkan anfaı aaı 1ar ı labillrdi. 
Bu yllzden do ıu 'h bozulurdu. 

jf-

Bayan Sabiha ( Dizdariye yoku9u 
10 ) - Yuaan iıyan ndao ortaya 
birçok hakikatler çıktı. 6iriuclıl Bal· 
kan n Uae uı•ı 6yl olur olmaa 
f yitme bouı' •yacatı, lkinci.f mil· 
!etlerin herhanrt bir aeruri aiyaııete 
alet ola ıyı;.cak lredar olgualaımaları. 

* Bayan Vildan ( Çamlıca Memduh 
paşa köıkiiode lıoca) - Yunan dahili 
uvaım 11aın bugllnkO netf c a!oden 
b tin dO ya • viaç duymalıdır. Ej'er 
Venl:ı:eloa kazansaydı. Balkaa ~ tanlı 
gibl d oya mllnı:enoal de altüıt 
olacaktı. 

• 
Bay 1s ail (KaragUmrtık Hırkait • 

rü 8 ) - Dilnya mlJetleri u111umt 
harpta• ıo ra çok olgunlettılar. Ken
dil r' i aceraya ıiirükleyea adamla
nn arkaaınd6. gitmiyorlar. Yuntniı
taa Ve11izeloau Ht"iyordu. Fakat 
o ihtiyarın ç.lt nca ıiyaHt.ai ~art • 
co ke dlai i yal111a bıraktılu. 

Bay Ahmet Kuduıl ( Beyoğlu Cad
deikebir 38 ~ - Yunuiıtenda •lyaact 
ayağ'a dDııaüıt • Bu yüzde• diln7a 
aulhu gibi Yuna m illeti de lıOytlk bir 
tehlilt atı tb. Dostumuz ve ko ıu-

az Yunani•tan fırka lılerind• biai 
taklit da çok iyi olur. 

Zıırlu Eir Bayan 
Be iktaşta otuen Ba3 an Hanife 

adlı bir kzıd1n 19 lira a:acoğı ol
duğu Ba~ an Sai e adlı bir kadı
nın dikit makineiui Eorla :ıap
tettiğinden yekalanmışhr. 

ABILi ABERLEB 

o ş 

uh 
s 

e 
çund 

ete Para G ç· -
• m n r uy e J yor 

lstanbuJ adliyesi dün dikkate şayan b %1 suç· 
ların tahkikatl~ elik adar olmuıtur. Bunları aıra ilo 
yazıyoruz: 

Müddeiumumiliğe göndermiştir. 
1240 ltın Çalmış 

1 - Poliı dün MUddeiumuml!iğe Hayri Zaffer 
adlı blr auçlu Yermiıtir. iddia edildiğine g re Fi lps 
şirketinde muhasebecilik yapan bu zat emniyeti 
suiistimal ederek tlrketin iki bin lirasını zjmmet:ne 
geçirm{fUr. Moddeiumumtlik ıuçluyu Altıncı müs
tantikliğe vermiştir. 

3 - Üçlinçli ml'stentik dna 1nebolulu Mehm t 
oğlu Mustafa adlı birisini tevkif etmiştir. iddia edil
c:liğlne göre, Mustafa limanımıza gelen Romanya 
bandıralı Daçya vapuruna girmiş ve yolcurardan 

birisine ait bavulları çalarak &andalile kaçarken 
pol'ı tarafından yakalanmıştır. Çaldığı bavul içinde 
bulunan pantalon içind ( 240 ) det altın Rumen 
parası varımı. Bir Yangının B t Suçlu u 

2 - Şubatın 28 inci glnll Galatada Perıembe
pazarında bir tütDn depoiiu l ndı. Doyçe Oryent 

Onbeş Yer Sormuı 

Banka robin olna bu depo Bay T odoriye it ~ 25 
bb liraya da sigort edilmifti. Tahkik ta elkoyan 

MUdd lumumi mu vlnlerinden Bay Ferhat, bu i§do 
bir kast görmll11 polfı de tahkikatını bu yfi%den · 
yürüterek deponun sahibi Bay Todorinin oğ"u Fec!oni, 
işçi Yorgi)I, kapıcı Ah cdi bankanın re!ı,, memuru 
Kemal ve inhfoar memuru Zekiyi u,lu ·fatile dfin 

4 - MOddeiomumllk dün Ko al adlı bir suçlu 
hakkmda tevkif kar n almııtır. Kemal Beşinci 
ilkmekt hl -.oyduğu gibi belediyeden birçok paltolar 
çelmı ve dah on b muhtelif mağ za ve evden 
d yüilerce parça eua ırmı~hr. Kemal ıuç.lann
dan sekWni itimf ediyor e diğerlerini de unuttu
ğunu öyll:yordu. ÜçUncO müstantik tahkikata el 
koymu~tur. 

oğaziçinde 

Heyecanlı 
Bir Yolculuk 

Evvelisi gün saat 19u on beşte 
Köprüden Boğaziçi seferini y pan 
Şirketi Hayrh enin ( 60 ) numaralı 

• puru AmayutköyU eçıklnrına 

gelince birdenbire dilmen tutm -
mıya ve dalga1arla ıUrüklenmiye 
başladı. Beklenmiyen yerde kap· 

tanın verdiği istop it reti vapur 
yolcularını beyecena düşürdü. Va-

pur he Rumeli, h m de Anadolu 
cihetinin yolcul r l ı aldığı için 
çok kalabalıktı. Vapurun buc la
ma11 içeride bir panik yarattı. 

Herkes ayağa kalkb. Kadmlsr 
•e çocuklar ağlamıy başladılar. 
Memurlar bağırdılar: 

11 
- Merak decek bir ıey 

yok. Vapurun dümen zincirinden 
bir Jokma kopmuf,, d diler. 

Bu •uretle heyecan yabıb ve 
apur yanm ıa tlik bir çabala· 

madnn ıonra Arnayutk6yUne ya· 
n ştı. Biraz ıo ra da ırete• (63) 
numar h vapur yolcuları aldı. 

Birkaç Y ngm 
Bahç kapıda berber Hamdinln 

T alıtnkalede y mifçi Ali Osma· 
nın, Beyoğlunda köaelecl B dro
ıun dlikkAnlarJe Nıpnhtımda 
Bayan Mukadd ıin ve Rumelihi
"arında Fuadm t.vinden yangın 
çıkmıt 1 e d yal z Ali Osma· 
nan dükkinının iist b t m en 
ynnmıı, . diğerleri ise sirayete 
meydan v rilmeden aöndürID• 
mti~ttir. 

- • 
şleri 

Yolcu Ve Eşya Ücretleri 
Tesbit Ed;Jiyor 

Vapurlar için şya e yolcu 

cretlerini tesblt edecek komis

yon, yıllık loplanbsını önümllzd ki 
ulı gi:nil Deniz ticaret mlldürln· 

ğUnde yap cakhr. Bu komisyona, 

Deniz mil teşan Bay Sadullah 
Güney reislik edcc ktir. 

Navlun ve Yolcu ficretlcrinde 

yeni neozil t yapılacaiJ muhak· 

kak B} ılmaktadır. 

Eaatıen bu buıust hazırlanan 

proje!erde d ban maddeler ıiçin 

buna kat'I lllzum g6sterilmiştir. 

Komisyon içtimalan bir hafta ka· 

dar siir cektlr. ,..., __________________________ __ 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Buıeoe nöbetçi ecr.aneler flınlardır: 
!ıtanbul tnrafı: Ş~lızadebaşında 

(İsmail Hakkı), Aksarayda (Ethem 
Pertn), Karagümrukte (Suat), Şehre· 
mininde (A. Hamdi), Samatyada 
(Erofi103), ~ynkte (Hasan Hulus ), 
Eyüptc (Hikmet), Delstta (Tolidi), 
Kumkapıda (Belkı ), Divaoyolunda 
(E a1)1 llahçekapıda (Mehmet Kiizım), 
Beyoğlu tarafı ; 11oksimde Kumbara· 
CJda (G rih), Miı eokıı.ğmd (Llmon· 
flyan), Ge.lntad& (Asri İttihat), Kur
tuluşta {Kurtuluı), Kuımp ş da (Yo
nitoran), Hnııköyıie (Yenitürkiye). 
Ko.dıköy tarafı; Modada (Alaeddin), 

1 
Paz ryotunda (Rıfat Muhtar), Büyük· 1 
adada (Şinasi Rıza) ecznneleri. 

24 
aatin 

Hadiseleri 
Şevk t ismindo biri Şehremf

nir.de F~vzi adlı birinin iki koyu• 

nunu çnlarak IDVUfurken yaka· 
lanmıştır. 

Saim isminde biri Boyoğ• 
lunda F ey:dye ismin do bir kadının 
ev·nc girerek ~teberi çalarken 

tutulmu§tur. 

Jf. KadıköyUnde oturan Ha
ıan isnr.inde biri, Balıkpazarında 
geçerken kalb durmasından 
düşerek ölmllştlir. 

>f. Vatman ŞUkrllnlln idare
sindeki 697 numaralı tramvay 
arabası Sirkecide 5 yaşlarında 
bir çocuğa çarparak yaralamııtır. 

lf. Kartal çimento fabrikası 

~nUndo kömür boıaltmakta olan 
Kalkavanzadelerin vapurund n 
çal.şan N vıat, vapurun anbanna 
düşerek ağ1r eurette yaralanDUfhr. 

~ Vatman Hllmin ldar sinde
ki tramYay ar bası Sarayburou 
parkı önfinde yo1d n ç.ıkmıı iı do 
bir zayiat o!mamı§hr. 

· Celil Bayar Geliyor 
Ökonomi baka ı Bay C.W Bay~, 

yann Ankarad n telarimiı:e l'Cl•cek
tir. B y Celil Bayar, bayram meal 

tekrar Ankaraya dönecektir. 

Bir Serseri Torpil 
Karadeııiı:de Sakarya nehri aj&t 

c·nrınd bir HrHl'i torpil alSrllmGt 

Yapur aceentelerine •• •llYarllero 
diL.katli bulun•alan blldlrllmittir• 

1 :.. on Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan 

o • 

-- -----=-t 
=::d __ __;.::::=:::---==~~-.:..--.:=-=-=::==~~~--~~~~---== -

Yorgan gitti .. Kavga blttll. 

[ c· -R Tarih" J 
Tevfik Rüştü 
Arası Tebrik .. 

Ankara, 13 - Dıt lılerl takanı 
Tedik RüıtQ ımıs, bııkanlığ nıO 
onuncu yıl dönfimU münasebeti' e lra: 
baıbakanı Furugi Handan fU t l:.ri 
telgr fını almııtır: 

uzah S:ımilerin in hnriciye veHlet• 
lerlnln onuncu yıl dönümü miln 11ebe~ 
tile ıamimi tebrik ve b6yfik aostlu 
duygularımı sunar ve nmet VO rtJU" 

vaffaktyetlerini di'erim. ,, 

18 Mart Çenekk le Zaferi
nin YımdenUmU 

Adans, 13 - 18 M rt 9J S Çıınııkki• 
le aaf rinin yıl döoümO, 4arın11ıd' 
meraalmle anılacaktır. 

Barsakhaneler 
Sıhhi Şartlara Uygun Ol" 
madıkları için Kapatıldı 

Emönnü kazası sıhhat mecli~ 
Beyazıt be!ediye mıntakası da' 
hllindeki barsakhanelerle hail' 
lard y nlden tetkikat yaptırın1f 
vo Yeşil direkte Foça baoındııı 
Çakmakçılarda büyllk yeni boO' 
da, Y cşildirekteki Direkli banda' 
ki barsak imaliithanelerilo Nil' 
r:uoamaniyede Sofucu bauırı•11 

sıhhi v fenni şeraiti haiz ohPll' 
dıklarını tesbit ettirdiği içlıı 
Beyazıt zabıtal belediye kom:s .. -r 
liği diln bu müesseseleri kapat• 
Dllibr. 

Bir lmd t lşare i 
Dnn sabah O maniye te1'1' 

1 r istasyonumuz, ıtnnbula 45 mil 111e• 
fede bulun C:uAunu bildiren bir V• pil~ 
ran mOtemadf şekilde imdat fprel 
•erditini tnbit ctmit ve atAkn:l::'; 
lora bildirmittlr. Bunu üz-rit1 
Laıaloa taht'a~yo gemi•i Marın r yı 
doğru yola çıkarılmııtır. Lanina) 

r ara Ereylisi önler:nde (Sevenor 

lıminde ineç bandır oh bir vapur• 
raatlamılJ, derhal y değine almıştır• 

Bu geminin makinesine ıırız. oJııO 
lblr sakatlık yü:ıOnd n de sahile bl1'' 

dirmek tehlikesini geçirdlA'f anlaŞ~; 
mııtır. lnaç vapuru, diln saat 13 

1 
Hme.111mız.a gelirilmi;tir. Tamir ff 
biter bit es Batuma hareket edl' 
eektlr. 

Fırtın• YUzUnden 
Do•i.z yollarının Anafuta vaP11td 

511 1aatlik blr teehhnrdcın sonra dO' 
Hat 18 te limanımıza gelmittfr, v; 
pur, fırtına yGı:ünden Mersinden ~ 
bmamıt. postası ı gecikdlrmlıtir• 

Hapishaneyi TeftEt 
1 

MOddciumumUik Olmat ıefi 6:
Nureddl~ tabibi d:t Bay Enver J(a~,. 
•• jandarma kumandanı Bay ÔJ jf• 
mir din hapishaneyi tefilı etmiılerd 

Erzurumun 
Kurtuluşu 

t--· Kara, 13 - Erzurum'un ku~ .o . .,,... 
yd dönlmn gece burada lıU· d•~ 
Enurum'lu yurddaılarımız tarafı~ ~' 
halkerinde verilen ç•llfllı etl•P11 

parlak bir eurette kutlandı. 

B. Digor ~j 



14 Mart -...--. --.... 

Hergün 

~r ~ azı Çok Oltlııtıı içbt 

l B'Wln K01111ınatlı 
.--...... 

Cı en er a i---·-·-·--··--.. ········· 
Kondilis 
Atino.da 
kendiıini 300 Bin Kişi 

Karşıladı 
Atina, J 3 ( A. A. ) - Atiaa 

Ajanaı bildlriyorz Saat f 8 4'e 29 
t.yyare refakatinde Tatoi mey
danına İDeD General KoadilUin 
l•çnıelini beklel'•n halk, tfddetll 
bir • 0 iuk hüküm alrmetiae rai· 
aaen ıüzerrllata balko., p•c•re 
~ taraaaları dolduuıuı ve ao
iialdara ıoo,ooo kifi blrikaiıtL 
'l•yyare •eydaamdan Çal4ar .. n 
~e kadar bütün flureAhta 

1 R ."imli Makale - a lktidarınızdan lsti/ade Ediniz a 

~ 
JnıanJar nrdlJ', çok Okuduklan, birçok faydalı f ' yJer bildikleri ıhald~ ancak e~mek ~ ~&7:Anabilirler. Bunlar, .U.ri. 

a7a1darı .lı:ahıı aiııo rlede bağı ıınnş myan pehlivanlara ibeıızerler. Tq>kı o pehli•anlar cıbı, ıktidarlarad&a .İatifade ede
mezler. İyi 'kazanmak ~ kudretlerinizi faaliyete getiriniz. 

~ B. Kondilial alkıtLam•ı Ye 

iL t.ı.'ç.i::r.~~· oturdııp "Kra- s o N TEL G R A F HABERLER i 
~· Sofi ,, cad.Jelln<le, Kuunu 
.._at •• ltigh:Ha meyda•lannda 

&~:~
1

~~ Ya!=:?!:~;: isyancıların Bankalardaki 
~~:·:O;!~~·:-r:: Paraları Hükômete Geç· ti 

Atitaada böyle btr ... aırara 
~ir uman t6rllmenrittlr. BI· (Baıtarafı 1 .iael 1ızde) J ha'kkında mOtaleaımı aorauğum ılayancllar Ysnıp Yakıbyorler 

...,.ı •nıflar, bltfla ..af meb'ua •esl•ial de tal.ır etmek ıaalablyetli bir lıarkiyecl bana Sofya, 1-1 ( Havaı ) - Bir 
~yetleri bayraklarla ..._. b.- llzımdır. dedi ki· ecnebi 1ıaıetenln intiLar etltiiai 
.ı_--Y......._ Muhadrlery kl,HlJer Liberal parti ...W V..m.ioaım • Ceı: kanun..- doku· yazdıiı Yuoan lay-alanndaa 
.JÇeklerie dolu arab.luiie mrel..ıt· kendi nt_ı_ indirmk iatediil « - a . . Ba d Miralay Bakırda beyanatta 

ir. B. Kcmdilıia etomoblli darbe gibi feci ct...W...den .. _. amca maddeaı sarihtir. ma • inılınuırak, V•.alzeloa ilstiliJioin 
~n Wr Jaalde b.hmaa laalkan leketl himaye lçia cezri ted&lrler deye ~&re iadui iatailecek mUc· Takit.iır pdlak ftl'dİğial n Mnra• 
lı.tasDMla •ötk:llltla Herlymd.. .ım..a•na ilatiyaç nrdar.,, ri• ve m&:tecileria vatandaşı· ıelan da uUer içinde hlyanot 

B. Çt.lda.U, B. KonclUW •wiafn aı11 Mllpn TDrll Llraeı mız Ye alyall mücrim olmamaıı edenler çıktığını blldirmiı •• 
1-ık~ karflladı " laallon Zarar ıartbr. Bu cihetler mahkemece demitllr ki: 
... biti b k h Atina, 14 (Husuıt) - byanın tesbit edildikten sonra son lka· «- Ihtilll, lstlkballn mazi ile 

nce,W.~ anı eyecanlı çabuk baıbrılmaamıa uyandırdajı nna ittihaza •w bnk;ı-.te mUcadeleal idi. Çaldarlı bnldime-
~qkaaı. 91zn-.... _...JI~ ..... ...,.~en _,.., c-IE ..,., ı• . P ' ı Y_.. ..-..: .... Zı •il. la 8 ı- -ı .. 

._. ~ •el- .___....;._ --- ......... ... ..._ • ••• .. • n wn~adu. 1 le L • v. _,,_ __. Ymu lılldb.etlnh. .-el- -
Y•ta ar r •eaiyord.. sine Ytrditl zarar iç buçuk d bab.i k lhtllllcll• .... Yı ' , da 

B. Kondilia, ce•ap ıvtrcll ve milyar drabmidlr ki ~lr.k para.Ue leria iadesini ilte ij"i • te - ldltle be'hcle hFaa ~nı 
ltıaından aonra De•let Bakanı 50 milyoa lira eder. dp ediliyor. ...uyorluch. F.bt hllda.etin 
fi.tak B L beş Vagon Ası bize lltlca aldıtı tedbirleri IMa ._itleri ma: ~ ••, amiye Bakaaı Bay Siyaai mabafilde1a Yerilen bir Etmek istedi ıal...f bota çıbnh.. 
3-1.ı Mİi ve Ha•a iakaaı Bay laabere iÖre, Venizeloı ile Gene- Uıwaköprl, 12 _ .Ali dör- Balardl _.. da UIYe et•ıUrı 

aac t<SylcdiJer. l'al Pllltlru bu iayanı '25 Mart dUncll kolorduya meneup beı •• .Aaileda reW..t kuvvetli ve 
Çahlaris'ln A .. r hh ...... n lçbı lıazırlamıflar, fakat V•m.. la dat k •1iel8ir harebtlerden içtinap 
Au loı daha çabuk .... naaanak ar- vaıoa :zabit ve aık.r, u uv· etmlflerdlr. Ç6akl ba hareket 

~"'«tıa 13 (AA) - General vetferimize tealim olmak -üzere -ı. L--'- -'1-..._..:1_ 

d , . '--d l atla--k wem .. · .. ~ ...... IUHlrUllo " 

t iHııri• Makedonya cepbelln· •• •fi• unw Karaağaç lataayonuoa ••lmifler- ı.y... Mirala · b 
..lJı •· .ı tikb-u d taraftarlar111a 1 Martta ayaklaa- dir. Topraklanmıza kabul .Gil· k y, Ul za itlerin uun_, .11 .,.. ••ua• a hllknme't asalarını ıoydu•..ııan 

b~k... Ç td · ı eö J ,1;~ ••lan emrini vermiıtir. mek için emir bekliyorlardı. Ki 

'-tk a ar•• 
0 1 •-.• Bize huca Eden181' ffakkındtl Fakat mev.zuubahiı zabit ve ıhaMrilli de .tekdp •l•lıtir. 

""'-a~~-- bilhuaa ,. kı•ımlan He Yapllacak? askerler bllihare Y"Dna• rlılkfımet .. ....._ lllr Miting 
llQll'. Ba,bakaa demiıtir ki: ıu k 1 • k Se!'n. ik, 14 (A. A.) _ Zaferi - ••ynoaa millefüain dOımanları· Ankara, 13 - nft fimel mıze kuvvetlerine tealim o1ma Uzer• tl..tt . .50 bin .1..:-? 

\. talbilı edilecek ceza, oaların sığınan asi Yunan zabit ve asker- hudut mıntakaaından geri aitmlı- ıçın -tinla İftiraldle 
1"'1 • l i · l ıl jı terdir muunm ıbir lllitinı ..,A,_ilm.,..-. 

,-------------------·----. ' 
Sözün Kısa11 

Bayramınız 

Kutlu Olsun / ... 
Bay Veniz•a, •• kadar oJN, İf 

b•fl•da bulunmu .. gln aörmllı, ,elebl •ir adammış. Bizim Kmban bayramı• 
nı• ,.akta ol.dutun ••Hp '8thNk 
dmup ıclu,.rken ~udıla pabrdı)'I 
ıha.yr ... du önce ke•U, aclaaaı da 
bu ak p • :tti. 

Bayramda da patırd17a de•am 
etmit olsaydı, .. ,.... ıtlnel• 

rinde çıkaıJacak elan •aaelıeleria 
ekaildijiai daba fazla duyacaktık. 

VakaA, aJııtatımız aazetelerin sak· 
mıyacaldarı arDnlerdt Hillliahmer 
1"Hete8; okuyucalar• h•ftdi• yetiıtlr
mek ~•zifeaial Azerin• elırona il•, 
herkee hergb okumı.J& alıımaı oldutu 
gaı.eteyi yine arı yor. 

Baglnlerde pzet• okuyucalannı 
en zİJMe .ukadar ed.a ,.... da 
komıu Ye dut Glbde birdeal.•e 
S"kraıı oıan uraun•uzlutun ıhaber· 
leri idi. Bu uygunıuzlutu çıka
nn adamın, bayram 'J(hlerinde 
abftaflmız l'azeteleria ~km1J9alda· 
noa dUfllnerek, o gClulerde oku,J&eU• 
larımızao teiııraf baberleriAi aramak 
için irkilmelerine meydan vermemek 
naziklitin1 r3•termlt olma.ı, aotru.u 
takdir edffmelidir. 

* Alııftıpaz .-•Mele.ta M,ram 
•iialeriode ç.ıkmanıaları biu, y•ı• 
acele o~uoulmuı 1'ıım olan teı.,.af 
haberlerıni bulmak için bir lrldlaıe 
Yerme1de kalmıyor. 

Guetelerde ... kla ekmaa, •er 
ıtıa takip alanaa roaıular Hr. Ban· 
lann bir gia hile keaUmeai iaaa•ıa 
canını ııkar. Akal ıibl bir romu da 
ne ..-akit keslline clahna ea '11191'8kh 
,.ru..e ke.iir. ~ ... roıaaa eku1 

makta• ...u,.... kalmak ~ bir 
malarunaiyet midir ? Ya tarihi 
yazılar? Hele Son Poıtanan Jt. 
tibat Ye Terakki aatfau 1 Birçok 
°Obyuc:uf.r Wllyoram ld, sneteJi 
ellerine abaca, ller te'fdea <ene, •t· 
ruca o sayfayı açıyorlar. Bunu, o 
ıayfanın da artık berkH için ikinci 
elıtı'klılc o!dnğuaa hamletmeyinis. 
Grıhr lsılm .... ~- Fakat 
,J191l•-lf oı..lar ~ 1aı.. al.Wık 
dejildlr. ittihat •• W•fdd ı.Uai ... 
lara ı•nçllk yıllarını laatulatıyor. ln
ıan her larlb kitabını okumaıını •••er 
ama, kendinnin genfliatle ,.&rmOı 
o ldufu .zamanm, •akalarııa tarihini 
okurken adeta büyük bir keyif duyar ... 

Guetel• fiaıdild Tilıii, ~,.tı .. ua 
en lu•nmhı .arkadaflar4 olma ... ~k 
Önce, daha oa dokuzuncu a•n• l.a11n• 
da bile, herke1in her 1abab yata· 
tıadan kalkınca ilk aradıtı ıey ola
dutunda .. bir gün bGylk Napoleoa ı 

- Ba, ..-te 4.-ıe. ıey, bua 
o k..ıar merak Yeriyor ki, her 1abala 
o- .eı...'k •ecbariJ.ti ttenim itle
rlme adeta easrel oluy•. Her aabah, 
o ııGn yapacatım 'llnrharebeyi dltilıl· 
mede.a lSnce gazete okumak bende 
1m it.tiyaç oldu. Ma.tebit bir lrilklm• 
.._ ola~ gueteleria hepwinl ~ •ilhbk camiaaından mlebbe· :aer flD •• muame e 1ap aca . '3-r- ...-

~un~:·ıc:::h~!:e:ıı ~~~~k b:,~ Venı·zelos Rados Adasında tayyare, Dlllwlaaa R~d .. ~ .. 111
• indirilecektir. ,, tueieriadea birine sltArmlplr. 

"'-V •Bfzeloıu telmih ile, Bqvekil SJUıi vazi1eti tehlikeli İH de 

J••ak eder. Demitııılil ._·-····- .... •• 

tine ı&yle deYam elmlıtir: Roma, 13 (A. A.) - Averof tutulacaklardır. ... paiiyi blaat kullanarak Pi· ömitılz değildir . 
.. Bltb ö Q il d h Kauoa adaaına Venizeloı ile Gonatas ta Tutuldu reyol e d ldaCötibıaaeılc kabi)iy .. ti__.e BUtUn Donanma Tersanede 

._. mr n , yur unu ır- Atina, 13 ( A.A. ffayaa) ma ı rı EaııDe<f·ı ~ nu Toplandı 
'- ~llıakla ge,irmiı olan bu fitne karı11ndan bqka 100 kadar Ortadan kaybolan iyla reisi lte!ra, ta'lıt..Jbabw- ı mekteiir. Atina, 13 (A. A.) - AYerof 
Nı ... timsali, daima kanun- adam çıkarmaftır. Banlann çop Gonataa tevkif ec!ilmiftir. jçia zabit öa..ı:.111 götlrlHmell ite uyan bareldtnıa iftiralı etmiı 
'llia, kanııklıklan ve cinayete zabit Ye zabit Yekilidlr. Banlar, .191 Tahtelbahir Ortlltla Ka'l!I• g ~laneıiaf Ywn ola• <llt•r zıemiier, Salamla ter-
~tt. 41tmiftlr. Yunan niilletiain Skarpaato adaama gönderilmif' Roma 13 ( A.A.) - Asi ı.aku:::deı;.. iatllllittir. ... .. iae pı....-dir. Yala&& Ka-
ı-;e:- uysun olarak, Yuaani.. terdir. Yunan parlamentoA aıl- Yunan t~btelbabiri, ıhili Patmoı • n kendisi• çGllia tahtelbaWri m..._adıır. 
~eai eıHlara r&re ikurmaia sandan üç kiti l!e Venlzeloa •e da buluamaktadır. Bu tahtelba- ölclUrmek .. tedl Kaaml surette askerlik tıerhlaine 
""' etaaretimiıle çabtmakta kansı Radoa ada•na g611deril- hirin Anrof ,ttbi PJreJe fibne: ~oma, 13 (A.A.) - Aai Ka• başlan•ıtır. Hayat, aormal wazl-

~~ -"eceğiz.,, m'ıılerdfr. Siyasi millteci addedll· meainfn aebebl, karaya çılc:mıt çonıa tahtelbabirf k - ..ı yetini tekrar almıfhr. 
rı "- h f d ki Pwıtamaa ·•- di . uma11UM1I 'ha 81

" 10 uzur ve refahı ile mekte olan Veai&eloKYlar, neza- olu nlMtlerie tay a arasm 8 1Ken sıai ildlnaeic t.. Baa Tellltfrl81' Kaldırlldı 

~,Yaa fel6ket adamları, iki ~r~e~t ~a~lb~n~d!a~h~l~rr~iy:•:t~re~j~im~ln~e=t~A~b~l ~~·~nl~at~am~am~u:;Wc::;:=:o::ltl:;wg:;w;:u=:;•:;e:;t;:a;:yf;:a::·=='::e;:bb;;:il:;ı;:D;:a;:d:e=::;~~~lu~n~m~u§hı;;~r.::;~B~lr~ Atina, 13 (A.A.} - Örfi idare 
&11 e9 vel ti-dild hnkumete icabı ittihaz eclilmiı e>lan tedbir-
~~ ' 
ı.;. ,neti riren iır~ ve auiistimal- r ıs TER /NA N Is TER I NA N a_1 AI '""\ ler kaldmlnqtır. Gemi v• tayyare 
'11aıu • ~••inde temamen harap lFI sef.r:vi maadmm .a.nlıt bar 

11!. bır ••mleket devrettiler. l_,ı.J'. 
ltr, b~ •ene ıl'*1 çetin gayret· Şimdiye kadar Tayyare Piyangosunun btlyilk mami· bir ''<lert .ftevatıı,, olıluğu anlattldu v .. ~ .. "9 Q•a1 8lr T_.tUf 
ıııı._k 'X.• nekahat devresine alr- yesioi kazananlardan birçoğu, müjaeyl ahr almaz 1ürlü ~O bin tinhk biiyük ikraıııiyuin (10) ıd.a b . l-&-..- Glrttml .. ı 
~ • J bakkal \1.a~l isminae biri kımuıa:u~ b .... ,_ ırl par.ca~nı ~ ~"r .. ••llcAnıru verdi. Remiz ve türlü giilüoç. &ııhaf, aoaıp, hatıi göa Y&fl &in\aıı ıare- h t w ,., aı.:u on gua- Loadra , 13 { A. A., - Deyll 
11..f.: eter ketlerde bulundular. Kimi: ''Francala mı slavım, e'kmek denbcrİ e.,,·,nde as• yattıgı i çin mÜJ0 d0 , .. n k , ~ı ... 011111 Z. daima kanun Ye " ı · .... er apıyı çaı· Te.gr.ıf gazeteai yazıyor: 
L. IQ mi?,, diye sn pıtır gibi oldu, :kimi ba'ld ııvacıya oturup mışlar, Bay Van~ e 1:eng n olduğunu 'b1ldir· ... · 1 eli T """"'t nızam o!du. Btltun k r . b- .. k ...... ış er ır. a- '"'VeDizekı mbi mlllı• Ye " .. ı:ı tıka iiua bakla-va yedi. Kimi ağla<4, kimi ıeılvincmden 1ilıli bak.kAi ene sıne uyu ikramiyenin is 'b t t • . • o· Lu 
~ı. 1 vatana f e ıa n.ua· k ki d _ı " ta11'ınd I ..:ı a e e tıgmı "nlt anpe. ver bir adam111. • L. lm k çiftetelli oy.nauu) a kaiku. Kımi ı.Je başını MUJı tt0 ·ıı ara uya r <0U!ı ıuıız "u o n ınamıı: 1 lır 
.._~. • • için kullanan · 11 kad .. r kLs.ahça ve c Dal 

13 rub düı;-tü. Buul&r hep paranııı insanlar üzeriudo yıı ptığı - Beo iy1 0 l ıı uı, artlk hasta de-;.ll' r rr . · · ı, olm&a111· 
.. _'ulc_ ua remzi iae.. kanun- 1 t 1, g ı m.. ıye O\Da· tcsadüF İ§İrıe gır flD '--~ 
~ L wtıhll lif tea:rlerdeo ibare ttir. ııııya bil~ ,.ıuış ır. ıt ı auıu lıasltıl ık jv1 tti · b e.k. ,, ı _ı__ La&a: A~ .. ı·-'1- 11>ar11ıldık ve ci ayet .. üt .. .. ,, e gı u !ii ıı e ... ~uD ,,._..-.a_i lJttur. Fakat kanun •• ablak 1.tv ııecen Pazartesi günkü k-eşiJecie od• yine paranın ilk defa SQr mu~tur. tt.ndecftr • 

.a_ ına ,.._be çalar•• bu defa iSTER /NAN /STER jNANMAI flk Haberler Ve Diğer 
llluaaffv olmuttv. T•fiillt 15 İfta Sayfada] 
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Memleket Manzarası 

1 

Karadeniz 
Köylerinde 
Son Posta 

Pazar (Huıusi) - Melyat ldSytı 
Paı.ar kaiaeından liç buçuk saat 
uzaklıkta ve ıahildı kurulmuıtur. 
150 evlid;r. Halkı derı izcidlr. De· 
nize i'idemiyen ihtiyarlar ve kn
çük çocuklar da ziraatle utraı
makta bu ıuretle durmadan ça
lıtmaktadırlar. Köyde au çok yok
tur. Bu ısu~ar derelerden kanallar
la tarlalara ıevkedi;mekte ve bu 
1ayadı ıulanan araıiden pek çok 
mahaul alınmaktadır. Buranın 

batlıca ziraatı mısır oldutu gibi 
portakal, Umon; elma da mebzu
len yetiıtirilmektedir. 

K6yde az miktarda fındık 
vardır, Melyat ta kerHtıcilikte ileri 

rilmekte; köye hem yapı buıuıunda, 
hem de ticaret bak mandan btıyOk 
bir faidı temin etmektedir. K~ 
ytıo haricindeki meradan k11ilen 
kızıl ağaç kerHtelerl, Venok 
ıuyu vaaıtHiJe köye indirilmek
tedir. KlSylin )'aylaaı olmaclıtıadao 
ancak bir ey idare edebilecek 
kadar hayvan beılınlr. Halk tık 
alyinmoye çok döşkUndtır. Bu 
köyün hoıa ııitmeyen adetl•rlnden 
biri atmaca ile bıldırcın avculu
j'udur. Herketin kendine mabıuı 
ehUlettirllmit bir atmacası vardır. 
Bunlar uçurtularak bıldırcın av
lanmakta, fakat bor av bir kavga 
de neticeleamekte, çlnkU avlanın 
bıldırcınıoın kimin atmaca11 tara• 
faodan avlandıa1ndan her zaman 
ihtilAf çıkmaktadır. 

K6yde ticaret hayatı da çok 
lleric:Mdir. iç köyler •tfalarını bu 
kaydon almaktadırlar. K6ydo bir 
kunduracı, bet bakkaliye, dlSrt 
manifatura maaazall ftç kahvelaı
ne ftç b .. tanı de un, mııar Ye 
odun depoau Yardır. 

M.lyat kaynnde mektep yok
tur. Çocuklar tlç buçuk aaat me
aafedetd Pazar mektebine ıitmık
tedirler. 

Erbaa da 
Çay T aıtı, Arazi Su 

Albnda Kaldı 
Erbaa ( Huıuıl ) - ŞlddetH 

yağmurlar ve karlann erlmul 
neticeıl olarak kaıabaaıa keaa
nndan çay taşmıf, bba d6n0mclea 
fazla ekilmiş arazi ıu altıada 
kalmıt. yekünu JO bin metroya 
varan duvar yıkılmııtar. 

Bu çay hor 11ne böyle zarar• 
)ar yapmaktadır. Çayın Ud tarafı 
temlılıadiğl takdirde bu zararlann 
6nUnı ııçilmeli mOmkündtlr. 

BUTUN ULKE.YI 
HE RC.UN 

.,. 
DOLASAMAZSINIZ 
FAKATI 

~on,osıa 
n.. .. U DAKI ~JR. fLAN 
aUTUN LKiYI HER "1N DOi.MiR 

- .-

SON POSTA 

- . MEMLEKET ,-HABERLER/ 
- ~""" ••• 4 

Sıvas Ha.lıcılık 
Çok ileri 

Ve 
Bir 

Kilimcilikte 
Şehirdir 

Sivaa, (Huıtt- bUyUk bir yer 
ıt ) - Bura1ı tutmaktadır. Her-
0 rt a Anadolu köy evinde bo-
l aylasmnm tirin tlln kıt durmadan 
ıehirlerinden bi· çalışan bir ki-
ridir. Eıki çaj'· Hm tezgAhı yar-
larda Sivastan dır. Yapılan kl-
çakan halı ve limlerln en çofıu 
kilimler bUtOn : duvar kilimleri, 
dünyada beyeni- perdelik kilimler, 
lir, Sivaam töh- sedir kilimleri, ta 
retl dillerde do- ban kilimleri Ye 
latırdı. çapultur. DuYar 

Si va ı t a ve kilimleri diğer-
çevr11inde Hkl- lerinden daha 
den 3 bin kadar dU.ııündOr. Üzer-
lezgih çalıtırmıı. lerinde ıaralanan 
Fakat bugUn Si- Sınauı Yeni ~addelerinden biri: lsmP.tpafa caddeai renkler ayrı bir 
nıta halıcılığı elde tutan bir tek aaırlarca deiişmedın ve kaybol- itina ile tertip olunmaktadır. 
müe11e1e kalmıitır. O da Slv11 aıadan durnıaaıdar. Bunlar daha ziyade Şarkııla, 
aan'at:er evinin halıcılık teagah· Zara, Yıldızeli, Şarkışla kaza- Kangal, Zara, Yıldızeli, Kürtler, 
larıdır. Bugllo bu müesaesenin larında da halıcılık ileri vaziyet· Kayadibi köylerinde iıletmektedlr. 
çıkardıjı halalar b le bUtUn TUr· tedir. Burada halılardan ıılizel Perdelik kilimler baıka clnı 
ki: e halılarına faik bir raj'bet yastıklar, heybclu ve aedirler kilimlere ni&betle daha ince d~ 
görmektedir. Dün Avrupa piya- yapılmaktadır. Şimdi beklenilen kunmuf bulunmaktadır. Taban 
aalarında aranılan Sivas halıları tey Sıvuta hah tezgiblannm ç~ kilimleri en kalın dokunan kilim• 
lç~n Iran halılarının fe•kinde kıy• talmaaı •e halıcılığın eski •azl· lerdir ve çok dayanıklı olurlar. 
met Yerilmcktedir. Halılarımızın yetini bulmasıdır. Kilimcilik Sı•asın en mühim i'elir 
en mllmevyiz \'Rsfı rtınklerinin Sivas cevreainde Kilimcilik te kaynaklar1odan biridir. 

Yamanlarsuyu 
Ve Karşıyaka ·-

Y amaolanuyuııun geo•oeji demir 
borularııı dötendlli 701 

lzmir ( Huıull) - Yamanlar 
ıuyunun Kartıyakaya akıtılmaıı 
lfin 176 bia lira harcanmıt. 26 
apıtoıta da Karııyaka ıokak• 
lan 1amanlar daiıodan indirilen 
Alarla ıulanmıtb. Fakat o ıDn
den bugUne kadar da Yamanlar 
ıuyundan iıtifade edUemımittir. 
Bunun 11bebi olarak tahlil neti• 
c11indo &U) un eyi •etice ver
memİf olduğu ı6ylenmektedir. 
Mamaf.b belediye IU) ıılah ı'9 

tirerık evlere vermiye çahımak· 
tad.r. Şimdiki halde Karılyakada 
Y amanlarsuyu adı var ciıml yok 
vazıyıttedir. 

Muşta Yağmur
lar dan Yüzlerce 
Koyun Boğuldu 

Muı, (Huıuıl) - Bura dakl 
devamlı yaj'anır!ar baıı kazalara 
ıebep olmuı, Pitar k8yUndı bir 
atılı ıu baimıı, 120 koyunla iki 
ı·iırı tam 6 kilomdre meufeye 
ıürtıklemit ve boA'muıtur. Kotnl 
k~y'1nde de 113 koyuıı boğulmuf, 
bır . ktıçQk ~oculc ytlula~ 
evlerıa •akaaı altında kalarak 
lSlmüıttır. 

Mu9ta ela peUı memun B. Yuıufla 
11ki nüfuı k&tlbl & Bahrinin e•lerl 
yıkılmııtır. 

Afyonda Kadınana Suyu 

Afyonda Kadınana ıuyu için Jıpılan aeri depolardan biri 

Afyon (Huıusl) - Afyon ıu cihetinden bahtiyar bir kaıabadır. 
Buranın en bol, en ııUr ıuyu da Kadınana suyudur. Bu au tehro dal 
yamaçlarında yapılmıt bentlerden kapalı borularla getirilmektedir. 
Temiılij'I )'llzftnden içmede Taıpmar ve O!ucak ıularıaa tercih edil· 
aııktedlr. Kadınana suyu bir tirket tarafından idare edilmektedir. 
Muhtel:f yerlerde aeri ıu depol•ra yapllmıtbr. 

Tokat Halkevinde Halk Kursları 

Tokat HalkeTinin kurılarına devam edenler 

Tolut (Huauıi) - Halkevl her 1ahada bilyllk faaliyet göıler
mektedir. Halk dershanelerinin A ve B tubeleri yiizden fazla 
••taodat• bilıl vermektedir. Bu derahanelerin muallimi cumuriyet 
mektebinden bay Tevfik Özel'dir. A. Dershanes:nde 83, B. derı· 
haneıindı 66 vatandaş okumaktadır. 

Bu Sene Mahsul Bereketli Olacak 
Soma ( Huıuıt ) - Çiftçiler 

tecrübelerine dayanarak bu sene 

ekim vaziyetinin çok bereketli 

olacağım ıöylemektedirl6r. Çiftçi 

ıeçen seneı kuraklık dolayısile 

fazlaca aaman tedarik edımemif 

idi. Bu yllzden ıiddetli bir kıı 
takdirinde hayvanların n > iyeceksiz 
kalmasından korkuyordu. Fakat 
havaların iyi gitmeai mer'alarm 
bir an evvel yeıerme3ini temin 
etmif, hayvanlar )lyecc.-kıiz kal
mamıtlardır. 

Mart 1-4 
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Tarihi Fıkra 

Bir Kısım Tarihi 
Tefrikalar . 
Münasebeti le 

'bl Ercüment Ekrem Talu, tarı 
tafrika namı altında ortaya kO" 
nulan yazılardan çoğunun uydUI"' 
ma ıeyler olduğunu iddia ediyor. 
Bu yaman kanaati bildiren ya
zııım okurken bayii 1 1kıldt1P• 
bayii fizüldilm. Çünkü bu oıelll"' 
leketto en çok tarihi eefrik• 
yazan muharrlrlerden biri ~ 
benim. Bu güne kadar eyi, k6 
yirmiden fazla tarihi rolllall 
yazdım ve bastırdım. 

Gerçi Ercüment Ekrem, ldclİ,
ıını ileri ılirerken "bir kı-::; 
kaydlle o töhmetten baı:ı tafll"' 
tefrikaları ve muharrirleri isti-;; 
eder Kfbi görllnllyoraa da kco 
min müıteanalar ıırBI nda b~l~ 
duiuma bir tllrltl itimat bV 
edemediğimden ıu nbrla11 y,t 
mak iıtırannda kaldım. 

Eaaı itibarile Erctıment Ek,.
hakbdır. Nitekim ben de taribl 
tefrikalardan çoğunun tarih d~ 
mlloaıebetl olmadığım ötedenb'. 
d~yleylp duruyorum ve bu h•~" 
katı mtıdafaa için ılltun ant"' 
yazılar da neırediyorum. ukl' 
tarihi olmadıklannı ıöylediğioal' 
tefrikaların tarihi 1aaılarak oJıOO' 
duklanm da inklr edemeylı ki. 

Bu, aıetbur fıkrayı hatırlat~ 
bir garibedir. Hepimizin bU 
timiz yechile bir umanlar ~ 
dolu köylerinden birine bir JllO 

ıellr, o köylln imamlığını y•~ 
mak lıter. Köyde ölO yıkamaktıJI 
bqka bir ite yaramaz kı:ıal c• 
Mr imam •annıı. O. k.-di~' 
okur yazar takımından bir raı;: 
çıktığını ııörllace h~men b•k)il 
toplar, açıkbir imtihan t• ,,
eder. Ne tekilde olurs.. 019 o' 
meydan okumak, köylUlerin ~ 
tuna aider ıeylerdendir. .,,, 
lmamln bu celldeti de alkıtl _., 
ve miıaflr mollaya er meydalP""'" 
çıkma11 teblit olunur. . ; 

Ôl8 yıkayıcı, köylülerin ~ 
handa mlmeyyiı olacak~ 
ileri ıllrerek buit bir müıa ' 
yapalmaıını rakibine ıöyl•t . l 
bir aktıı yaı bakalım, der.~ 
itina ile gth:el bir 6kllı ke ~ 
yazar. Beriki de mlkemmel ,;M 
6kllz reıml çizer. Mo111•~ 
mevldiade bulunan k&ylOI"~ 
kitıdı ellerine abp bakınç• JI 
mil baıarlar: Ôktız, bizim 
imamın yudığıdırl.. ~ 

Tetblhde hata olmaz d~ 
Bizim tarihi tefrikalar da ~ 
yukan bu vaziyettedir. Talll ~ 
olanlar hoıa gitmiyor, tarihi•~ 
naaebeti olmiyanlar harıl ~ 
okunuyor ve anlaıalıyor. O .,ı'ı 
bizim ne demiye hakkını•" $I ~ 

Nota Ercüment Ekrem, be>"' f 
fıkrayı tarihi bulmıyaoak. öyl• 1'- ~ 
raya U Mart 936 tarihini koY• .;" 
o mahıur zail olsun ve fıkr• 

olııuııl... T • fl-
M. 

Eskişehir de 

Bir Yangın 

Başlangıcı od"° 
E k hl (Hu.uı1) - ııf; s işe r, JpıUf• .,., 

pazarında b:! yang~o de ,ır•Y:1,'et 
. eti sayesın .. ~.. .., 

yenın gayr . d D ıo 11,. meydan ,•erılme e iki ço' it 
• . y angı.ı dan I b 

nıüşlur. k tarı?soı • 
baygın bir halde ur tar. 
kadının elleri yanlDlf 
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Başladı 
BARİCi TELGRAFLAR Gönül l 

''B . . rıç,, ın 

4tü.nakaşaları 
Yu•.a l•yanıaın l'lirlltGIG aldıle

tladen aonra t imdi aıra ıiyast mina• 
lıııtalua reldi. Deyll Heraldın ltalyaya 
t•ptıtı bir te'aıih, bası ltalyH ıaıe
t.lerlal tldd•tl• mukal:ıeleye mecbu 
~tti. laa-lfü:oe amele razeteal, Bay 
•ııiıeloıur. batına reçtiti lıyaaı, bu 

'-lııaıebet!e, İtalya tarafındaa iıtiımar 
•di1111ek lıtep ir bir haz ır lokma l'ibl 
tlıteriyordu. 

La ~otruyu aöy'eınek lbı•l'ellrH 
Q l·lı1:ce raıe twn in bu ... riyatı, ti 
.• ; tutulabilir delillere day. amıyordu. 
h inha.ıra~ mevcut y:.ziyetten ltaır:ı 

Yler lıtiımam ederek •rtaya ~;r 
•••• "dd" 144 1 ıa ıt111ıt o!uyordu. Bu uhp· 

lr ki Ciyurna1• Ditalya, meale\ula .. 
:•• fiddetle ç t~or. ftçl ın•t .. i 
.,. .,.a'c dola11ıile De7li Heraldin f aıb:ml 
tt •-eraealni tn bil buldutunu ı8y!Gyor 
" •onra, e11 küçGk dOrOıtlQk duyıu· 
~\ln bile, ea .ı111a olarak bu ani 

11 
•larııa ortaya dılmamuını lmfr 

\'dutunu ihtar ediyor. ltalyanın, 
._11"•nlıtaada Yukua ge!ea iıyan mi· 
e\t~b•tile açık 1.:ılr brtaraflılc takip hf nl blldiriyor n nihayet umaml 
\'~:l ınllttak"p lzmlr hnaliılne çıkan 

t~aİ kuvyetlerinin fta'ya tarafından 
1 na-Utereden ıördtUderl teıY:ke 

, •• ..,.,olduklarını saylemek iıtiyor. 

"11 iter la&cliı• tabir caia1e bir Briç 
··~ 11

llna benaetilebilir. B:a de bu mG· 
.. •taları l'llrdGkçe, aııl oyundan 
'4 "-a bAffGıteren kavgalara intikal 
._ "•k batladı "Driç,.in mG••kaıaları 
~•bllirla. - Sıireyya 

A vustralyada 
8eyaz Irkın Muhafazasına 

Dair Tedbir Alınıyor 
P-._ ( A•u•turalya ) a - A• 

YUaturalyanna &•rblnde .. yerH 
tlleıelesf,, hakkında talalcikat ya• t kıralhk komisyonu reiıl B. 
'- oley, melezlerJn çoğalmaıının 
~e reçmek Uıere yerli kadın· 
~ IDOnaae~tte bulunan lteyaz 
"'- ara ve yerli erkeklerle mil
·~ hıtte buluna• lteyaz kadın· 
~ •, tl4'detH cezalar verilmHinl 
~e etmittir. 

~ Edeb1 

Ha vanada 
Kargaşalıklar 
Bir Günde 21 Kiıl 

Yaralandı 
Hanna, 15 ( A.A) - Muhtelif 

maltallertie arbedeler çık•ıtbr. HGldl· 
met •alebe çalmakta ıfbl 1'8rl••ekl• 
beralter, teltlrde bGylk bir rar.lDlill 
Yartlır. 

Betin 1119~ular, 8rft cllnaıharpler 
tarafıa4H mulaake•e edil•ektetllr· 
ler. Gece (9) tlaa aabah ((i) 1• kadar 
ıokaldarda tlolatmak yaaaktar. De•iı'· 
y•Ilar •rni, umumi bir mabiyet 
a!maktadır. Maanaafih, heab birk•t 
lt•t it~•mektetllr • 

Dla GJledea aoara 21 ldtl atıla• 
l:emba ve kurtunlardan yaralaa• 
•ıttır. 

Eski Bir lnglllz Melt'usu11uft 
Tevkifi 

Şikaıo, 13 (A.A.) - Inıllt .. 
renla aabık meb'uılarındaa •• 
tanınmıı aosyalld muharrlrlerden 
Con Straıey, komUniıt oldutunu 
blldlrdiğinden tevkif edilmiıtlı. 

&t•vlskl Rezaletl Etrafında 
Parla, 13 ( A.A) - Tnkif edll

mHl lbım•elea eakl Polis MBfettltl 
Boal 48 aaattH beri ortadan kaybol· 
mut bulun•aktadır. 

[ Son Poıtaı Malöm 0 1dutu tbere 
bu adam Staviıkl rnaletl hakkında 
kasten yalDıt tahkikat yapmak ve 
tantrjlarda bulunmakla ııannaltaa
dadır. J 

Amerlkada Muhtaçlara 
Para Yardımı 

Vatlnıton 14 (A.A.) - Mecllı 
lpotek'ler altında bofulaa H' bark 
aahiplerlne ikrazatta hulunan ofise 
(1760) mllyoa dolarlık munzam 
kredi 'Hrl!meai hakkıpdaki projeyi 
kabul dmiıtir. 

Pamuk PlyasasındaDUtUklUk 
Vql•sto-. 18 - Pamuk pfy .. uı 

bet dolar kadar dltır.lıtlr. Bu a11kut, 
mahıulla talldidi proıramıadan n:z 
ieçilerek pamuk Gıerine yapılan 

lluulann durac,tı haldmıdaki t•yia· 
lar yilılladen o'mut, fiatler din a 
puvaadan 7 punH kadar yllkaelmi ... 
tir. 

Ati•• Denizini At•n Tayyare 
Dakar, U - Santoı Dlmon tay· 

yarHI Atlat dealıinl atarak b•raya 
• eldi. 

1 
Ycz••: 

Mahmut Yesarı 

No. -8 

Çam Tırtılları 
o_..., 
hlctu 1 haber aaldık, koıtular, 
~ er değruau çocuklar.. Oku
~ irısanlann hali baıka oluyor, 
~ d• tedarikli ıelmiı.. Sargı, 
'~1ııÇ•ntalan da var . • • Hani 
~ de yetiıtiler. Yoksa doktcr 

':~•Y• kndar bekleseydik, 
lio rııaz ıiderdl. 

~i ~Qr imam Meclt hoca, kısa 
'llıı ıakalıaı sıvazlıyordu : 

~"' Cenabıhak, öldUrmlyec•il 
'2 61dUrmUyor .• 

'l,ii 6•ııin Kadir Efendi, imamın 
...._ilde mmldanıyordu: 

l li,1~ceı gelmeyince, ölüm .•• 
..._d, d •ia, Demir aj'ayı ko

n "ekt· • ...... • l • 

V Gel, bale, iıtuıen .• 
'-tdtt 0 nu, yaralının yanına g&-

._ et1c1 M 
~"nu M utasarrıf Sadık Paıanın 
'•tı hi . •hmet Bey, sırtında bir 
~~llt ... • Çıını ceket, ayai.nda kl.Uot 

... on • 
p ' lara getırler, yerde 

'"-Ya ribi yatıyordu. YilzU, 
hl ka •arıl i•nı almııtı. Du~nk 
~~ P•kları araaından ölii ölU 1)'ordu. 

"-&~ tral.nın etrafında, )'Dkaek 
ko.ıu§muyorlaardı. Yarayı 

iyice sarmak lateyon aan ıaçlı, 
kDlot pantalonlu ıeoce. Hamit 
onbaıı aoruyordu : 

- Artık kurtuldu ya?. 
Sarı ıaçlı ı•nç, dudaklarını 

bokta : 
- ŞDph• mi ediyordun, on· 

batım? Elbette kurtuldu •• 
Fakat ıeıinde : 
- Eurada, böyle bir ıual 

ıorulur mu gibi bir aerıenıı 
vardı. 
Oabqımn aoruıu hllanlloiyettendi; 

ayni ıamande, köprD kurmak için 
gele• ye aıfatları bllablltnn baıka 
olan bu insanların, doktorluğa 
akılları yatmaaıaa; yaradan, uriı• 
dan anlamalarına ıaşıyordu. 

Sarı uçla genç ıtlldl: 
- Gözlerini açıp bakma, 

on baıım... Ben muharebede, 
HilAllahmerde çalıımııtım. Bu it· 
ler de biraz elimden gelir. 

Halil Ağa, Demir Atayı bir 
köıeye çekmif, yavaı Hsle anla· 
ta yordu: 

- MQezıln Kadir ile Mecit 
bocanın deyiılerlne bakar11n 
Mehmet Beyde de kabahat var

mıf... Bekir Efendinin dalına baıtakça 

ee llna aabltlerial 
tefrik edecek lta
rlel ltaretlere 
aittir. 

fna-iltere •aha
fill bu ltaberlerla 
V eruy muahede
alae mulııalif ha
reketleri reımea 
blldlrea ilk ha .. 
l:ıerler oltlutuau 
kaydetmektedir. 
İngiltere kabi.e-

al, b• IDtHle ile Alman tayyarecileri kırda. uouı tedkikatı yaparken 
meuul olmakla l:ıeraber buna hayret 1 teıkillh hakkıDda malftıaat nrmlıtlr. 
etmektedir. Çlnkl B. BaldYİ• aylar- * 

1 1· t Alman atkerl hna- Berlln, 13. (A.A. - Hanı) Almaa oa eYY• ••c ıı • H b f . &Ya akaal tıaın Franııı: Ye talyan 
eılıfıaın lakiıafından bah .. tmıttir. haYa ataıelerlae yerdlfl malGmat. 

lf Venay muahedeaiala kat'I ltlr lhltll 
detil, fakat Nazı fırkHınıa "hakikat· 
lar polltikuının bir tatbikı,, dır. 

1/4/935 tarihinden ltl~area Almaa
aın reımea bir aakeri ban teıkil&ta 

Berlia, 13 ( A.A.) - FraHı:z ha
Ya •htHI B. Leon Puankııra, Alman 
lana Lıakanı tı rafında kabul edilmlt 
Ye keadiılne, Alına. ukert hancılı~ı olacaktır. 

·=- 1 • :r:lf ·~'"--------

Yunan - Arnavutluk İhtilafı 

Mezltll muhtarı Topubuı oğlu 
Süleyman Fikri1e: 

Mektubunuı ıaıeteye giremez. 
BahaettlA"inlz hareket umumi 
ahlaka mutayirdlr. Bir mektupla 
Dahiliye Bakanhtına mOracaat 
ediniz • 

* Samıundan lmsa11z gelen mektubun 
aahibineı 

Me1ele çok baait. Kıı iki o, 
ay dzl tetkik etmit. hakikaten 
aevdiğinb:l anlamak için lı:divac 
teklifinizin ıelmealnl beklemlı, 
bakmıt iri ılı: oralarda dejilılnlz 
Ye makıadınaı etlenmekteD lba· 
rettir. Bıkmıf, uaanmıı ve baılra 
bir talip aramaya koyulmuf.. ola· 
caktır. 

Nafile llztllmeyinlsl 

* 
Heybelide Bay (R) 1eı 

Anlatbtınıı meaelenin allka11, 
g~nnl itleri n. delil para kes .. 
leri iledir w-e aarraflaktaa anlama· 

Daimi Divan I u İşle Meıgul dağım için beni llkayt bırakımı. 
ÔlçUp tartınıı, hangillnl zengin 

LAbty, 13 (A.A.) - Ama· ı ilin sadece, Yunan Hnktlmetlnln b 1 l I u uraanıı ODU a IDIZ 
vutluktakl akalli} et mektepleri Cenubi Eplr'de Yunan kUltUrllntı TEYZE 

hakkında, Daimi Divan, Arna· muhafaza iç:n bir uaul daireıinde 
yutluk Baıbakanı B. Methi Fra· lngllterede Otomoblller 

ve muıırrane ıarfettiii aayret- H ı Gld 1 c k ıeri'yl dinlemittir. Baıbakan, tarihi • iZ ı em ye • 
delAil göıtermlıtir. Yunan murah· lerin haklı oldutunu meydana Londra, U ( A.A.) - Martın 18 

k çıkarmaktan baıka bir l•Y ifade inci ıOnOnde itibar•• mHkla mlnta· 
ha11 B. Politia, cevap verme ten kahrda itllyecek olan otomoblllerla 
.. t . kAf t · b t 'hl d li· etmerli"'"ini ıöylemittir. ıa e mıı, ve u arı ' • ınrrti 30 mili tecaYtlz etmiyecektir • 

baımı~ •• Za~ p·a-r~la~y~a~c·ak~.~b~u~la~-~~k7i~f~en3t~li~kEı:z:ın~~a:a:a~~~.~b~a~b~a-ı_ı_d~a~l~~-K-a~bahk kanım~~ Ham~ 
k ı .ı fentli oluyormuıl ıaca yer arıyor, azı ı '"omuz... onbaıı, emretti: 

Demir Ağa, sordu: Başını iki yana ••Ilıyordu: -TH, bir temiz yastık ıetlrinl 
- Mesele, nedir? Jandarma - Biz, buralarda, ne hilece- Üç beı dakika içinde, yakın 

lımalle namuglh 6nünde raatgel- j"iz? Neden haberimiz olacak? evlerden birinden bir yaıhk bu• 
dim. Ka1abac!an dönmllıtüm, Amma, i•1 gelel:m, Mehmet be lunup a•tirilmiı, yarahnıa batının 
doğru ÇepkenUye gidi} ordum. kalay ları dökUnrcll. y, altına konm'lftu. 

lamail, bana, bir şerler anlattı, H ,.~•cer, ıeliyor mu imiı J Hamit onbafl, .. n aaçlı ı•ncc 
pek· anlayamadim. tt 811 

' canı 5ıkılarak kaılarını ıoruyordu: 
Hc.Jil Ai•, Haini daha yavaı· ça ı: - Böyle burada 7abp kala• 

lahnııtı: Eli kulağmdadır. Haftaya, cak mı? 
- Mesele, meaele içinde... OD güne kadar aeHr... Sarı saçlı ı•nç, hutanın yll-

Şerlf Ajanın kın Hacerderı ötürü. - Anas~·na mı Yaznııı? zllne dikkatle baktu 
Mehmet [ey, )ıılan, bir ) ol ?-YEmetı Moliadan ı5ı çıkar - Biraz kendine re!al::ı ..• O 
latanbula ıider >•· bilmem hangi mıd 0•ln,dı eraınra kaHbala zaman 1arımadan ka~dınnz. Siz, 
ıfd;tinde Haceri lıtanbulda gör· al er. ret a •Ut ağabeyiıi vardır. timdi, rahat, temiz bir yer ha-
mllf. •• Mehmet Bey, anlata anlata Onun karııına okutur okutacağını, zırlatın.. • 
bitlremij or... Hacer de Hr.ccr yazdırır yazdıracağını.. Buaünler- Hamit onbaıı, batını 1alladıı 
olmııtl.. Aı yaşta yoktur onda... de de kuabaya varıp ıelmiıtl. - Peki, beyefendL •• 
Köyden çıkalı yirmi ıer:eden Sonunda, bu, patlak verdi.. Meb· Köylln, en ıöıde ıörUnUr 
fazla oluyor... O zaman on dör- met bey de canım, sağ olıun, Toıun beylerin HaW aj'a idi. 

dund. Vardi. Bua"n, otuz otuz her yerde ağız d v 0 _k Hamit onbatı, etrafına bakındı 
•u Ef agıtı) or.. ve lr 

betlik, kırkına yakın ~arı~ . e,_ azıklı hovarda, di} elim. Amma, ve bir köıede Demir •i• ile ko--
clelDek... Mehmet bey: Yırmı yUzlin"" arıı k nutan Halil agv ayı gördD; _ona 

" • açı arık halaaının 
k "bi d Eh b · k • doğru yUrlldD: yatında, ıı: gkı lduruyor. ik ır ı:ıının ~amuı5uzluğu söylenmeııfnl - Ağam, mühendis beyle, 

ıC1ılU, bir çıt ırı ım naz yoı· iıter mı? Zaten kurulu tetik! •• 
•• ki. d."'me aelinler eline ıu N k Mehmet Beyi, rahat bir yere 

a • e parma sallarsın d v ·ı l? k ld l di 1 ~ --ı 
dökemezler. diyorlar. • • Bir de G l"k b • egı m a ıra ım, yorıar. .-,en n eY, en 

enç ı , ca illik •·te... b 
l·ıveli, cll•eli konuıuyormuı ki y ~ mllnaal idlr. 

arayı 1aran •arı aarlı aenç, H l"l v b d dı 
ı.ta.bul hanımlanndan hir farla d .ıc. ı "' • a ı aga, emen anan : 

,.. d 05ru muı, ayağa kalkmııtı· elle- - Ne demek.. Elbett... Bar 
yokmuf.· Ş.rif •t•. aathtıa a rlnl iki bağrllne. day~yarak 
aaklıyor olmalıydı; kızının, ne, bağırdı: Dıtn~:~ıt onbaıı, aeYinçle ,a-
aerede oldupnu bilmiyor dej'ildi - Yahu, burada, beplniı dar-

ı f 1 1 IOyordu : ld. Ata 6 Once, aaaaı m ra• ç 0 mut. yarenlik ediyorsunuz? Bir _ Bizim kumandu beyi, 
Hacerl na1ıl çapdı? •• Hep, dana- yaıtık ıetlrin de, b.aatanın batı doktor beyi, dotruca ıiH ıetlri• 
ııkh dtıttıınkln lf.. Eh birader, altına koyalım. Bunu da doıon.. rim. 
Allah topratını bol etaln, demek mlyor1unuz? , Arlruı nr) 



Dünya Hadiseleri 

-·· Dünya Uzerinde 
Altın Gittikçe 
Çoğalıyormuş 

Dunikovski adını okuyucula• 

Yer güzündt1 runız p k yi h • 
altın ço"'a- t ı r 1 ayacaklardır. 

6 Bu ut Lehli bir 
lacak mı? mllhendistir. Bun• 

dan 4 yıl evvel topr ktan kolay• 
lıkla altın çıkarmanın yolunu bul• 
duğunu fl O etmi~ti. lhtirtınlD 
t tbiki için bir şirk t vtkuda gc• 
tirmift:. Sonra dol ndırıcılıkla 
htiham edildi, mahkemeye \i • 

rildi, mnhkfım oldu. Bu Ht gc• 
çenlerdo m kumiyetinl bitirmfft 
bapi ten pk "' fakat yine eski 
iddiasınd ısrar etmiş. H tt4 
tecrlibe~erbl Franaanın bOıUk 
ovukall rıudan ( ctr J n ~arl 
Legran) ın &ıUndo tekrar! tı. 
Avukat bu in tamiki için malı• 
kem lerce tanı:ımıı bir mütahns• 
ııısa mllrac&llt ctm• , mUtahaHıı 
da mlihend· n clcti il mUhendia 
hnzır olmadan tecrübeler yapmıı 
ye geçen gfin tecrübeleri hakkında 
bir rııpcr yazmııtır. Bu rapord 
deniliyor ki : 

- Altan r.err ler:nı ihtiva eden 
topraklardan bir ton getirdik, 
ıimdiyo kadar malQm olan Uiul .. 
ler ile el dik, lçind n bin kiloda 
(2) gram albn çıktı. Ayni top
rağı bu def da mühendisin usulll 
ile süzdük, limize (400) gram 
albn geçti. Meyd nda hiJ vo 
&aht karlık yoktur. ,. 

GörUlOyor ki meselede mev• 
ıuubaha olan oltın ııltın yapmak 
değil, fakat altını ihtiva eden 
topraktan ıkl usullere nazaran 
daha fazla ltın elde tmektir ve 
ihtimal bu aay de dUayada altın 
mevcudü çoğalacak, kıymeti de 
düşecektir. Yalnız unutulmaması 
icap eden bir nokta var: Yer 
yüzünde altın zerresini ihtiv eden 
toprak ta çok değildir. 

• 
Franıız gazete!erinln yarı 

ciddi, yarı latife bir dil ile 
Parasıs an!attıldarınn göre 

kalan d•vltt Uç ay eYv 1 Y~'" 
ki di ? hancı bir devletın 

m ,. EJçisl, Fransıının 
Dıtişleri Bakanını ıiyar t eder k 
Parla piyasnıından bir istikraz 
aktioln mOmkUn olup olmadığını 
ıorar. 

Fransız Bakam fi bu lçl 
arasında ıahrııi bir dostluk, bUyUk 
bir teklifsizlik vardır, buna ba· 
karak Fraoıız Bakanı mutat dip· 
lomasl haricinde bir dil kullanlr: 

- Nasıl? Der, Fransa aleY" 
hlnd~ki ıiyasef n:ıe de•am iç;n ml? 

Aradan f ç ay geçince, bu 
elçi geç n gUn ayni me ele hak· 
kında Fr ..lnr.ız bakanı ile konuş .. 
mak iıter. Fransız Bakanı bu 
defa cidden kayrettedir. 

- Yahu, eçende ıöylemlş
tim yal Der. 

Sefirin verdiil cevab şudur! 
- Unutmadım, emmn, lkincl 

mUracn hmın sebebi, o zamanki 
sözfc rln darılmadıtımı ıaıter .. 
mektir. 
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ız us ay ti a e an 
Ordusundan Eksik i? 

Berlln Hfikumetl Bir Gün içinde Tamamen Muallem Bir Milyon 
Askeri Ren Boyuna Yığabilir Diyorlar 1 

Fransada Askerlik Müddeti iki Yıla Çıkarılmak Üzere 

Bu ırllnl•rde 
iıUsnaaız blltnn 
Franaut ıazete• 

lcrinl m şgul 
don mDhlm bir 

mes le: 
- Franaamn 

bir sınıf aıkerl 
ailah altına alın .. 
dığı saman tam 
220,000 ldtl g • 
tirlr. Fakat ge
çen dört harb 
yılmda birçok 
ocaklar ı&ndntn 
veya kapalı k l· 
dığı için çocuk 
doğumu yarı ya· 
nya fnmlıtl, Bl· 
naenaleyh 1936, 
1937, 1938, hatta 
kısmen 1939 yıllarında silah altına 
çağml bilecek olan ıınıfların be

heri ancak 120,000 kiıl getirebl· 
lecektir. Buna kUçük zabit, ıe• 
dikli zabit ve zabit olarak 60,000 
kişi daha katıanız, miktar 180,0001 
geçmez. Bu ısyı Fransanın 
1870 yıiınd malik olduğu ordu-

nun kine hemen hemen müaavi .. 
dir, keyfiyet f tibarile iıe ondan 
eşağidır. ÇünkU 1870 ordusu hiç 

c!eğilse, 3, 4, 5 yıl talfm iBren 
sskerlerden terekknb e~miıtl, bu .. 

gllnkn ordu ise nihaıet altı ay, 
bir ıcne ıöyle böyle çalıştınlmış 
aakerlerden mürekkebdir. Bu IH 
bizim için bir teb:llcedir. 

• 
Bu mubakemed•n ıo ra Fran• 

ıızlann vardıklan netice: 
- Askerlik mnddetinla (1) 

yıldan bir buçuk yıla, daha doi· 
ru1U (2) yıla çıkan 'maaıdır. 
Ve ancak bu sayededir ki ıllih 
alhnda 2 sınıf bulundurmak su .. 
retile Almanyan:n b· ·gi:nkll er· 
duıuna k:ırıı koymak aıümktin 
olacaktır. 

* Almanyanın buıUnkl ..... 

Alman ordusundan iki geçit rt1mi 

duau nedir? 
F ransızlann bu ıorguya ver· 

dikleri cevnplarda birhk yoktur. 
Fikirler ihtilaflıdır. Bunnnla be
raber en çok ıöy)enilen rakamlar 
ıunlardır: 

1 - Almanyanın muntazam 
ordusu 100,000 kişiliktL Hitler 
iktidar mevkiine geçince bu 

miktar 300,000 e çıknnldı. Ön~ 
rnUıdeki nisanda 400,000 l bula· 
caktır. 

2 - Askerden farkı olmıyan 
( memloket poliıi ) nin 100,000 
kiş :si vardır. 

3 - Nazi fırkasının hUcum 
kıt&lermın SB} ısı 100,000 kiıidir. 

Y ekfuı 600,000 eder. Daima 
emre hazır bulunan ıeçlik teıki .. 

labnı da 1ayananız. bir milyonu 
buluruz. Bu bir mil} on AJmnalann 
dıı, makine gibi iıleyen teşkilitları 
sayeniado azami 4 gtın içinde (Ren) 
boyun y.rleılirilobilirler. 

lf 
Yine Fransızların iddia ettik· 

ler:ne göre: 
Alm;ın;arın °Ahzaıker11 teşki

JAtları tekr. r yapılmıfbr, eı' si 
a•b• KUH uaull u. açıktan açı~a 

aıker almaları 
zamanı pek ya· 
kıadır, bu birkaç 

ay içinde bfitün 
ku vetl r bir isim 
albnda bir elde 
top lanacakbr. Çı· 
karılacak aakerin 
uıllıtan o zaman 
tamam 100 fırka 
olacaktır. 

lf 
SU h ve mü

himmat meselesi• 
ne geline , yine 
Fransızların iddia 
larına göro: 

Bugün botun 
Alman ıa ayil• 
nin yar111 harp-
malıemeal için 

çalıımaktadır, Ye Alman orJuısu· 

m:.n kudreti (UU4) tekini bulmu19 
tur, yakında onu geç cektlr. 

)#.. 

F ranrız gazetelerinin açıktan 
açığa söyleme& ler bile satırlar 
arasında glzlemiye ç lışhkları 

düıünce de ıuydu: 
- Bundan iki yıl önce, Al

manya muah deye rağmen gizil .. 
den gidiye hnzırlanmıya baıladığı 
zaman üzerine hllcum edebilirdik. 
Bu, bizim için blr emniyet mu .. 
hnrcbe!İ olurdu, az masrafla ba
ıarılırdı Ye hiç değ.ise yarım uır 
için emniyetimizi temin ederdi.Hal· 
buki bu fırıat ı:mdi ebediyen 
kaçmıştır, arblr Almcnyaya bD
cum edilemez, el kol ıallayarak 
toprağına girilemez. Karıı ızda 
eskisi kadar kuYVet1f bir ordu 
vardır! .. 

Almanya kovYetlenmesinln Fran-
~sayı meraka dDtilrcn tarafı doğ· 
rudan doğruya nelicHidir. Don 
bir Franaız gazeteai hulasaten 
diyordu ki: 

- Frausanın Almanya,·c hl
cum etmesi ihtimali yoktur. Mem
lekettmb •thll, alkflaa mabtaçtır 

Kari ektubları 

Bir Genç 
Anasını 
Arıyor 

• lra' 
Yugoslavyanın Mitrovıça eıl 

ıabuı ahalisindenim. Harpl lf 
e••el an&m babamdan ayrılı:ııoJI 
Ye Istanbula hicret etmiştir. B 

• . iıdl 
~ zaman bir yaşında unıf k 
Babam da gönüllü olarak 'fOr ı 
ordusuna iltihak etmiş, ben Y8~0 
kalmışım ve komşularımız o' 
lbrahim ağanın himayesine ııiı 

1 
mı11m, 1933 yılında Tnrkiye>

14 
geldim. Boğaziçi lisesinde k•~, 
alık yapıyorum. Yüzünü blo' 
tanımadığım anam Bayan Mer) ' 
mi arıyorum. Gören, bilen, ta~ı)~ 
vana adresime bildirmesin• 
ıaolık namına rica edorlm. J 

Boğaziçi Lisesi kapıcı ı şıı 

Bozuk Bir Sok , 
B•yoğlunda Hamalbaşını y~ 

Dİfehro rabteden KordelA ıso~ ~ 
ğımn kalöıramlan bozula!~ 
geçilmez bir hale geldiği cib0l

111 
bir an evvel tamiri için merci~ 
naııırı dikkatinin celbetnıe 

rica ediliyor. 

.t:ı:-a:m=-::ıa::m-======-========="":tt~ 
V"ml, a!yaat, ffıwadiı "° Halk r•'' I 
"8tlıi'btiye, Çatalçeşme sokağı,~ 

l&TANBUL 

,.,.,,, - 11•' 
OaıetemlzJo çıkan 11,ıı te resiml~rio bUtUo ha~ıai• 
mahfuz ve g ıetemize şı 

•• 
ABONE 

Abone bedeli peşlodir. Ad re• 
değiftiraı fi as kurtac&ur· 

Gelen ftll'•i prl Hrlttn6" .1 
lllftlardan moa'ul!ret ahll~ · 
Cewg ~to mektuplııra 10 kar"• 

pul ilıivesa lıizımdır. 

............................................ ,r 
ve biç kimseden bir istediğ· rf' 
tur. Fakat Almanyanın b0 'vt 
yette olduğu iddia edile~-~· 16( 
k:a bugUn harp islemedıgıll ~t 
IUyor, fakat yarın da " bit d",J' 
ihtiyacı olan şeyi, gider; b~~I 
yerden alır,, diyor. Acaba 
albnda olan nedir? ,JI 

- Yani günUn birinde ef IJ 
A•uıtur} anın ilhakı, soor~I 
klm bilir Aleas Lorenio tst~, 
hikayesi meydana çıkacs1' ,,,; 
çıkmıyacak mı? Ve ~b:17otdP 
Fran1a 1914 de olduğu gı devıl( 
dünyanın yardımını eld• • lJO~t 
cek mi? Ve Almany•d• ,1' ~ 
meydan verecek mi yer111i>''' 

* ,ç•~' 
Almanyanın gizli ve~• ,,ııt 

1 rtJ•1" ad gOuden gllne kuvvet ef 06ııl'11 Si 
tıfı muhakkak iaede r• eliP g0 

1 
iddia ettikleri dercc•!~cı~r. t4•1, 
modik:erl ınaluın dei .

1 
Jııgilt''',ı 

Franıızların, Alınaoya 1 ~eriıJ ,erit 
· • ftzokere db araıında s yaaı m bir te .:ı. 

• b" rada · o· yan edeceğı ır 81 
• diklt:f1 .~ 

· · rcv rınc J1" 
aiyaacti çe\ırıp " · k olnP ' 
k t. " mez. Muhakk• dA11 y11ıtı es ırı.e d bü.OO " 
jCY varsa o 8 

rababız olduğudur. 
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Giii'~iiiğin "S;;i;~ı Kadın Ve Mutbak 
lırnakların1zı Ve Ellerinizi. Güzelleş
tirmek İçin Neler Yapmalısınız ? 

~-----------~----Eğer tıb"DW, ııklıiı aeviyor- mamakbr. Boyama,a tipteki 
~ tırnaklan da bu tıklığa beyaıuı Olll:ünden b.şJaJllllS " 
l)durrnanız laz.ımgelir. Şık ka· daima uca doiru çeldaiz. K..-
4-ı.rın brnakJan dbiMlerinin dine mahaua U&çla brnak uçla-
ttnaine uymai.dır. Elbise deiif- nlllDll albnı da bo7ayınca arbk 
~çe tırnağın renıi de değiıme• elluilaize içlrı içlre bir el los-
~r. Eğer tırnağmıza her zaman yoau .Urmek kalır. Clllyı .,~. 
-... ediyorsam!, renk detittr- veya sDneı ıibi sıcaklıkta kwut-
llatk iki dakikalık iflir. E•ki cillyı maymız. Çlıııkll ~atlar ve H-

-._ mahsus olan yaila IU ile yulur. 
~k çıkarı"', yerine yem.ini Tırnakların altım her ubah 
~iniz. Bundan bafka haftada tekrar hidrojenle temiz· 
'llQ defa da tam maniklir yap- !emelidir. Haftada bir iki defa da 
"-1.ıuıız. B:r defa kendLlb:i buna ele f yl bir lnremle 111a1aj yap-
~ırıraanız, banyonuzu aradığınız mak ve karemi muhafaza etmek 
..._. bunu da ar ... rsı:m:. için ıece eldivenle yatmak li-

'1anikGr yapmıtk için eYvelA zımdır. Maaajın iyi olmtil için 
c:lltyı çıkartan •u ile hrnaldan• kendinizi aıln bir •uet eld:ven 
...... cil&aını çıkann.1 Sonra par.. giyiyor farzediniz ve •JDİ lıara-
~~uçlarını 11cak sabunlu IU) un ketltri kremle uvarak parmak 
~e üç dakika kadar tutunuz. Ve ucunuıdan diplerine doğru tek-
~·- da tırnaklarmııı kesi11i.:. rar ediniz. Tırnaklannu ela ıkle-
~larınw kumiye her raman riniz a"ibi pınl pırıl olmalıdır. 
~~an bq!ayıp keaarlara doiru Hareket Gü.ıelliği 
;:aı•z ve yuvarlak ke1JD•Jİ ter- Bugiinkll kadınlar, 1hlerinln el-

ediniz. Çünkn ıim tmıaklar blıelerlnin ınz&lliği için hiç dQ. 
hh.ız pek ince ft ghel etlere ffiDmedın para ve ..... arfet-
hlı.tır. tl:tlwi haldı hareketlerinin gll· 
lf! lımaldar i~ lee dth:elince de- zelIIğini bir dakika bile dOıltnmez 

•eti iliniz. Evvela derileri Ç1ka· ve ona bet dakikalık bir zam.-n 
~n illçtan aDrllnUz. Öylece hıra- bUe ayırmazlar. Halbuki hareket 

llız. Eir gtia'danın ucuna bir ıllzelllği blltUo diğer güzellikler n 
~ arça pamuk ıımnıı Hidrojene üstünde olarak ve bfitUn di~ et 
b•tırıaaaz. Tırnaklarınızın altını sUzellik!eıi -.,dana çıkaran 1Mw •nun a te-ı-ı . . Tı 

auu •yınız. ır- .. ydir. 
'ağmızm Dzeriade1d l!Açlan da 
llliniz. Ya bir göderi parçaslle Meseli: Yeri olup olmadıjmı 
t'V•hut ta avucunuzla tırnakları· laiç nazarı itibara almadan ıalla· 
'- şöyle bir parlahr gibi yapı· yarak bir ayağını ötekinin Uıtline 
~ Şimdi artık sıra cilAya geldi. atan kadınlar glSrUrallnUı, iıkem· 
.!llcla dikkat edilecek t•Y fırçayı lenin ucwıa tüner ilbl oturan 
~ kadınlara raıtlarııoıı. Bir köıede 
'-a ~ çabuk çekmek br .. ğı:ı yan ıe!ip oturaalar pürıilniz, 
~ .. =::~:~~-~=!.~~:~~.=-~=.. bir bacağını yılan gibi ötekinin 

(J J latlaı oranlar, bir ıuval un gibi 
e in Elbiseleri ç6kmu, oturanlar buıurıunuz. 

Bu biçlm•iı: vaziyetlerle harap 
olan bUtlln zarafetini kaybedan 
o gilzel elbiael.,. aamamak el· 
den ıelmeL 

Diier taraftan kolaylıkla otu• 
rup kalkan, INflDI elik, omuzla· 
rına ıeride baha p~ Wr kııı 
16ıllnUz.lla lnGne ıetirfu. Ne kıv· 
rılır, ne ezilir 1'Uılllilr, ne do 
külçe aibi kendini bırakır. o hal· 
dı ıUzeliijiDe, urafe&e. tıklığı· 
na meraklı elaa kadualann en 
evYel dikkat eclec:elderi ıey yürli· 
...ıerincle, oturup, kalkmalarmda 
abeoıi •• zarafeti temin etmektir. 

Ev Kadınının 
Bileceği Şeyler 
MlceYherlerinbf parlatmak 

lfla. - Hnanıf hir mDcevheri· 
m lleaıddat•ya. kararmıya ba.
la,laca para aarfedip te.ıpld .. oyi 
t11f11mufinis. Sl,la)ecetaa uul· 
.. bualan ko:Jdia;z l•mizHye
Wlirainis. 

* Elmallar ı Sıcak •abunlw ıuda 
yıkanacak. V • 1ahucl da yalnız 
parlatQMlk için birkaç defa kolon• 
rara batmlaaak. • 

Zllmrlid, yakut •• Safirler : 
il&ak u8ualııl aada yıkaucak ve 
ipek kajlclyie lwnluacak. 

Burada ilkbahar için biçilip 

dik imiş en •OD moda iç elb:se 

göriirorsunuz. Terzinize bu mo· 

del:eri ıösterin "z de elbiselerinizi 

bunlara bcnzetain, Üçll de pk Ye 

emeldir. 

Bahar 
Çantaları 

itte .U. ıoa ..U Wr dı 
ikbahar pataaa. 

Bugün Ne Yapsam Diye Düşünmeyi
niz, Şunları Okuyunuz 

lk,111 P.ra- ---
PırasaJann yalmz beyazlan 

DWI uzun kesilecek. 011lar da 
tekrar uzuulamasına yaprak yap
rak: doğraacak, yılcanacak ve 
dzllmek lbere bir tarafa bırakt· 
lacak. Diğ• taraftan soğanlar 
halka halka doirımacak kızguı 
a.,tlnyajın içinde tencerede 
pembe pembe oluncaya kadar 
mltemadiyea kanştırılıp kızartı· 
lacak ve SODra delikli kepçe ile 
yajın içinden çıkarılacak. Da 
aefer yağın içine pırasalar atıla .. 
cak, en O.tlae de soğanlar kona
cak. tuzu, bil)eri ilive edilecek 
pek az da • katılarak piıirilecek. 
Pıraalar yumuşamıya başleyntea 
tatWaaaııcaya kadar toz teker 
iJAyı edilecek. Bir mliddet de 
onunla kaynadıktan sonra iste
diğiniz ekşiliii alıncaya kadar 
llrke dökülecek, ff pırasaları 

onu iyi içip pİf ince ateşten in~ 

-'----·················--·············· 
Ev Kadınının 
Bileceği Şeyler 
inciler : Kat'iyen yıkanmıya· 

cak. Eğer tozlu ise ipek kiğıdla 
parlatılack. Ve ne kadar kullanı• 

lıraa kullanılsın sc.:ede iki defa 
1eaiden diz.ilc:cek. 

* Altuı vı g8mfitler: Salıun •• 
•u ile yakanub ıa•ocla (bir nen 
deri) ile parlatılacak. 

lf-

Yapıfbrma zinetler: Sabunlu 
•uyun içinde fuçalanmca yeni aibi 
olurlar. Soua &oluk au lle çal· 
kalanub kendi kendilerine ku· 
ruyacaklar. 

SUUU M&aar 

Lizım olan şeyler: lkt fincan 
taze mııtr, bir çay kaıığı tuz 
1/4 çay btıiı biber, kabartılmı; 
Oç yumurta, iki fiııcaa alt, Uç 
çorba kaf!İ'I erfmit yağ. Hep bir 
araya karıfhnhb tepıiye dökUle
cek, fırında katılapncıya kadar 
plıirilib, meale, 11cak yenilecek. 

Kullanllmı' Filo' Naall 
DdzentlrHlr? 

Filoıu çil~ halinde •arın. Ka
nımamaaı lçın Uç dört yerinden 
bağlayın. Soğuk ıuya baıtırın. 
Bet dakika kadar ıuyun içinde 
bırakın. Çikarınca. ild eiialzin ara· 
aıada mlaıknn olduğu kadar 11• 

kın. Kuruması için bir yere a1tn. 
Ancak ardllkten IOnra M8lenltt. 

Pepuçlaranızın Burnu- S•ırorae 

Eğer papuçlarınızıa her tarafı 
r,lc:le ya}o1z ~urunlan bir u .. 
kıyorıa bir parça pamuk aslabp 
içine sokun. Bir ınlhldct bıraka 
Açılmasma çok yardım eder. 
Patatesleri l,ı Kazart•Htk içi• 

Patatesleri iyi olması içia yıbr-
yıka.aaz hemen lw:artmayınas. 
Ya fırına veyahut ta ızgaraya 
konup iyice kurutunuz. O.dan 
IOnra mam yajm içiae aboız. 
Ba auıtle Y•iıa fazla uçram .... 
na mini olmut oluraumaa. 

rilecek, tabaklara boıalacak Ye 
•oğuk yenecek. 

T•vukgöisll 

Brr okuyucumuz tanıkalSid
nDn naaıl yapaldığını aoruyordu. 
Bunu o.u cevap olarak yazıycaruz: 
Ta•ukgöğıü evveli tıpkı mahd
lebi gibi plıa-ilir. Bir kilo •üt 
içine iki çorba kaşığı pirinç unu 
~ r.tediffnb tadı verinceye 
kadar da şeker ilive edıllr. Ko
yulaşmıya başlayınca içerisine 
iplik iplik ayrılmıJ göğUa etleri 
konur ve beraberce pitirilir. 
Pişip pif mediğini anlamak için de 
bir ateı alıp ucu mahaUebinin 
1 ·ine bahnlır. Eğer ı5nene pi~ 
meml ştir. Samnezae pitmiıtir. 
Son , tabağa boıaltılır. Üzerine 
darç. a ekilir. 

Göih etler~ mahallebioln 
içine katılma. d.ın evvel tab.I 
tunoa at da pİfİJıceyı kadar iyice 
haılaoır ve soğuyunca d1clik didik 
edilerek maallebinin içine attbr. 

·······----····-····-··.:.__. ........... 
Seyyar Büfe Dolabı 

~ J.tr it fe " kabwakt do
'- , cok moda oimtlfl r. Hem 
temizJ.k, hem d e ko.a) a1k b~ . ..a
ta clacila ecWiyot-. 



' ' ·'n 

± .................. , 
. , ı-

Yln• Bayram 
KaraıödU J.nır4Uk lJir llPYYD lıoa• 
şunun bah~uiede ijti ifli meleyor. 

- Keaecelderl 
DJ,oru111. Ayaklan bafh bv· 

VBIW9ı!J!ta bo)'Dllndao A.ı aka •• 
· teıwu~ii ~ .... 6irliıııı• ıe.»· 
yor. Eli bıçalddarua .Uatlen IMfak· 

: lanw almak; 
- KHmeyin, ya11tkhrl 
Df:Y• batırmak letlye1111ml 

Komıumun balaeethadeld koyun 
bafrıyotl 

- Me, ••· .. ı 

* Eter srökylizlndet> koyun in· 
memlJ olıaymıft ç9wldar kurbaa 
olacaldarmıJi •mma ni7e koyua 
inmit de ne bil.yial tavuk lame· 
iDİf, ku lna•ait. h4meJ Wlfl 
inmımlf; yaak ddtt mi ki hatMD
lerıo en HYiaılitl k11rbH ohlfor 
da, ötekiler ofmLforlar. .. 

Bir dost11m 90rmuıttu 
Bw y\l ae bsH-**? 

- SeuM.le Hll111ı IAalttl 
Domfıtim; fftokö b~otum ld 

o, oıı kifiUk at' ... ı "lu qlı t..e 
koçu, koyuoa, km:uyu kıtır lınt.r 
kefiirecektir. 

Jıf 

Sırat köprU.tlnln lıtlndıa ,.. 
çerken kesilen koyu•• ıırhaa 'bl· 
nilirmif, telıllkeli "blrteY· Ya koy'tll 
köprftdon i•çerken ayafl 
kayaraa .. 

Koyunun yerfae bir kartal 
Jcurben edilHycli. kur\taa aahtbl 
lcanatlarıaıa •amaa otarur tea.ll· 
ıkc-aı,e cenaet.e ul.f!l'dı, 1ahut ta 
bir Yuııuı bahj'l•ın swtı•da k8p
rft:ıftn albDdan yllıt ylıe eeaaıt 
aahıilme ••ırcla. 

Biıb.ç 11.a Yerip bir lıcty11n 
e!de eck• e pva U. bu UJ• 
van:an da elde edeceWeriDe .. 1n 
alabrdı. blç t:lphui• kartal&n, 
Y maas 1-ltimn lmrbaa ecillebl· 
le~lae iualr, beıkalanaı 
41& lııaadır0»ya çalitu'IHdı. 

* KurbaR bayt'amlDda Wı neye 
haynam ,...._ hlmem. Bayram 
-.rapmak belırkı ola olu bapamda 
rken.lerini ~ lnrtarmıı 
lco unların olsa ,_.ki - lf. lf. 

- At~_.. Mqi hif 8inmi
reoek. 

- Od•n bitti, yeniden alma· 
..-k lcia hunu .OyltyorHG de
lil mi? 

S.n•Ne 
Hayv• b .. ~•y•n 1'akkala 

çıkııtı: 

- Verdipı arpa çok fHal 
Bl kk&l ceYap Yerdi: 
- Sen kim oluyoraun fena 

lee hay•anların gelip aöyleılaler. 

Sual 
Bir vapurda kamarottu: 
- Ayda ellı Jira alıyorum. 

dedi, senede de iki elbise veri· 

ywlar. 
- Vapurda da yatırıyorlar mı? 

Yeola:eler 
Kayna•••• 

ıorchamı 
-Bayra•da 

ıllal lpeceğf m 
d.111 ml? 

- H.yır, eledi 
o ıl• bıai bu· 
lamaaaın salın· 

oakta Hllaamıya 
plecejlm. 

>f 

Kurban Bay• 
ra•nula aç kal· 
mak ıbtimaH 
yoldur, kubaa 
keımuek te lcom· 
fU kesmiştir, 

ıönderir yeriz. 

• 
Bayram ltit•r, 

tebrilll bikD.z. 
Barr•mlık eıkir, 
Glthd.e NJ• 
ranahk adı ,aı

•eı. 

Jıf 

itle ı•'- ele· 
ton tle .._,,..,. 
cltr. 

Jıf 

~ON r O'iTA 

- . Vecizeler 
Bir kadına: 

- Kurbanın 
olayım l 

Dedim, az 
kaldı beni keıe
ce ktJ. 

• 
Çocuklar e ... 

kiden bayram 
yerlerinde efle
nlrlerdl, ıladl 
bayram y•rine 
ıinema diyorlar 
ıaliba otlum; 
bayramda llae
maya gldıcetim 
diye HViniyor. 

• 
Bayra•daa 

bayrama namaz 
kılan akıamdaa 
akşama rakı içer
mfı, aeaba ak· 
ıaındaa akıama 
namaz kılan da 
bayramdaa bay
rama rakı l9er 
mi? 

Jıf 

Bayramda el 
8ptUrenlırln d
lo:-i, el 6penlerla 
9jııları etkir ne 
fena 1 

Bu )ıl Bah1r geleli, 

Ç içekler &1çtı belli; 

Baharda çiçeklerin 

Sen mlşıin en güzelit 

Bayramlık eJ. 
blaem yok, kur· 
ban kesecek de
lilim; öyle t.e 
bayramdan baaa 
ne? 

' 

Bu resmin yazısı , ressamının cebinden düşmüş kaybolmuştur. 

-, 
YARIN BAYRAM llAHAR GÜNLERiNDE 

H.rlH• kurbaa arıyor, 
Yana ltarra• H•ıilim. 
Bak lıeytml•r batırıyorı 
Val'tn harra• .. .,.,m •• 

Scwma Wç .... buna; 
Dot..-.4hn bo)"IH, 
K,tlf'\.a• ..._. yoluu; 
Yarı• barram HYrflim. 

* 
Çtlclı:1u 1Mne beni; 
Kowluıtt" blr aea beat, 
fttertea gel kH beai 
Yarın bayram HTfilim. 

N• o'ur diale oE a ı m, 
8eDim mutlu eananı•, 
l,te H•• k•rluoım 

- v r..z.teleri } apmuk aüç 
dei!l mi? 

Y ann ba1ram MYfili• I 

Mizahçı 

·------------------------
- Çok g :.: ç, babam yaparken 

ter içinde kalıyor ; ben de kalı· 
kabayla glfülyoruın. 

sz::=::=:-::========-=-=========-==z::==================~=== 

- bir tabak yemek var ai· 
lenclye \'ereyim mi ? 

- Ver, onu yedikten ıonra 
bir daha kapımızı çalıp bizi ra· 
hatıız etmez. 

'.t Fıkra 

Teessür 
Genç kız söyledi: 
- Evlendiiim gtin hiç glllml· 

yeceğlm. 
Genç erkek mtıteeslr oldu. 
- Neden aeviilim. 
- Neden olaoak Necli da 

ayni gönde evleniyor, tabii döğll· 
nüm• gelmiyecek, tabii de benin 1 
aaadetimi ıörUp kııkanamayacak; 
cMbUndükçe mOteeair oluyorum. 

Gel wezeUm ırGul lııs, 

Diz bahar ıOnlerin de; 
s .. n;nıe yapaya'nı.a: 

Biz baluır ıDaleri•de. 

Her tuaha çiç.-lder, 
Uçuyor kelebekler; 
Bulalım teaha bir >'*• 
Biz bahar ıGnlerlnd•~ 

• 
Çık-.lıın kıra, data, 
Ba9layalım kotmata; 
GtlGtilp konut••i• 
Biz bahar wünleriode. 

* Ne bot nkıt ı•ç•r hem, 
Daha •Tnl .aylemem, 
Sen de A•:S, ben do Kerem 
B .a: bahar ıüalerinde. 

Ml•hçı 

Diienciye niye Hdaka 
Yerdin? 

- Seni söıtererek allah ba
bana batıtlU111 diye dua etti. 

- Bo' Sizler -=t 
Benzemiyor 

AYukat bir resmini yaptırınıfl'J 
- Size çok benziyor. 
Dedikleri nma11 kızdı. 
- Zerre kadar beezemlyot• 
- ? 1?? 
Bana be11ıemlt oJıa bıJlll• 

konu,maya baılardı. 

Doğru 
Balonla seyahat etmit adı.oı' 

batıra defterinde:ı: 

"lnıaıı balona bindiği zad.., 
kendiai topraia batlayan ipl.ıl' 
ne derece zayıf oldutunu anhf"' 

Evet 
Seyyak vapurdan iner in...

a7aiı kaydı, rıhhmın taılar_, 
dtiıtü; yerdea kaldırdılar, ıord~ 

- hır ı•yiniz ••r mt? 
- E•et, dedi, bir vaUzitlt f~ 

Daha iyi 
Bi dm imset bir deıılun• ı1;: 

bir •tkbip ya11•19tı, poıtabaP J 
lkl miıll para istediler. 1111 
11rfı yırlt•i mektubu ikiye 1>3lclfı 
Y anıını bir baıka Hrfa koyciı' 

-- Böyle daha iyi, dedi, ıtl 
ayrı ıarflarda sılSnderlrim.. ~~ 
tam da benden bir ın• 111"" 

yeriao iki taae aldığı için d,)j 
çok 1ennlr. 

iadeli 
a.ı • .ı,orlardı, kamptder "' 

mada: 

- Kızımı una ••anet ~ 
yoru•: 

O.dl, damat boyun eğdi. _, 
- Hay Hay, l.tediğiolı 

man tekrar size iade edtrilll• 

Kim 
Adamtn 11rbada a• ti,., 

yanında •• çantaıı vardı, 
arkadaıı raıtladtc I 

- Ne o, dedi, aft mı 

yor1un? ~ 
__ -Sana buau kim baber7 

. b•' - Size b ir parç• o• 
leteyl• mi? . ~ 

- Siz bir parça dınl• ol_.-
ben bir parça dialens•1111 

/ 

mı? ---

Öyle MI .,;ı-
d .ı1ruıt1., o• 

Benim kim ol u5 tf ıY"' 
mlyonunuı galiba, ben pd,oıdf• 
ları Himaye Cemiyeti aı.ı~~e ıU"e"ı? 

. h' ayeıı.. ,.. - Cemlyetın un ı;yle .... 
nip, baaa çıkıflyorıunuı 

Acaba ıd&ot 
ıP yı di1 

O d• yatll bayan . ayle 
. d bir• 5 a..lt 

münde, da•atlıler en acaba "'. 
- Bayan bUglln Yokta bit 

Yaf dahamı blyOyor, 
Jaf dahama kiçlllDyor. 



Ba fltf .. -.A•r ,.1ı1u, 1-' lir /fi_. ..... ,,_,,... ...... ,.,.. 
•-l•r lcl•ltr? T•• .. 11nz 6alc•I•• 

Bir Film Yüzünden 
Gürültüler Oldu 

"Düğün Gecesi,, Filminde Aceba 
Kim Kabahatli ? 

Hollwtta 7eai Wr fflm ylztla• 

d-. birkaç m .. laur 1aldıs ara• 
llnda bir fırtma kopm .. tur. Am .. 

lf'ca ıazetelerlnde okatlujumuıa 
llre, hldiae ıudur: 

Caz.ı yaldtılard• Anaa Stea 
te Helen Viuon ile ••nf erkek 

l'IW.lllardan Gari K•per, Raif 
~· &lr aratla olarak yeal 

.... ~eYlrdller. Heniz beyu 

~~· haUkal etmeyea ba 
• adı «Dlll• ıecul•dir. 
~ \'e H•da Hfİallllaia hadat• 

~. ıt-ter• ltu ••ewa 
~ Jldnden d6rt ylldıı ara•a
._, C•Un bir •laakap •• mlu
..._ batı6ıtermfttlr. 

~a Sten, bu fili•d~ lrendiaine 
~d .. bk ect.n •• 11ldıdardan 
:- Helen keadlıinin daha iyi .. ~-••ı oldujunu 6tede beride 
J...) •aıeye baılanaııbr. Bir aralık 
it. dedikoduya Garl Kuper ha. 
'- .. IUr Japmak vaziyetinde kal
.:.•· bu •uretle iki kadın ara· 
d ~ki ıDrültDye erkek yıldudardı 
L.~ ~ •ntm1Jtar. Direr Raif Bel
~ de kGAdiainin bu filimde 
·"'lterdea daba n.tn. bir IHftl. 

fakiyet ılatertittl lddluaaı ortaya 
atmlfhr, 

lfte, Hellvut ıi•dl itti reni 
kayta ile •etıoldDr, · 

... Kitti Karbll Para•u11t lmm
panya11 ile clert filim l\Üa yeni 
bir auka•ela lm.1alam11br. Bu 
ffll•ler 1935 yıh lflade t••rlle
ceklerclir. Habrlarda olcluj'u lıer• 
bu ... 'atkb daha evve': 

Atk natmelerl Ye Kalbim bura
dadır, lı•i•tl• Ud fllia c••ir...... 

Jf .. Kleopatra., fJlalade (Antu
YaD ) rollal oyaamıı olan Hanrl 
Wllkoboa ltu defaı 

- Ebliıallp, ftl•lade ele rol 
al•ıftır •• ulu kalpll RJpr 
olacakbr. 

Jf Holf wdcla ıon zamanlarda 
aıkerl fllimlere ve bilhaua bDytlk 
harbin muhtelif ıahnelerinl beyaz 
perdede canlandıraa fflimlve ba-

Jlk bir ebem•İyet verilmektedir. 
Kumpanyalar, muharrirlere mil· 
racaat ederek bUyUk harbin •ulı· 
telif aabnelerinden ilham alınmak 
._etli• yeal ıenaryo muharrirleri 
phfllHJa biı9la1111şlardır. 

Holl•uttan ya11hyor: 
Bitin ıtlltyolar bu ılnlerde 

en faal mevaimlndecllr. ÇüakD 
tatil· ıttnlerinio gelmeılne"" pek çok 
=bfrtey kalmadı. Bu nbeple •ak
tile bqlandmlf ola• ffllmleria 
&ittrllmeal lfia blylk bir faaliyet 
slıterlliyer. Y eal çenilm~kte 
olan ••ya ıe•rUmeıf biten fılim· 
ler laald11nda fU mal6mat Yeril· 

mcktedir: 
Foll Berjer - Morla $6-

•alye'nln takdirklrları için bu 
bliyDk operet parça11, ancak 
Holiwtta vöcude ıetlrilebilecek 
bir parçadır Senaryo eaaı itiba· 
rile etlencell olduiu ıf bl pek 
lltlf danı nhnelerl de vardır. 
Moru burada "mdlye kadarki 
rollerinin fevklae çıl11n11br. 

Komik Şarlo Evleniyor 
,. Şelalr ıpldan " Komik ~ l ki bir ••illik bailJe •tlaalqa• 

lo11•D eD IOD filmidir. Bu filım· rak yeni bir aile )'UYU& dola· 
de• aoar• bet yal var ki Şarlonun cakt1r. 

bapa bir filmini görmedik ve Bu lıaberl ••ren Amerika ıa-
... ıen ıeYirmedi. Şimdi yeni bir zetelerl: 
filim çeYirmekle meıgul olduj'uuu 
haber abyoruz. 

Fakat ne za•an biteceji ve 
bizim, bu yeni kahkaha eHrlni 

80 vakit ıeyredeceğimiz belli de
tildfr. Bu arada komik Şarlonu.a 
evlenmek llzere olduğu da 6ğrenı· 
HJor. Zaten biliyorduk ki kahka· 
balar kıralı " Şehir ıtıkları" U-
81inde kendi~lle beraber baıka· 
dın rolnnU oynıyan gUzel kız 
PeJot Godar ile niıaoL idi. B:r 
kaç fln ıonrada, bu nişan haki· 

11 

- F •kat, diyorlar komik 
Şarlo Evlilikten b k' b k ça u ı ar. 
Bundan evvel de b' k k 
l . ır aç ere ••· 
enmıı •• kııa faıılalarla boıan· 
mııtı. Acaba bu y . ı·ı·k d enı ev ı ı e 
6yle mi olacak?,, 

Şarloya ge!lnce, 
uıtadı diyor ki: 

kahkahalar 

.. - Artık kırkını geçkinim. 
Eu yaştan sonra macera peıfodt: 
kotamo.m . ., 

Hayui hay ır!ıııl ' 

N•ghtl M•rletbl - .. Ya
ramu Marietta ,, Bu HYimH 
operet Jeanet Makdoaald'ın lfti
rlldle çok mu•affak olmuıtur. 
Nelıon Eddl de 1&haede btHtkı 
mana.ti• kendlliai 161termiftir. 

Metro - Kumpanya11 t ... 
rafından iki bobin olarak yeni 
ıeri füimler yapılmlfbr. Bunlardan 
(cinayet hiç bir menfaat temin 
etmez) filmi bilbaua ı•nclerin 
alaJAbızLktan YikayHi için iyi 
btr propaaanda fllmidir. Şar 
Buvaye 193~ de Amerikada en 
blylk yıldızlardan birile çalıı· 
maktadır. ••Gixli ilem,, filmini 
.Klodet Kolber ile birlikte ta· 
mamla1111tbr. 

B.rada Katheria HepbUm ile 
beraber rol alan F ranıiı Le derer 
Mime •azu ve Nevyorkta bir 
ti7afııonua mOdOrü Filfp MUller 
ile anJaıamadıklanndan bu rolden 
çeldlmlftlr. 

Yakında vUcude ietir:lecek 
plan Anna Katerin filminde Gar
bo yı Brom idare edecektir. 

SUJa Ponı'un ilk filmi galip 
bir ihtimal olarak 11Sevda ıar
ıa..,, lımlndeld film olacaktır. 
Artlat lflz•I ı•llnl Hollvuda mu• 
vaıalatında 1 , maJııta dinlete-

1dir. -----·------····-·-·--····· 



netice ej t r. 
Haber l ığımıza g&•, birinci 

maçtaki kadrosunu bira& deilf· 
tirerek g~ ç n haftaki ikind maça 
çıkan Fe.,erbahçelil r, yarınki 
maç için de t kımlarında b zı ta· 
dilfıt yapmıya karar Termifl rdir. 
Bu def y pılacak tadllAbn all-
biyeti d ha kol ylıkla elde tme-
ıine ihtima~ veril bir ıekl d 
olması pek tabiidir. 

F enerbahçenin takımında llçlln• 
eli defa olarak yopmıya iletlen• 
diği tadilata mukabil, Ga atasa• 
rayhlarm birinci mnçtakt kadroyu 
yine aynen muh faza edecekleri 
z nnediliyor. 

Takım değittirerek talilerial 
clenemiye çık cak f nerlilerin kar
ııaına ym takımla n tice lmiya 
gelecek Galat snraylıl nn ea sağ· 
lam yerleri kaleleridir. 

G latasar yın kaleclil, ayaı 

zamanda takımm kaptanı olan 
Avni, Fenerbnhçe kalecisinden 
ekseri daha emniyetli ıözükcn 
bir oyuncudur. 

Kaleci huıuıunda faiklyetlerl 
ınphesiz olan Galatasaraylılara 
g atmak mak adi! y nid n 
t dil olunacak Fenerb hçe kadro-

unun tertip ıekll yannki oyunda 
bim bir rol oyoay caktır. 
Eğor f dar cileriıı azart qla-
buldukları takım, Umlt edilen 

Randımanı verirse, san IAclvert
Hlcrin Ist nbul ı•mpiyonlujunu 
lmummaları ihtimali fadala ır. 

Aksi takdirde üç açtır aym 
kadro ile oynamak ylbUnden 
aynı ah•ngl daha kunetlenmlf 
okn Galatasaraylılar ba ı ne in 

G l&taıarayua kale'1i.l ayni zamanda 
takım kaptanı Ani 

SON POSTA 

Yan hakemleri : Adnan Akın 
Ye Halit lbralt.im. 

Not: Bir buçuk 1aatllk maç 
ıonunda lld taraf bera-
bere kaldığı takdirde bu 
maç on beıer dakikalık iki 
dene daha temdit edilecektir. 

2 - Bqiktq Şvef alanında: 

Alan gözctisll Saim Turgut. 
KaragU rük • Sümcrıpor A 

takımlan saat 11 hakem Suphi. 

Haliç - Ort kay A takımlan 
nat 13 hakem H. G. Eı:gn. 

Dotanıpor • Feneryılmaz A 
takunlan ıaat 15 hakem Saim 
Turıut. 

Eskişeh·r Futbolü 
--- - ----

Beşiktaşlılar Demirsporun 
Kabul Etmediler 

Davetini 

pmpiyonluğunu ez:eU rakipleri F..akltehir De · çor kımnua Uıakta çıkilmiı re•mi 
F erbahçen:a kendi ıtadlarıodaıa Eakfıehir (Huami) - Bayram gelmul için teklllte halunmuttuk. 
kopararak Be) oilua ıeçirecek- f~n lıtanbubun Ye Ttırldyemlzln Alınan cevapta; bir ecnebi ta· 
l dir. kıymetli ıamplyona B.qiktaıın lamla maç yapm k ihtimalleri 
~=~----------~~~~=~~~~~~~~~ bnelli~~t~dug~m~«~ 

lerl anlatıldı. Bu menfi cevap 
huırlanmakta olan Demiraporlu 
oyunculan çok mliteesa:r etti 

-- - --'"'""---· 

Bu aç ıon derece heyecanlı 
Ye samimi bir ıeldlde olacaktı. 
Bu çolc heyecanlı maçta Heşik· 
taıın maruf, mt:şhur ve kıymetli 
farları karııamda Demirıporun 
çok kuvveill defanu ae yapa
caktı? Bu sualve bUUbı çalışnıalar 
Beılkta§ın menfi cevabile netle iz 

kaldı. 

Bir Sual Ve Bir Cevap 

.1Jkbabua. ,,ny"ruz. Kı~ aporlaruıa vcufa edilmiyın Y•rlıtrde kıı.ak9ılanıa 
iOn ekzerıizleri 

Kinunuevvelin 25 inde yapılan 
ve çirkin bir hldiae ile neticele· 
ne11 Galatasaray • Vefa maçı 

hakkında " Top ,, mecmuaıında 
bir yazı çıkmııtır. Bu yazıyı yazan 
maçın hakemi B. Adem, lstanbul 
futbol heyetinin kendisi hakkmda 
ne karar verdiğini sormuş ve 
b zı mUtal alarcla bulunmuştur. 
Futbol h yeti ·uzun bir karşılık 

Yerer ~ futbol ve hakem itlerinin 
vaziyetini anlatmıJ ve " B. Ade
me 93ti - 936 Jik maçlarına kadar 
mıntaka rumt mU1abakalarında 
hakemlik verilm•meıi ,, kararlaş
tırmıt olduiunu bildirmif tir. 
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Birinci Devre Şampiyonu Evvelce 
Yendiği Göztepeye Mağlup Oldu .__._ ..... _.. .. __... 

En Güvenilen Takım Da 20 Golle Mağlup Oldu 

Altuıordnlalar birinci devrede altı golle 7endikl ri Göıtepe ile sahııda 
lzmir, (Huıuat) - ikinci d vre 

ilk yarqmalarınm ilk haftası, 
okadar beklenilmiy n alirpriiler 
y ratmıftı.r ki, Puvant jdaki bllyllk 
teb ddül bertaraf, lzmir ıporun• 
daki lıtikrarıızlığı anlatması iti· 
barilo çok ehemmiyetlidir. fıte, 
iç dikkate pyan n tic : 

1 - Dk denenin en çok gll
.eoilen takımı Tllrkapor, K. S. 
K.dan 20 gol yemek auretile. yeni 

lr gol r oru t ala e ebly 
vırm·9tir. 

2 - ilk devrenin mplyonu 
Altmordu, • geçen yanşmada alb 
gol attığı Görlepeye 1-4 mağlOp 
olmuıtur. 

3 - Altay, h lraporu 1 • 4 
mağlQp et qtir. 

* lzmir ıporcolar& ara11nda ıe-
nlt dedikodulara yol açan bu 
Uç neticeye cuma günktı oyunlara 
göre normaldir.,, dfyebilirizz 

Son ılinlerde yağan tiddetli 
yağmurlar, ıpor ıaha11nı bir ça
mur denizi haline ıetirdlğl için 
maçları zevkle takip etmek imkl· 
nı hasıl olmamııtır. 

GiinUn ehemmiyetli maçların
dan ilkini K. S. K. Tftrk11por 
takımları yaptılar.. Sporu, iyi ha
vanın oyunu olarak telakki eden 
ban Turk ıporcular, oyuna ioti· 
rlk etmemek suretile talcımlarını 
kötn bir mağrubiyete uğratmıya 
ıebep oldular.. K.S.K. , b'raa 
kuvvetsiz çıkan TOrkspor takı· 
mmı anbcle ederek tam 20 ıol 
yapmıştır. Bu suretle Tork ıpor 
takımı aon üç hafta içinde tamam 
41 gol yemek ıurel[e, fotbol ta• 
rihimizde pek yeni bir rekor te
sis etmiftir. 

~ 
ikinci oyun Altmordu G5zte• 

pe arasında idi. Her ikl takım da 
aahaya tam kadrolıırlla çıkmış· 
lardı. Bu oyunu Bay Esat (K. S.K) 
idare ediyordu. Oyun Göıtepenin 
hUcumilc başladı. Birkaç te:red
dül dakikasından sonra Göztepe
li!er Altınordu kalesi için tehlike 
oldular. Çamurun, }ağmurun ve 
karın sahada ş"ddetli rol oynadığı 
böyle bir o; unda Altmordululnr 
zerre kadar muvaffakıyet göste· 
remiyorlardı. Buna mukabil Göz· 
t pe çok güzel akınlar yapıyordu. 
Göz!epenin ilk golü alhncı daki· 
kada kayd difoi. 

Bu gol Göztepe için bir teşvik, 
Altmordu için bir ümitsizlik ve 
kuvvel maneviye bozukluğuna 
amil oldu. Bundan aonra Göztr 
peli'.er bir ıol daha yaptılar. 

ikinci devre, Altınordu 
bir ceza vuruıil UçUncn golU 
yedikten sonra nyni sur tle bir 
gol yaptı. Son dakikada Gözte· 
pelller dl>rdllncll goll1 de yaparak 
4 .. 1 oyunu kazandılar. 

Son oyunu Altay • hmirspor 
takımlan yaptı. iki taraftan birlniıı 
galobeal, galibi §Bmpiyona ortak
lığına çıkaracağı kadar, m'Bğlub'll 
da ıamplyonluk ihtimalleriadeJJ 
t men uza br c • u 
oyunda çok g l!zel oynayan Al· 
taylılar, mllessir hOcumlarla Iı
mirspor kalesini hırpaladılar. Ne
ticeyi Altay bire karşı dört gollo 
keznndı. - A. Bilgst ----· ......... ~~-..... - _.-

AlmanŞampiyonu 
Şmeling 

it otll 
.:> uı.ı rllkil.ıiııi de döven Alman Lo 

1 

Şmeling pil 
Sabık dünya boka şaın.pl1:ğıt 

Alman Şmeling kaybett ğı J<rnf 
sıklet c:han şapiyonluğun~ teacıı1' 
kazanmak f . rsatını yaka 0

/ r. 
bir muvaffakiyet lcaz .-nmıŞ 1

• 00u 
Şimdiki cihan , şadhiutr 

Amerikalı Mnx Baene . ,, ın-.• Uıen 11<• 
bilecek ikt:darc a gs f-larnas• 
zetlerden Ameriknlı tved ..... a~· 

d. · devre e ••· !S Hamburgta ye ı.ıcı . ü diinyıa 
Al n boksör Uip eden mn k yegan• 

ftlIDFi} onu l.e knrş.ılbtac.ı tıniftit• 
namzet oldl>ğu lU 18 at e 
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,öyle Olmalı 

Ôyle Mjulc, . ~ 

~:::~;!~' 
L ·~ ~Al~~ ~lluldamak Ute· ~ ~ " ~ 

'aiyordu. '•palanı · _ ~ ._}•:·~\M 

votti inince SU'& 

orbdan ilciyo 
ayrıldı. Hep buz· 
far yuyarland1. 

Actık Taldt 
de gelmişti. De .. 
tere ile bil> ök 
bir parça buz 
kesip e\·e getir• 
diJer, anneleri 
g~rmeden bir ta· 
rafa n&dadı!ar. 

Ô,ğie yemetine 

ka11car1p e!Lae b;r 
lt.tıt ııkııtırdılar. 

'•Bunu okumadan ~~~~=~·~~~~~~~~il ....... _ "'ttir ~ ~ 
- p '' ··~~ ....... 

Bugün 
Ne 
Ognıyalım? 

Bu oyun tıpkı kovalamıç gt• 
bldir. Ondan fa~I• olarak yalnız 
bir ııopn llzımdır. Elr çocuk ebe 
olur. Öteldleriai kovalar. Birini 
yakalnyınca bu Hfer yakalanan 
ebe olur. Yalnız eter elinde 
değ'nek vııraa 0 :zaman olmaz. 
Onun için oyuncular arkadatların
dan 11lafbnldıiın1 prlince hemen 
ıopayı oaa atarlar. Sopayı eline 
alcnca arbk korkusu yok. laten• 
ebe yakalaaıo. Faydası yok ..• Çok 
ei!enceli olu~. Mektepte b'r oy· 
nayın da görDn. Sonra hergftn 
oynamk iıhyecekanh. --

dedJer. - ~ ~ '-"' 
Papağan kiğıdı aJap aıağı oturdular amma, pekte doymadan KüçUk Okurucular1mız 1 

Ilı Şımdiye kadar bulduğu?1;1ı bil· ltu~lfaia i • d 1, •n_ ui ki~dı o- kalktılar. Anneleri onla~a •çer meoelere •dıuı.ıı " adre11wı.ı yazıp 
okamaL Papa1rama üallae parça börek Hrmlf ti.Halbald anlar açık olarak bir JmrıaıJa blse yollu-

doğra bir 71rtidü ki nvaUı papa· ı ...... 1.--- .,.,_ . bil" , di yordunu. Posta idareli buna raıı i a ~ '-- '"' YlJle cr1w • bil ı · de •n yatak odaaında aoluju dar O._~-- &r--1-rdı. y: khn olmadı. Bu y11pılmıf mece erın 
•ldı. Ôtekfter de papağan.ın 0 --.- eca-.- ... kttpalı mektup gibi pultanma11nı 
Lalini g~rtınco auuelerJnin ae de- •11ra Mhaydf ı:mdl dershaneye iatıyor. .

1 Biz bu iti Ustllmllze aldık. Bı me-ıaek idea~iirıi anladılar, zaten gidip çal ~•n ,, d di. Hep or&}' B celeıin yine bir lruru,la gönderil-
b"r•a ıonra d kendi "eldi 11 y • amm , otUl'.acak yer mui i!PQ çalıııyonız. Poata idue-

Y ıldwn yaş glinll olduiu lçla 
o glln blltUn arkadaıları K•lmitU. 
Hep baılarıoa kağıttan şapkalar 
giyerek, niyetli çukulatalar teke· 
rek eğleniyorlardı. Fakat ağacın 
UatUndold paketlerin açılacağı 
zamanını 1tabınızlıkla bekliyorlardı. 

Acaba içlerinden ne 
~------··-----,,.ç 

ta • lrala•alta .. , ......... .._ yoktw. .. .A!..• sfttildea ionra 9iai ..... Miaeep luMlu 7apa~fi-
veraem " b" aaa bilmeceleri JW-bq ar.k.ad•t hlr V G e.-.._ l•t•kta 9ize .r mutfaktan iskemleleri alır onların n ıı akit eçirelim d k k arayıı. gelioia ve bir .r.ar a yo ayı-

ay.a nr ·m. Haycli kalkın ha· llstUnde otururuz, " ded:. Bir .nı&. Böylelikle 7ine birer kurUf}a Eter derıinizi çahfmlf lnnlz. 
kayım" çccuklar hemen kalkıp bilmecPleriniz bize gelmio olar. Yalwzlaktan aıkıhyoraamz, oyna-
)ıkaodJ1ar, giyindiler, aşağı indi- balkaaı d 

118
nnem iİttikten :sonra yacak kimM bulamıyaraanıı. Şu 

ı. ... Tam kahvaltı ederlerken ılltı-1:\ ıonra neye otura hm. Buzu mer· b reımi boyayıp, bir kutona yapıı· 
o .. ı • d d le d dl B blltlln hikayeyi anlatmıya mec ur • .-.di, meydanlıktaki havuzua ivene ayar ayarız " e • u brua. Ya bir arkadqınıza yollayın 
~o d fik '- h 1 i S oldular. O da. •• gelin ben ıize k dJ il uğunu söyledL Anaelerino ı lr .aepıinfo 04una g tt • es- ••yahut ta en odanıza aıın. 
~,l\'ardılar, yakardılar, yalnu ıizce an"ielnioinin gitmesiai bek· ııra bulurum,, dedi. Buz parçaaını Güzel bir tablo olur. 

~i!eye kadar izin aldılar. Havuzda lediler. Nihayet papaj'an mutfak ba1açe7e çıkartb, iki tane de Tüylerl yefilimsi beyaz renkte 
'Ynuya gittiler. Fakat ae yap• kapısının kspaadıj'ını haber verdi. kova getirtti, ters koydurdu. olacak. Sarb mavi; kuyruğu daha 

~'llır, nasıl kayımlar. O ıırada Hepsi bi den " borra"' diye Buzu da onluın n.tnne yerleıUrtti. ko}U mavi, göistl beyaz. Aıaiı 
~ler Dden blrl ıeılendl. " Gidip fırladılar. Kaymaya batladalar. .. lıte ıhe • ra, timdi bu aoğu,k tarafları ıMnmıı bir beyazlıkta 
~ yaphtımız odadaki ıırayı Fakat biraz so ra anrıe:eri karıı· buzun tlstüne oturup derı çahıın boyanacak. Aiaçlan dalları filln 

; •lırn, içine h-pimlz çıkarız. ,, Jarına tlikilmez ml? Ne yapacak- da aklınız bapnıza ıelsln." da kMhkerengl l ve .Yetil• hoyaraı· 
~. !arını ıqırdılar. " Neye derainize Oturdular amma •• · aoğuktan :;~~r. ll emme bır fey meydana 

k . Sırayı getirdiler. Koca burun ·ç.~a:Iı:ı:m:ı:y:or~s:u:n:u:ı~?~,~· ==d:iy~e~ı:o:ru:n:c:•:;~d;:a__:c_aa:ıaJ=a=rı::.:ç=ık=h= • ..,._,.-:"'.~=::::-=-=-==:;-;;-=---:~-..._-----
~:::::. ··~

0

~.:.~:k~··~:: · Kuzgunla rzocayu··zün Marifetı· k 'rıııa kadar erli'. Bir parça .l~ 
L '•·k ne gfStlrelim de blitftn _ ::ı:::;::ı::::::::;:-~~~J'~~=1 
lft• kayarız. ., dec&İ. il 

k lie,, .s.ranın i,ine doldular, 
d 1a.a}a ba~ladalar. Fnkat bir 
~ ~ındA Kec;:ıburun fazla kuY· .... 

B~b;ii~i~;;··M;;;;~···•••HH 

1. ı:~-h:!!de arkadaşı-:ız!a birle
"\ ll"ttı r'\ bebtk:erinizo çay zi· 
~~ yafeli ve1";yor-
ı ,.. auaus defil mı"? 

Sofrayı çiçek-
1 tt'I .. i . lerJe filAa ıü.s· 
~. b~ :ız gibl renk renk 
ttt tçırn b:çim çay pe· 
ı..,_: ~r,le do ıftıleyelti-
ltt~'· Rea'.mdeld ıekil çok gl
' · l!unu yapmak için evveli 
~. köto blr k'ilt a?ar, bir au
'' r~ı. reıimdeki gibi onu Uç k6-
~ lluak tlzere ikiye katlan1:11:z. 
t~ ~ ortadaki ıucundaa bqlaya• 
llh• b numarala reaimde oldujıl 
.Snı~ iikerafnlz. Üç numaralı re· 
tı11 .•. iBrdUiOnlh gibi de barda· 
1-"'1\ıçı:ıe yerleıtirirai ~iz. Rardak• 
"'-~e ç!ç.lc te ko)'•nca tabU 
..__ -~ •. klçtk klçek çiçek 
, -~erde ıllı!enmit olur. 

1 - Bir allı Kocaytide ku
~n yeai aldalJU'I ulmcakh atla 
oynamı1a buırlanv. larken bal· 
kondan Sarıbebek 1eılendi: "Oy
nayacajınııa iliz e•ln fU ~an 
dtlftnnt temb.«teniz daha iyi 
olur. 

2 - Kuzgunla Kocay(iı hiç 
aldırmıyor aibi a·örtındnler. Kuı· 
gun gldjp fırça> ı getirdi. Atın 
1'ayrujuna baiiadı. ~bebek te 
u Ne olu) or, ne ıöz dıa.emi) or-
•r.uz, haydi e\ •e:A du•arı te
miı~e) İD ,, diyordu. 

3 - Fırça}ı bağladıktan aonta 
Kuzgun Ye Kocayüı ikiai de abn 
lltıtnne bindi!er, ıallanmıya bar 
lac'ılar. Oılar sdlanırken Fırça 
da ark:.larında du•aı ı temizliyordu. 
l "· Je:ik.e hem sellanc:'ı!ar, hem 
C:e Sar.bebej'in IÖZLDÜ yaptılar. 

hediyeler çıkacakb? Her baldo 
Iİz de merak ediyoraunuzduı, 
Merakını azaltmak lıllyoraaad 
reami hu tarafa çevirerek c:lilP 
katli dikkatli bakın bir bebeli, 
bir lokomotif, bir trampet, bit 
tabanca bir de yarıı kayığı g~ 
recekıiniz. Ötekiler de merall 
ede duraunlar. Hediyeleri bulunca 
itaret edip bize yollayın. Elz de 
ıize onlara benzer hediyeler g6n
derlriz. 

-----·-----·---------···-··~ 
Geçen haftaki 
Bilmecemizi 
Halledenler 

18 Şubat ta• 
rUali bilmecemiz. 
de birinci ikra
miyemiz olan bir 
futbol topu nu 
latanbul Ge
lenbevl orte-

mektep A·1den 
362 Bey Kad· 
rl Turna oııu 
kazanmııtır. 'ra
llli okuyucumuzla 
lııtanbulda bulu· 
nan diğer kaza-
nanların hediye· 
lerini puarteııi 

'··· ·, .· . . ' 

. "",.. ....... · .... . 
' .... {~'· 

:.;.": ( .~-
"" \ -· , 

-· 

Gecen bilmecem),. 
zin birinci hediy .. 
ıini kazanan İatan
bul erkelı: U.:ıesindeı 
510 Fikret TurgaJ 

perşembe giinleri öğleden sonra 
idarehanemiıden almalan lazımdır. 

Tqra okurlanmııııı hediyeleri poıta 
ile gönderılir. 

birer albUm alacaklar; f'onm 
piyade alayı yiız bıt,ı llay Alfı ddin 
Arınoğlu llalılk, lııtııııbııt im~ o taınek· 
tep D-1 den 219 Mediha, Tiıebolu 
Sakarya mektebi •ııııf ' den 23 Mele
küıuuı Davııtpata orlamektep B-1 dea 
247 ~lahmut, Aydıu Gazi llkmektebi 
ıınıf 3 dt"n Kliwran Birvar, latanbul 
49 uncu mektep ~5 Semahat, Biıa 
SakRrya mektel:.l son eını{tan M. All 
Aydüs, Beyoğlu 5 irıcı mektep 1·3 dea 
41S Hüeeyın, Sam.ıun inhieularda 
Bay Musttlfa kızı Nt>şe Tarlıan, letano 
bul 4 üacü mektep 164 Hikmet 8"' 
n Bayanltlr. 

birer loayon •l•c•klar ı 
lstaobul 49 uncu mektep 
14:$ Melahat, Fatih jandarma böl~ 
kum.ndauı oğlu CemAl Ozdemir, ı.,. 
tanbul kız Jiııeıi E-2 den SSI Saolcle 
Sa!abor Bay ve Bayanlar. 

birer boya kaleml •lacak.., 
latınbul 4Y uuou mektep ıınıf 4 .. 
79 lsmet, Muğla ortamektep " 1 dm 
190 Necdet, Kadırga 3 iııı ktlf 
B - 5 de 411 H. Çörtt' f s 
kara İnönü mektebi 2 iıı.01 ~ 1

a... 
aç· ıw..mden v

Jale Cemali, Boia&t. 1 p mekteW 
me Kemal, Yosa. ... t m~~ .Ka1t 
talebeııiodf•D 71 Rl,tü . İ 15 .. 
11eri Cumhuriyet mektebıL-~~ı. 
359 x.ma1 Kabç bay ve .,.,--r. 

( Arkaıı nr) 



7 o~general Kenan .• 
Nasıl Bir Askerdi, Hayatının 

Hal Tercümesi Nasıldır? 
Ge9.aleree aramızdan çekJle

nk ölümlht yatağana döıen Ker
gtınaral {Ferik) Kenan, 302 de 
lttanbulda d.ğmuı, 318de ele 
al1varl ast•tmenl (mftlizim) olarak 
H.arblyeden çıkmııtır. Atetli hlr 
ı8van ı:abiU olarak birçok bini
cUik mnubıkalarıada muvaffak 

otan Kenan, General llmet ln6n0-
nlln himareaile erkln~barblye 
mektebine airmiş, ~28de tahıillnl 
bitirip ytx.batılıia yUkıelmlş, Bal· 
kan harblude yararlıkları ıörtn• 
mllftUr. Erklmharbiyeain IHrçok 
ıubelerinde çahıtıktan aonra er· 
klnıharblye reiıl olmuf, ltftyllk 
harpte Irakta 13 tincU kelortlu 
erkinıharblye reisliiinde, Irana 
geçen or4u erkinhğında bulua· 
muıtur. 

Bağdatın •u'kutuna kadar Bay 
Kenanıo Dicle boyu muhareb .. 
lerinde bllyUk yararlıkları ıörtUmnı, 
334 te Yarbay (kaymakam), biru 
sonra da Tümen (fırka) kumandanı 
olmuştur. lıtikltıl harbinde Dlya• 
rıbekirde bulunmuı, Midyat • ND· 
ıaybindeki Ali Bati, Vfranıeh:r
deki milli aşiretler isyanlarını --

baahrmıı, Gaziaatep mtıdaf aa• 
ıında yararlı it ılSrtil•Dı ve T e
Jebyaz • Arappınarcla1d yabaaa 
kuvvetleri atarak, Akçakoyunluya 
kadar tepraklarımızı korumuıtor. 
Kor Geaeral Kenu, Sakarya 
meydan mulaarebetl baııatia •ol 
cenah muharebelerlade bulunmuı, 
41 inci tlimea ( fırka ) nın ko
mutkanlıiana 1ıeçirllmiı, l38 de 

Albay (miralay) olmuıtur. Bir 
mtltldet ıonra ceaup hudut ko
mlaerlitine ı&nderllerek Fransız· 
larla yapılan Berut mUzakere
leriatle buluamuı, ır;aferden •oara 
harp akademili mlldirll olmuı, 
341 de Tllmene komuta• (kuman• 
dan), 926 da Tümen General 

(fırka kumanda111 mirliva) .,.. 
bttyllk Erkinıharbiye hareklt 
bqkan muavini 929 da Ttımen 
kumandanı müteakiben de Djya• 
rıbeklr Tllmen kumandanı ol· 
muştur. Bu baha biçilmez adam, 
93 l de kor General (ferik) llğe 
yllktelmiı ve yazlfede ıenelerce 
büyük bir muvaffakiyetJe ve 
canhlıkla çalıımııtır. Ölllmll uluı 
içi• bliylik bir kayıptır. 

lstanbul 7 nci icra Memurluğundan 

Emniyet Sandığına 
Blrlncrderecede lpottkli olup ye•lnll Uç ehllYukuf tarafıadan tamamına 

1500 lira kıymet takdir eelile• BuyUkadada Yalı mahallealnde 
Bahkpazarı Balıkçıl ıokajında Hld 49 yeni 53 No. lı bir ahıap 
dUkklnın tamamı açık arttırmaya vaıedllmit olduiundan 22/4/93~ 
tarihine mUıadif pazar ~llnU Hat 14 tea 16 ya kadar dairede birinci 
arltırma81 icra edllecektir. Artt.at'IDa bedeli kıymeti mulaammeaenla 
% 15 nl bulduj'u takdirde mOtterlıl Ur.erinde bırakılaaakbr. Akai 
takdirde en ıon arthraaıa taa'1htid0 bakı kalmak tlsere arttırma 
15 gOn müddetle temdit edilıru 7/5/935 tarihine mUıadif salı gllnU 
Hat 14 ten 16 kadar keıa 4aire111izde yapılacak ikinci açık nrtbr
ıaaııuda arttırma bedeli kıymeti mu1tammenenin % 75 al bulma• 
dağı takdirde aataı 2280 No. lu kanun ahklmına te•fika• geri hıra· 
lcıhr. Satıı peıindlr arttırmaya lıtirak etmek iıteyenlerln kıymeti 
mubaaamenenln % 7,5 Dilpeti•de pey akçHi veya milli bir 
bankanın teminat mektubuau har.il bulunmalan llzımdır. 
Haklan tapu ıicllll ile ıablt olmıyaa ipotekli alacaklarda 
diğer alAkadarama ve irtifak hakkı Hhlplerinin bu 

haklarını ve huıuıile faiz ve maıarlf e dair olan lddialanaı ewalu 
mllıpiteleri ile birlikte Uta tarihinden ltlbarea nlllayet 20 rDa 
zarfında dairemize bildirmeleri lbımdır. Akıt takdirde hakları 
tapu ılcilll ile 11blt olmıyanlar 11tıı bedelini• payla1ma11ndaa hariç 
kalırlar. Müterakim vcrıi, tenvirlye, tanıifiyedea mütevellit belediye 
ruıumu ve vakıf icarui heclelil mllznycdcdea tcnıiil olunur. Daha 
fazla ınalümat almak ieteyenler 2-"1·936 tarihinden ltUtarea berkealn 
görebllmHİ için dairede açık ltuluadurulacak arttırma ıartnameal ile 
934/291 J No. lu doıyaya mlracaatla mezkQr doıyada mevcut 
veıaiki ıörebllecekleri ilin olu11Ur. (1351) · 

Şirketi Hayriyedcn: 
BayrAll'I mUnaeebetlle ratnız Cum• GUnU lllv• llefter

l•r konmuflur. SaaUerl ve aefer hatl•rı iskelelerde llln 
etllltn19tlr. 

Sıhhat Ve içtimai Muavenet Ve
kaleti · Hudut Ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Muhafız kaptan ve ıemlcller için 160 takım nllmunHI Gıerine 
Ye kaak•Ueri&. beraber yeril mala yazlık elbiee yaptırılacaktır. 

A - Tabmia bedeli bir takım için 725 kuruıtur. 
B - Şartnamesi Ankara'da Hudut ve Sahiller Sthlaat Umum 

MUdürlOatı A) •lyat Mubaaipllj'i ile lıtan bul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Leva.zımından para ... alanır. 

C - Ekııltme 3 l Mart 93$ tarihinde pazar ılint1 saat on dartte 
Galata'da Kara Muıtafa Pata aokafıında latanbul Umaaı Sahil 
Sıhhiye M.rkeıl binasındaki komisyonda açık eksiltme ıuretlle 
yapılacaktır. 

D - Teminatı muvakkat• 1Blktan 88 liradar. 
E - Iıteklilerin terzi Ye ehli olduklarına dair Ticaret Oda· 

1andan bu davet tarihinden ıoara ahnmıt l.ir veaika aranılacaktır. 
f - Ekı:Jtmeye airecek olanların peyler atırllme1e baıla· 

dıjı dakikaya kadar muvakkat teminatlarıaı )'•hrmıı olmalara 
ıarttır. " 1253 •• 

~~=-ız*;t::.1:::a!':mlmr.9n---~·• SOMER Sinemasında ~i _______ ., 

P CEPHES~ G DE 
Kanlı hücumlar 

Ttirkla Yalanına imanının nelere kadir olduğunu iÖateriyor. Mutlaka görUnOı:. Baıtan baıa vatan 
aevıtıl Te heyecanla dolu bir film. 

Kanii muharebeler • Tankl•rın hUcumu • Zehlrll gezler vesaire ••• 
Sulh ıQngUnUn gölgeaidir. 

FOX JURNALDE : Yunanlstandekl leyan harekltl birinci safha•• --
Bugün T O R K Sinemasında 

Emaalıiı, hiut ve heyecanlı bir film 

PRENS VORONZEF'ın ESRARI 
Güzeller gozell BRi GiTTE HELM ve JEAN MURAT 

, 
ASRI SiNEMA 

Mutedil fiyatlarla en gtizel filmleri 
gösterir. 

llu ak9amda1t itibaren 
Cidden rekoru kazanacak fevkal&de 

bir programa baıhyorı 

ASRt ROBENSON 
DOUGLAS F AlRBAı~KS 
Tarafından Fransızca aözlli 

YÜZÜ DAMGALI .ADAM 
(ALKAPONE) 

DOR1S KARLOF • PAUL MUNt • 
GEORGES RAFT ve KAREN 
MOHLEY tarafından temıil edilmlt 
emsalsiz blr şaheser: Hiç kimsenin 

görmek fınatını kaçırmıyaoaj'ı 
emsalelz iki fllm 

Bayram münasebetile: Cuma eün\l 
ıaat 11 den itibaren n Cumarte1i 
Panr n Pazarte1i 1aat 13 den 
itibaren matineler. Her akşam aaat 

20,~ de iki film birden 

BuıUn TAN Sioemaaında 
HENRl BAT AILLE'ın eseri 

ISKANDAL 
GAHY MORLAY-HENRl ROLLAN 

dllııya haberleri 
Gelecek Pazar i(Uall pro~amı 

ALTJN ARAYA KIZL RJ 

ORAM 
1(.-, .... .... ..,.., ...... ... mm 

B.ı akfam 20 '- e 

OPl!A&T 
"'-

MOFETTIŞ O~ ~.,~~T 
Komedi v ...... 
5 perde Ekrem R.eılt 

Beıteı 

Y aıaa: Gogol 1 Ceaal R•tit 
Bayraıaıa 2-3-4 Gndl gU•lerl 

m·dine .... t 14,80 

ARKADAŞ/ ... 
Ôz dilini, öı ıaımı dinlemek için 

ŞIK ıinemada ıö•terilea 

AYSEL 
filmini &it aen de gör. 

( Topl•ntller, Devetıe;=) 
lranllerl Davet 

Iran Ge.ıeral kon•oloshanesio
den: Iran ıohinşahi Alahazreti 
hümayun Riza Şah Pehlevlnin 15 
Mart 1935 tarihine mUaadif do
lum yıld~nUmU mllnasebetile Iran 
General konso~osu reami tebrlkln 
lfaaı zımnında Iran kolonisini 
yevmi mezkfırde ıaat (11) den 
( 12) ye kadar kabul eyllyecektir. 

OskUdar Muallimleri 
Toplandllar 

OıkGdar Muallimler Birlltl, dOa 
toplanarak baımuallimlerln kıdem 
ıamlarınıa kaldırılma11 mH•lHlnl gö
rGımGı •• bazı kararlar verın ittir. 
Bu kararlar, 2S martta yapılacalc 
lataabul Muallimler BirUti umumi 
koaırt1ind• ı3rClıllecektir. 

Tıbblyelller Bayramı 
Tıp Taleh• Ce•iyeti, buran ötle

dea monra, OniTtrıite konferaaı aa'o· 
auada tıbbiyeliler bayramım kutlula• 
J•••k •• merHi• yapılacaktır. Gece, 
Tokatll1an•a bir lıalo ••rilecektlr. 

Fran•ızca •öıltı UFA filmldJr. 

, Bu akşam SARAY Sinema11nda ~-•• 

i T T O 
Afrlkanın ç~llerl~dt çevrilmlı olan muhteıem aşk Ye harp filmlnlıı llk 

ıraeıı mlioaııebetile biiyUk gala müthlı figüranlar 
OynıyanJar: IBRAHIM MOLLA· BEN BRICK ·.AYŞE. MEHM&T 

YUSUF Si SAiD 
Hakiki bir ıabeserclir. ITTO ı mımlıkeü kurtarmalı& için harbe fıtiıak eden 

muharib bir kadındır. 
llAntıo: FLAUTA ÇALGICl&I cazip ve renkli bir SILL Y Sl!MPONI 

-- FOX JURNALDE: Yun•nlstandakl lhtllAI hareketlerl 

Şimal kutbunda aylarca kaybolan 

ÇELUSKiN 
Heyeti 1eferiy11ile birlikde giden ıinema operatörü tarahndan orada otldlmlt 
olan pek he7eoaıılı aeyahat filmi TrUkçe inhatlı olarak pt.lr yakinda •.••.•.••. 

ıinema11nda glieterilecektir. 

iSTiKLAL UGRUNDA 
l EmlAk ve Eytam Bankası llAnları 

Taksitle Satılık Ev 
DEPOZiTO 

ESAS N .. MEVKii VE NEV1 Lira 
820 Mek. 7 Samatyada Kocamuıtafapqa mahalle-

a!nde Demirel Oıklyan ıokağında eakl 
45 yeni 49 ıayıb, 47 metre murabbaı 
bina ve 20.SO metre murabbaı bahçeyi 
havi eY. 

Yukarıda yeri yazılı ev dörtte biri peflD m8tebaklıt 8f Hnefl 
\'e mllıavl takıitte &denmek 8ıero dlSrt taksitle ye açık artırıo' 
ile •atılacakbr. 

lıbu taklitler ipotekli lkraıat faiz Ye ıeraitiae tevflkaa % dokd' 
buçuk faize tabi tutulacaktır. 

ihale 23 Mart 1935 CumartHi g8n8 Hat onda yapılıcaktıt• 
TafıilAt için herglln, mllıayedeye girmek lçla de tayin oluaan ti' 
Ye ıaatte Şubemize mllracaat olunmaaı. (54) 

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

Eskişehir Belediye Reisliğinden : 
Eskitehlrde takriben 40 kilometre mesafede Ye kaplanh dafl 

Men balarından ıehre yapalacak depoya kadar ıuyua lıalHI f oot 
veya çelik boru olmak Oıere 24 Şubat 935 tarihlndea 11 Nl,.-
935 Perıembe ınntı uat Oa beıt• bedeller haddi llyık rtsrtlldll~ 
takdirde ihale edilmek tızere kırk beş ıün müddetle Ye kapalı JPİ 
uıulile mllnakamaya konmuıtur. Meıkiir teıiaat •e lnıaabn f 0~11 
boru t:e keıif yekunu 238182 lira 12 kuruı ve Çelik Boru il• k-r 

yekünu 227152 lira 72 kuruıtur. Mlinakaaa 2490 No. I• arttır-; 
ve eksiltme ve ihale kanununa tevfikan icra kılınacağından teklifi l 
mezkur kanunun hilkDmlerl.ıe tamamen uygun bulunacaktır. f :. 
veya Çelik Borulardan gayri boru teklifleri kabul edllmlyec•Jı 
Talipler MUnakaaaya konulan imalat ve inşaatın projeleril• JllU~~ 
vele ye merbut ıartnamei f ennt ve münakaaa 9artnameleriol Oo Jeti 
buçuk lira mukabilinde Eskişehir Belediyeıinden tedarik ed•c•~o • 
ilin olunıir. ~ 

Taşköprü Belediyesinden: K•••b.-
Evvelce eksiltmeye konulduğu ilin edilen TatkBprll oj• 

ıında yapılacak elektik teaiaabna istekli çıkmamaaından yin• ~:ki• 
Ye ekailtme 9artnamelerl mucibince iıin bir ay içinde pazarı 
lntacına karar verilmiştir. b • k• .. 

. N" 935 P . U D ıa•t on •I Tahp olanlarm l ı•an azarteıı g n I rl iJill 
dar Tatk&pr&l Be.ediye EncGmeniae mllracaat eylem• ···ı t66•• 
oluaur. 
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BOSNA SEVDALARle 
Tamamen TCirkçe İözlft Ye tarlalı blylk film 

Eslci 1a,,ıerin R•m•lbi • E•ld R•m•ll Halle Tilrlcüleri: 

Bosna. Hersek • Rumeli dü"ünU • Aliıin Gelin karıalamut 
il Pehlivan peşrevi 

Atk • YiOltlik • Heyecan Fır1at huleam 

Boıaa sevdalar1Dda Muıa rolilnll yaratan artiıt b&Uin dtınya erkek yıldızlarının en yakışıklıı:dır. 

Bugün matinal erden itibar~en:.....,:i:...:P:......:E~K~d;;.:,e _______ ~ 
~-----• Bu film bugüuden itibaren İzmir E L H A M R A ıinemuında da geçiyor. • ... , 

her hu8' bir u~plt •fr1rr1 iyi çılıtamıyanları kurtaran 

Bromural dır. 
Bu mllltılıur-çocukları bHt vrrılnıtkttıı çe kı n i lmiytcrk dtrtcrdt· ıar:ırsıı 
ol•p Iİıdr halltrİlll (İdtrir, rıhat bir uyku attırır Vt UZUO ZlmlR alıns.t 

da ahfl4dık vtrnıtL Bıomurıl ıinil ilerin, lthtyyçhiltrin vt uyuyamayan· 
lamı llAcıdır. 

IO ~ IO lıo111prımtJI luvi llip· 
•erde ıcıancltrdt n(ttc ole aaıılır . 

"1011 A.·O., lc:lmyevl maddeler fabrikaları, Ludwlgshafen •/Rhin. .......__ 
lıtanbul MilJi Emlak Müdürlüğünden: 

Mulıemmen 
kı}metl 

llr;ı 

TAKSIM ı BQyDkpa•ıalb Cedidlye sokak Hkl 
146 ev. 

126 yeni 

DIVANYOLU : Atikali Ta•ukDazarı caddesi .. 32 ., 
32 dllkkla. 

EMINÖNO ı Şeyh GeylAnı ıapcı hanı derununda 34 " 
450 

34 oda yaubane 450 .. ı Ahıçelebi Umon iıkele1l caddesi 51 yeni 
51 dükkanın 48/540 payı. 

CAN ı Dayehatun Çakmakcılar yokuı eıld 37 
yer.l 52 dlddrlom 1/4 pa~ 

KAMERHATUN:Tevfik ıokak eaki 13 yeni 37 Pyıh evla 

TAKSIM 
1/2 payı 

: Kuloğlu Terazi ıokak eakl 56 yeni 80 
dükkanın 9/28 payı 

kAMERHA TUN Kurtul ut örtme ıokak eaki 3-5 yeni 7. 9 n 

177 

S78 

324 

278 

ve dtlkklnın 2/3 payı 478 

" : Suyolcu we Y amandi ıokak eakl 25· 28 yeni 
5 aayıla e• 1080 

" 
: Saatci ıokak e1kl 12 yeni 14/1 dllkkAnın 

l/2 payı 108 

lARLABAŞl : HQaeyinaja Ç~ybk ıokak eıkl 62 yeni 58 
evin 112 payı 432 

ı Hllaeyiaaja Yeni1obir crddeıi eski 173 yeni 1296 
" 153 dükkin 

P!aııcov : Rum kiliıesi arkaıı ıokak eıki 45 yeni 35 
dOkkimn 1/2 payı 108 

4RNA VUTKÔY Y eniçeıme ıokak e~ki 8 ye i 6 evin 3/5 payı 670 
lttJı.EKAPI : Arapcaml Yf.lkenci lıın dernnu eaki 1 sayılı oda .345 
'l'OPANE : Baya:dt Topcular caddesi e.;ki 186, 188 •• yem 

1SS.100 aayıh otel ye dllkklnın 35/120 payı 1943 
illNER : Tevkiicafer Taımerdiveo aokak etki 16 yeni 

20 evin 1/2 payı. 144 
8EYKoz : Kiliae ıokak yeni 28 ıayılı evin 1/3 payı. 114 
llURGAZADA : Manasbr caddeai yeni 35 ıayılı eYİn 2/3 payı. 1800 
ilOYöKADA : Nizam me•kii yeni 20 sayılı ewin 14/24 payı. 4~ 

Yukarıda yazı lı mallar 19/3/935 Sah günl\ aaat oıı dörtte peşın 
hra Ye açık ar~ırma l!e ayn ayrı aatılacaktır. lateklilerin yOzde 
~buçuk pey akçeleri!e müracaatları. (F) _ (_1_1_48_) _____ _ 

PETROL 
SAÇLARI 

•••ler - Kuvvetlendlrlr • 

NiZAM 

dCSk Ulmea1nl keser • Uz3t1r. 

PETR OL NiZAM 
·tecrübe edilmit en iyi 

saç ilacıdır. 

~----==================-~·~~------~---
Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Kurban Bayramana m&a 1 dif 15, 16, t7, 18 Mart Cuma, Cumar

~. Pazar, Pazarted aG•leri Akay batlannda Cuma tarü..ı 
'-tbik u.uaacaktır. '' ::U4\ 

Beıeri_ ete beli olan fareleri 
imha edinJı. 

HASAN 
Fare Zehiri Macunu 

Bir parça ekmek veya paa
brma •eya yağ:ı gıdalara ıtı
rerek fareler.o bulundukları 
yere bırakınız. 25 kuruftur. 

Fare Zehiri Buğdayları 
Farelerin bulu ~dukları yerlere 
aerpı.>iı. 25 kuruıtur. 

MACUN YB BUiDA y 
ikisi bir ara · a 

Bazı fareler buğday zahirin
den hoşlanır ve bazıları 
macun yemek iıter. Bu<.un 
içincdr ki her ikiıini iatimal 
eylemek •çok muvafıktır •e 
bu ıuretle farelerin ana, baba 
\'e •İlsilesi muhakkak ve kafi 
ıurelte 6lürler ve kokmazlar. 
ikisi bir arada 40 kuruıtur. 

Haıan d~eo•u : 
~ .......... ..., .... 

Gazoz mevsimine 

Basmaktagız ~ 

Yem paoz 
fabrikan ku· 
raoak olanlara 

ve 
ıazozoahıfu 
öğrenmek Y. 
te1enlen Olta 
da ıöoderilir. . 

ıe ._ ____ _ 
G•zoz m•klne ve levaz11nı 
için derhal fl•t isteyiniz. 

A. Faik Limited Şirketi 
Sirbel Llm•rı h11 

Tel adNıi: Kapsol - latan bul 

LOKANTA 
NOVOTNi 
EN iYi YEMEKLER 

TAZEBiRA 
HER AKŞAM KONSER 

Y. NECiP •e D. ZIRKIN 

Or. &Arız CIMAL 
Dalıillg• Mütelıa .. ısı 

Telefon 118, Dlvanyolu 
22398 Cuınadao maada her 
21044 gün öğledf'n 8onra 

Hakiki 
KAŞE 

ıa 

KALMITIN 

ROMATİZMA 

BAŞv•DİŞ 

AOrllarına 

Nezleye 

KALMiTiN Ea tlddetli 
ağrılan keaer. 
ismine d ıkkat 

BiLECiK RAKISI 
Sagıı değer miiıterilerlnln arza•• izerine Bileeilc ralcuı11dan 
pttk çok mılcdard11 ı•tirdiliml w brından hö•l• lıer vakii 
malazamda bulandararalc topttın .,. ,,.ralc•nd• 1atacalımı 
bil dirirlm. 

Ankara Yeni Hal No. 27 

Sadeddin Sırrı 

lıtanbul 5 inci icra Memurlufundan: 

Emniyet Sandığı Namına 
IS> lira mukabilinde birinci derecede lpoteld olup yeminli Uç ebli
wkuf tarafından tamamına 674 lira kıymet takdir edilen Rum.U 
KaYaiında Hamam Sokak eıkl 27 yeni 3 l Numerolu bir aht•P ev:n 
tamamı açık attırmaya vazedilmit olduğundan 24 Nlıan 935 tarihine 
müaadl\f çarşanba 1ıtınü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
arttırmaıı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mubamminenin 
% 75 ni bulduiu takdirde m6şterili nzerine hıralalacaktır. Akal 
takdirde en aon artbrmamn taahhldO baki kalmak llzere artbrma 
15 gön daha temdit edilerek 9 Mayıa 935 tarihine mUaadüf per
ıenbe .Unll aaat 14 ten 16 ya kadar keıa dairemizde yapılacak 
ikinci açık artbrma11nda arttırma bedeli kıymeti muhammineni1t 
% 75 ni bulmadığı takdirde ıatq 2280 numerolu kanun ahkamına 
tevfikan geri bırakılır. Sabf peıindir arltll'maya lıtirak 
etme\t isteyenlerin kıymeti muhamminenin % 7,3 
niıbetlnde pey akçeıi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
laamil bulWUDalan li11111dır. Hakları tapu aiclli ile aablt olmıyaa 
lpot.ldi alacaklarda ditw aWraclar.... Ye irtifak hakla aahipleri
aln bu laaklarmı •• haaulle faiz Ye maaarife dair alan lddi11larım 
enaln milapiteleri ile birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 1aa 
zarfında dairemize bildirmeleri llıımdır. Aksi takdirde baklan 
tapu aidW ile aablt olmıyanlar aabı bed6llnia paylaıma•ıadua 
hariç kalırlar mllteraklm Yerıt tenvlriye, tanıiflyıden mnte•elllk 
belediye rftıumu •• Vakıf borçlan borçluya aittir. Daha 
fazla mal6mat almak iaUyeolu 1 Nlaan 935 tarihinden itibarea 
herkeıin ıönbilmeal için dairede a~ık bulundurulacak arttırma 
prtnameli ile 934/3823 No.lu doayaya mllracaatla mezk6r doıyada 
mevcut weaalki görebilecekleri ilin olullur. (1333) 

1 latanbul Belediyesi lllnl•n 1 
Bqlktaıta Tram•ay caddeainde Bll,Uk TOrk Denizclai Barbar• 

HayHdcliain Tllrbeıi •trafmcla f1z611 olarak gömalmllf olanlara 
alt mezarlar kalclınlacaktır. Barbaroala yeya inli Tlrk denizclliiU• 
allka11 olmayan aıeıarlann aabiplui tarafından bir ay zarfında 
kaldınlmak llzere Mezarlıklu mlidürlOjllne mll!acaatlan. «1130» 

Jf. • 
San'atlar Mektebi içla 205 çift iıkarpin ile 213 takım Elbiae ayn 

ayn açık e~ıiltme ile yaptınlacaktır. iskarpinlerin muhammen flab 
395 Ye Elbıselerin muhammen fiab 1200 kuruıtur. Şartaameai L .. 
vazını ml\dUrlllillnde g6rtılllr. lakarplnlerin mu•akkat tem;nab 61 
Elbiaelerln 192 liradır. Ekailtmeye ıirmek lıte; enler 2490 No la 
arttırma •e ekılltme kanununda yazılı veaika •e teminatile beraber 
ihale glinll olan 2113/935 Perıembe gtlnfi aaat 15 de Daimi 
Enci mende buhİnmalıdır. « 1131 » 

Kadıköy Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Kadık&yllnde Mlaakı Milli ıokaiında 38 No lu hanede oturmakta 
iken nerede olduğu billnemiyen eski mUskUrat lmalit memurlarından 

Ziyaya 
inhisarlar latanbul Ba, mtldfiriyotl tarafından &leyhlnlıde açılo 

harcirahtan mlltevellit iki yllı lira alacak davasından dolayı aamı
nız.a gönderilen da\ıetlye Ozerine bulunamadığınız anlaşalmıt •• 

· d ~ daa hakkınızda illnen tebliiat icraaana karar verılmit ol ujUD 
muhakemen~ı yapılmak tızere tayin olunan 8/4/935 Pazarteıi aaat 
10 da Kadıköy birinci ıulh hukuk mabkemeıinde bmatk ••Y• 

h d . , b" kil ıöaderme ..... tara mz an muaaddak Yekiletname ı.e ır Ye til ap 
tile ha~ ır bulunmadıjınız takdirde dij'er tarafın. i.t-:..~ :'ere 
kararı verilecelf biiinmek •• teblli makamına kaım 0 

Din o?unur. (1325) 
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A Dl BANKA Si 
A vvel 1934 Bilançosu PASiF 

KASA: 
llnı.knot 

DAHfLT MUHAR!R BANKALAR 
SE~ EDAT CÜZDANI: 

Va Jeıine üç ay kalan 113,207 5S 

Tiidt lirası 

9, 3 85 
4,247 89 

V ıdeaine ÜQ aydan fazla kal n 793 - 114,000 65 

ESHAM VE TAHVİLAT O'ÜZDA. lı 
Boı da kot• olan 

AVANSLAR: 
S nedat üz rina avınalar 

BOR('I.1U BESABI OARlLERı 
Kefalet maknbili knidi 

J{AB C' LLEHİMlZDEN DOLAYI 
BOHÇLULAR ( Kefalet) 

A.lR MUHTELİF BORÇLULAR ı 
J J ~ıedadarın sermayeden borçlal'l 

lPO'l'l~K MUKABİL! AVANSLAR 
MENKULLER: 

Kualcı.r 676 -
Mefruı t 1,4.20 Ol 

GAYH! MENKULLE& 
Banka blnallU'• 
D'ğeı gayri me kullar 

Yakuu 

ZIM ET 

MASRAFLAR 
a eni VO Uoretlıı 

ldaro maenOarı 
Sair MaemfJar 

VERtLEN FAİZ 
VERİLEN KOMİSYONLAR 

o-
11,11 :~ ~ 

UH'l'ELİF ZARARLAR (Mışktlkler için) 
AMOR'riSMANLAR 
SAF! KAR 
YEK ÜN 

3,800 -

12,076 04 

67,149 43 

83,0H2 75 

77,130 14 
2~932 liO 

2,095 eı 

11.113 ~8 

~8.74:1 59 

8l'l0 50 
OL 60 

1101 29 
4254 06 
1060 fi5 
6000 -
183 17 

1&1 6 14 

8{01ü 21 

1 

SERMAYB 
tHTlYATLARı 

Kanuni v nizam! latlyatl&I 
MEVDUAT 
CARl HESAPLAR 
TASARRUF TEVDlATiı 

Vadesiz 
Bir 1.yda"iı bir ı neye kadaı 
Bir aenedcn fazla 

'l'ürk Liran 
. 250,000 -

1,071 28 
fi,731 fiS 

S79, H 

1,263 -
17,306 25 
28,798 62 

SAİR 1UHTEL1F ALACAKLILAR 
KABULLER1MlZ (Kefalet) 

8,189 05 
1,6•7 78 

83,062 75 
18,486 u KAR 

4ô8,741 69 

1934 
u M TLUP 

'l'urk J .. ira.ı 

ALrnAN F A1Z VE KOM1SYONL R 21301 51 
ITTITEL!F KARLAR 3153 77 

BANKA HİZMETLE!U MUKABlLINDE ALINAN 4532 49 
ORET VE KOMİSYONLAR 
GEÇEN SENEDEN MODEVVER KAR 50i8 44 

YEK ÜN 

Hele ,uk r ya
şamak zevkini 

elde etti REÇETELER 
ÜST HZ RLAR 

A FÜ 

HtİSEY 

latant>ul K•raMJ~ c d 

lı 
ve 

ba ların netaJlol ol ra ajrı ar 
ço d romauzm ı e arıştırllı • 

b\r tek 

P i kompri 
Sizi bütün bu ıshrabl"r~an 
kurtar cağı g ·bi sıtmaya kar11 

da ilel b~d muh faza ..:er. 

p i 

• 
Si 

ö i 

H •Y· ta art 1< tahaınıoü fersa bir 
hal Jmıftı, Zira 12tırab yıren 
ay.aklarile yüriiyemiy01'du. RADYO 
SAL TS b- nyoluııu yapm ya bıııla
dığı nkittenlaeri kendisini ha
fif ve cevval hissediyor. Bu tuzla 
y. pılan ayak banyoları e.ıycaindc 
ada!e!er kuvvetle ir •O agrılar 
ve tiıkinlikler ı.ail o'ur. En dnr 
Ry. kkııbılarınııla hiçhir ıztırnp 
çekmeden istediğiniz vakit ytlrU
y Wirıialı. .. ........................................................... . 

011 Posta Matb aı 

iııhibiı Ali E~roıa 
Neırlyat Mtdanıı Tahir 

SATiE'de 
Bütün Elektrik Levazımatı 

Beyoğlu TOnel meydanı METRO fı!AN • Beyazıt ELEKTRiK 
EV I· Muvakkithane caddesi KADIKÖY• Şirketi Hayriye iskelesi 
O&KODAR·Nizam c ddesi 23 BÜYÜKAD , ve Bcyoğlunda 
lstiklll caddesinde KARLMAN GEÇlDI mağazası ile Şişlide 
Ahmet Bey ıokağında ŞINASI, Beya%lt meydanında HASAN 
FEHMi, KadıköyUnde Altıyol ağzında NET ve Beşiktaş' da tramvay 
durak mahallinde BEGYAN ticarethanelerinde sablmaktadır. 

lnhiıarlar U. Müdürlüğündem J 
345 M 3 Beyaz Tahta Tam boy 
134 M 3 » » Kııa boy 

ldaremJz ihtiyacı için yukarıda cins ve mıktan yazılı beya• 
tahta ıartnamHl mucibine• pazarlıkla ıahn alınacaktır. Vermek 
iıteyenlerin 21/3/935 Perıembe gUnU saat 14 de % 7,5 gilvennı• 
paralarile Obalfde Lenzım ve Mtibayaat Şube ine gelmeleri. (1092) 

Rahatsızlığı haaeblle bir mllddettenberl 
musiki meraklılarını yüksek aan'atmdan 
mahrum eden ve ifldllm rd blıylik ınbır
ıızlakla beklenilen kıymetli mug nniye 

Bayan HA İ Y ET 
Bayramın birinci Cuma ıUnUnden itibaren 

c 

Eıld LONORA Yeni T U R K 
birahanesi sahnesini yeni programlle 

şereflendirecektir. 

uzun zamandan beri muhterem mUıterilerimlzce tanınmıı 
mağa~alarımızda, mlltehn•sıaı bulund\ıqumuz 

olan 

ARI TUH FiYE E iC • 
üzerinfle en ıon moda ve müntahap çeşltlerile kadın v 
pijamaları, korsele.r ve bilcümle IDks eşya her yerden 

rkek 
ucu:ı 

fiyatlarla satılmaktadır. 

1 Tı._._R 
il 

1 
lnkara - istanbul 

Karaden.~ 

Orman işletme 
TUrk Anonim Şirketinden 

Karadeniz Orman lıletme Türk 
Anonim Şirketi Hiısedarlnr umumi 
beyoti 31 Marl 19JS Perıembe gOnO 
1aat 14 de Galat Öme.r Ablt Han 
4-4 numcrolu merkez.nde toplıınaca• 

Aınd n dahili ni:ıamna e in 24llnc0 
muaddel maddeıi mucibince en az 
dört hi11eye malik olup dn toplantıya 
lıtirak hnek isteyen hinedarlıırın 

akı7yonlannı ıirket merkezine tevdii• 
dllhuliye atmnları i!Aa o'unur. 

Konutulacaklar: 
1 - İdnre Meclisi ve Murakıp rapor· 

lan ın okunması, 
9 - Billnço ve kir ve zarar hesap• 

larının tasdiki n idare Mecllıi· 
nin lbruı, 

3 - Mü .detlerl hitam bulan idare 
Mecliıi az.a'ıkiarına yenllerin"n 
intihabı ve tlcretler"nin tayini, 

4 - Murakıp iotlhabatile Oerctlnin 
tayini. 

mın·-.ı:ı~m!Dlaım .. rı::m:~mmııta• 
BünTann h~ bfri-........::-._.... 

ÇiJlerinizi 
Sihramiz güzellik 

balmumu 

gideriniz 
' ·ı...:ır Aseptine,, tabir e.dil~O 

bu bıılmumu; kaba ve çirlı~ 
cildin derunun nüfus eder• 
o derece yumu,ahr ki sababl;; 
yin vüzünüıü yık dığıııız 
lekııli ~e sert harici tabakııs1;; 
parçıı parça düşürür. Ye_oi bB' 
taz~ cildinizin beyaz Y bır "'JJIJ 
benlu cildi niLi '-'umu adıg 

D J kJ' 
görerek m1ırunun ve }ıayrııo 

60
• 

lır ... ıııız. Çıller, çirkin ·yalı b uı
ler ve cildin kırmıııhklorı dJ 
mum•n zaıl olut-. 40 yaşlat•01tl .. 
Lir kı.dııı kolaycıı ıiO yııŞ .;• 
rında görünebilir. Yeni JJ]ll 

sil.ra-niz bir güzellik bııl~~\lll 
olen " Cir A eptıue,, 86 diğı 
h · ç lr Tnkit tcnıizlcye~eı.0iı· 
cildin eiyah ınceaın ıı_uı h \en" 
ler ve bu su(etJ.. 81Y" .... at" 

't ıncsth ... 
ler e ı ve miınbc.sı tıtı.e 
tan kurtulımık temız akoıılll" 
bir CJlt meydana çıkar. ııQir 

1 ev Yel 
lurı 'atm zr en · .. da • vo .,,, 
ABep t Uf> kullıtnlDIZ • beJ• " s 1 anıız kadıııhırıu bun11 . ( • ıfıak verP.· 
mumu ) da"lıt>lerıne .. d ı i• 
l- } l u ıı hugıııı eı 

cea.." uız. 
timıılc btı~lıt~ ıı ız. 



SON POSTA 

isyandan Sonra 1"asfige 
VAKiTSiZ iHTiYARLIK l<aç~n iSY~-~C~f a;-Gıya ben 

Muhakeme Edilecek 
Erkeklerıd• vakltsls 

•htlyarbi• kar91 

HORMOBiN 
f aanameo le.ık J edi!en Yun"D 

*Y•ıııncıan aonraki hid.selerc ait 
loQ yirmi dört saatte ge:en ilk 
~herler buradad•r· Son h:ıber
ltri de birinci ve GçU ıcn sayfa
larda okuyacaka.012 : 

AUna, 13 (A. A.) - Mc.tbuat 
~ber,erinc iöre, hUkfımt:t, Veni· 
ttliat ia}auaıun icap ettigi ba:ı.ı 
tedbirler alacaktır. Ezcümle, ida
~Yİ t .. ff ye edeb1J mck için hi· 
lllllderle devlet memurlarının li· 
)tnazü •ıfatiarı ( 3) ay müddetle 
t'ffediJecu, feaat teıkilatı ve 
vtlki de bazı muhalif fırkalar 
fe~holunıcak, Ayan meclisinin 
ı.a;ı Ye icral kuvvetin takvlyeai 
lihi baıı husuılarda Kanunu 
~~iyi tadil edeceık olan Mecliıi 
-.ut aeçilecoktlr. 
, ~kaç giln lıtirahat etmeğe :d•n Batmil Çaldaris döndük· 

"9 Q •onra, nazır!.r meclisi, bi\tftn 
'd llataaavvw icraatı m8zakcre 

tc:ektır. 
4-Ôrfr idare, isyanda methal· 

c.lan bOUln suçluların dtva
~'Pçe muhakemeleri bitinceye 
~ devam edecek, Jikia 
._ den itibaren ahklmı hafif· 
"ti!_.ee.ti,. 

Y abaacı memleketlere ıığın
~ oJan lıiler, giyaben muha-
'-e edilec.klerdir. 
1.z~gGn Atina'nın •• bGyllk 
~de reami aevabn huzur
~ bir talamJt iyini icra 
~ıcakbr. 

'-tgerfstllndakl Ael Zabitler 
n. ••. Sofya 13 (Huı..ı) - Yanan 
~ll Bqkumaadaru General 
~llMaoe'ua (19) arkadqa ile be
..._ Bulgariatana iltica etilil 
~•16-dm. Mülteciler, burada 
,... mOcrim muamele&I gör • 

caali ııaırında ( akaa) 
!J-1.ar ~ 

teslim olaa &r.riier arumda llç 
lllirlin, tlç •lralay, (bunlann 
~ deniz zabitidir) dlSrt binbqı, 
.., ııhhiye zabiti, bir büyük 
~~ mllkiye memuru, Trakya 

Umum Valisi Kaidiı, dört ylbba•, 
Uç. müliz;m vardır. 

Je.aerı:U Kamonoa ve arkadaı· 
lan Bulgar karakoluna iltica 
ettikleri an, çok bitkin ve yorgun 
b:r ba~de idiler, bozuk ve ça· 
nıurlu olan }'Ollarda otomobilleri 
ile ilerlemeye muvafak olamayan 
ihtilalciler, huduttan üç kilomet
re kalarak otomobilden inmeye 
Ye ) Uklene b:ldılderi eualarını 
ıırtlayarak yaya yörümeye mec· 
bur kalmıılardır. 

Hududdaki Yunan askerlerine, 
hilktlmete taraf dar olduklarıni Ye 
Bulgar hudut kumandanı ile mU· 
ı.akerede bulunmıya memur k~ 
miıyon azaıı olduklarıaı ı~yliyerek 
kurtulabilen lbtllAlcilar, haklkt 
bliviyetlorini, ancak Bulgarlara 
adamakıllı tealfm olduktan ıaonra 
•lylemlflerdlr. 
intihar Eden Mlrelay Bakırcı, 

Klmml9? 
Belgrad, ( Huıusl ) - Atlna• 

dan biJdrildlğfne göre, Garbi 
Trakyadakl mağlup ibtilAlcllerin 
ajanıca intihar ettiği blldirllen 
Erklnıharbfye reiıi Miralay Bakir
cis, evnlce Sofyada ataıemili
terlikte bulunmuf, kendisine 
haddi!lden fazla kıymet veren 
tımarık bİI' aabit imiı. lhUIAl 
unaııoda, maiyetindeki aakerlere 
autuklar aöylemekte Ye beheme
hal muyaflak olacaklarını anlabr
keo ikide bir, kendiaioln Yanao
hbiaD Napolyoau olacajuu tekrar
lamakta lmif. 

Napolyoa sibl oJabtlmek kolay 
bir t•Y olamadığı için, Bakirclı te 
mağJQblyetlnin husranına böylece 
idrak etmlıtlr. 

Romanya mUltecl istemiyor 
B•kr•ta.la (A.A.) - Ra,t. .................... 
Yunan OaWJcilerlnfa, Roman· 

ya'ya kara yeya denizden girme• 
]erine mani olmak üzere, btltttn 
hudut karakollanna talimat Yeril-
miflir. • 

T AB.ı.l!TL!Rf 
aniyeti ttınbih eder, •inirleri 
kuYVetlendirir ve nkitsil 
lhtiyaılıfın öntlne geçer. 

lıtanbul' da fi ah 190 kuralf 

Eczanelerde bulunur. 
Doktorlara; talep vukuunda ıafııi• 
J't ve nümune gönderıliı. 

Adres: 

Galata Poıta kutusu t2SS 

Daima genç 
Daima gilzel 

lngili:r. Kansuk eczuıeai 
mlıtahzaratmdan 

KREM BALSAMiN 
KANZUK 

ile 

A 
KANZUK 

ilimli 2 taheseri, blltDa dllnyama 
eo rnllkemmel gtızellik 

mUıtahzarlarıdll'. 

Tatlı Hayaller Peşinde 

.\yasofyanın Alb Hazi
nelerle Dolu imiş 

ôtedenb•ri m•mle/ceti11116 
lcibar tf lemlnln takdirin• 
mazhar olmaıtıır. 

Krem Ball•mln B.amall 
Kadın gtıı.elliğinin aibrini terki· 
binde aakbyan en dddt Ye ıayanı 
ltlmad markadır. Genç Ye ihtiyar 
blltlln kadınlar için Karart bir 
lhtiyaçbr. Cildin letafet " tera
'etini arbrır. ~...._ C B.ttrafı 1 lad ytiıde ) 

~ alaa çok btlJlk define
'lllatlaka meydana çıkarılacak 

tw.,_ 11.ıuaıdur ki KHtantinia aa
~lllltıııa ait ptk 2enfiD luymetJi 
.:_'41ln büt&n dünya mlzelerlnde 
~ lıiç bfrteJ yoktur. Halbuki 
~ ıarayları debdebe ve tan· 
.;;:1• aoa derece dUtklindlt. Bu 
"l,."--- pek sengin eıya ile 
'd blainelere ıahip olmaıı icap .... 
~ ... badnelerden hemen hiç 
~ ertada olmamam, laatta 
~ ... seç••mit bulunmua 
la._ ~ lalktımdan Koatantlnia 
--~ leri matlaka bir yere 
.ta.. iıaa belkim •erdlrmekt .. 
l&~Yıaya kuvyet veren mllta• 

t da bu kabil dOtlncelerdir. 

't~• inıpantor Konantla 
--~Q acahal Ye Ltanbal 
t~ ... Dı lldcletlendirdlklerial 
~ • ~ok ••JU olmuı •• çok 
s;::_u.ıı lcazan•t olu baı pla-
--~ taY.tyeaile latanbulun 
~ •. Wrlraç .. n •n·el rece 
~ ••..a...._ milyonlar de-
•~ ilde ea lu .. .. ._ Y••t.ı etyaa nı tap-

Jtı IÖ•dllr•DtUlr. 
'-la ••1•te naaar •• bu defiaeler 

'~ ılmlt •• ••ce•ber 
le laere Blzau devlednia eu 

.. YketU r;amanlanada bittin 
dtlnyadan rctirilen miailalz kıy
mette eşyadan ibaret Ye buglln 
birkaç m117ar deferinde bir define 
imlf! Vakıa Aya10fya albndald 
kazınblarda altan aalipler çıkmıt
ıa da ıimdiye kadar uray qyası 
veya bir haıineye lfaret olacak 
efYa bulunmut dejildir. 

Eıaseo definelerin de dojnıdan 
doi'ruya Ayaaofyanın albada 
dcfil, oradaki dehlizlerle rldilen 
bir yerde olduju riYayet ediliyor. 

Ayuofya ciyarında oturanlann 
blrçoklan bu ıayla:ardan tatlı 
tatb bahaetmekte Ye define yerl
aln belki d• evlerinin altında 
olma11 ihtimaline k&l'fl: 

-Milyarlar Datnnde oturuyoruz! 

Dslr Balıamıa B•nzü 
Cildin daimi yumuıakhğını temin 

d YDzdeki .. il ye Jekelerf aJar. e er. ...-
SiYilceleri tamamen iule eder. 
Traıdan ıonra cilde lilif bir 
ıerlnlik verir. 
Umumi d~posrı: lngiliz KANZUK 
eczane.:.I. Beyollu Maruf Par
fUmörilerde bulunur. _ ...................... . ................................... 

1'1DI RetrlJ&tı 

Holivut 
Holivutun 13 cD nüıbuı glizel re

llmler H ıengin bir anGoc!erecat ile 

lotiıar etmittlr. 

P.ndlk Gençler Blrllll lda· demektedirler. 
Hayal dünyası bu. lnaanın a~na re heretl batk•nhAından: 

aeler ıetirmez ki. s. Yula lmı .. ını taı·yan danti-
------

4 

·------- 1elerl• birlik üyeler nin J s.:3.9 35 cuma 
----·---------..., "nü toplantıya ç trald klar nı bay-

T A K V ı M fUtle ötrendik. Hiçbir •ıfot ye aall
~~,.ti o:madıfl halde "yle bir 41&Y•t 

apm 1 , clr•l etmek •urefle kanuni Gla 

31 

PER'EMBE 
14 MART 916 

K. ... 
127 

kabt ı Rumi 
t Zffhtcee USS 1 •art IS O 

Yaliıt l:.unjv ;:1 ' 'aı.lt Ea-;;.tv .. !!.j 1 • ..__. ___ _ 
•-• 11 n ' 14 ı"Uaı • u - ıı ıc 
Otı• 6 os \ ı~ 2.> Yataı ı lO u ., 
ktı.ııll • • u 41 ... ._ t8 21 ' ~ 

..) 

~. nizami mevzuat ı çij'neyen 
. a •ahibl hakkında k&nunl la• 
ımz I 'bl 
lı:ibat fcruı için b. fYuru!ae:. ı 6 1 ; 

fevblld• bir toplantı lçia Uy"ler ta-
fıadaa Yaki olmuı bw milracut, ,. . 

mubık b.r Hl..ep ·u :d re bey•tl•c• 
y.:r.luıit bir ".ır.ır l u'unma ıt ndan 
böyle b.r toplantı ya .. uı y c Q'1 l>ir:i
*••i• lıelcriae .. iJ~irJir. (273) 

Sayfa 15 

Profesör ~usuf J\kçura 

Aziz Üstad, Göz Yaşları 
Arasında Gömüldü 

Bilyük ölünGn tabutu hürmetk&rlarının elleri ü.tüode ebedi iıtirahatgiıhuıa 
Götilrülürken 

V efabm teesallrle haber Yerdi· 1 ağlı yan bir aeale : 
fimlz Kara aaylavı, Tftrk Tarihi 0 - Profea5r Akçora Yusuf} 
tetkik cemiyeti baıkanı Ye bOyllll Tabutunun 6nllnde ıonsuz bir aca 
Türk bilgini Bay Yusuf Akçura ile ejiliyorum,. diyerek baılıyaa 
dlln doıtlaranan Yo ıeYgiU talebe- bir a6yleYiode tunlan aöyledi: 
Ierinin hıçkırıkları araıında ebedi .. _ Akçura adını yurtta bere 
fıtirabatgAluna iletildi. BOylUc kea bilir, sever ve sayardı. Hem~n ~ 
Bilginin cenazeıl dün aaat onbir- herkea ve her aydın senden mutlaka 
de Haydarpa~adan Sirkeci iskele- blrşey öğrenmiıti. Onun için yar-
ıine getirildi. Burada bekleyen dun heryer~nde herkeı ıenin altı-
polis_ asker, Istanbul Üniversitesi münle timdi benim duyduğum 
Ye Ankara hukuk fakültesi tale- acıyı duymaktadır. " 
heleri ve merhumun doatları, Türk Bundan ıonra aaylay Profe.c>r 
bayrağına sarılan tabutu ellerinin Bay Şemsettin ve ProfellSr Bay 
UıtUnde tutarak Saltanahmet ca- Sadri Mabudi, aziz ölllıılln medt 
milne getirdiler. Cenazenin 6ntln- 7etlerlnl ve hizmetlerini ıayaa 
de birçok çelenkler g6tllrlilU7ordu. nutuklar a3ylecliler. Sonra llataclm 
Cenaze namazı Sultanahmet cami- tabutu bir caaaze arabaaına kon-
lnde kılındıktan sonra tabut yine du. Üstüne aayıaız çelenkler aaçıl-

d O · dı 'fe kendlaini takip eden (150) dostlarının elleri Ustnn o nıver-
site önllne getirildi •• burada kadar otomobille Edlrnekapa 
........._ aJrala &tile Wr ıı.... plaitllifa• a-ötllrllerek gaz yaflua 
&zerine kondu. Oalnnlte Rektara araaında toprağa kondu. 

lıtanbul 3 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
250 lira mukabilinde birinci der"cede ipotekli olup paraya çevrU. 
meslne karar Yerilen ve tamamına 365 lira kıymet takdir edileD 
Boğa:dçlnde KOçük Bebek caddesi Bel.ek ıokağında eakl 22 yeni 
29 numaralarla murakkam bir evin tamamı açık arttırmaya YazedlJ. 
mittir. Artbrma P•ıiııdir. Arttırmaya lftirak edecek müşterilerin kıy
meti muhammen enin % 7,5 niıbetlnde pey akçeal veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu himil olmalan icav eder. Müterakim verfl, 
tan&itat, tenvlriye ve vakıf borçlan borcluya aittir. Arttırma ıarte 
nameal 10-4-935 tarihine mnıadif çartamba ıtınn Dairede mahalU 
mabauıuna talik edilecektir. Birinci artbrmuı 24-4-935 tarihine 
nıüaadif çarıamba günU dairemizde aaat 14 ten 16 ya kadar icra 
edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin %75 ini 
bulduğu takdirde llstte bırakılır. Akıl takdirde son arttırmama 
taabhDdü baki kalınak tızero arttırma on bet gün daha temdit 
edilerek 9-5-935 tarihine mllaadif perıembe aünD ıaat 14 ton 16 ya 
kadar Dairede yapılacak tkincl arttırma neticesinde ençok artlara• 
nın Uıttlnde bırakılacakbr. 2004 numaralı icra ye iflas Kanununua 
126 ıncı maddeıino levfıkan hakları tapu ıicillerile aabit olmıyaD 
ipotekli alacaklarla diğer alikadaranın ••irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve maaar;fe dair olan iddialarını ilin 
tar~hin~en i.t;~aren 20 gün ıarf mda evrakı mllıbite!erile bi~l~kte 
Da.remıze bıldırmeleri IAı.ımdır. Akal takdirde hakları tapu a.cıll .. 
rile sabit olmıyanlar aatıı bedelinin paylaı'Daaından hariç kalırlar. 
Daha fazla malümat almak iıteyenlerin 934-2945 nı.ımarah doıya• 
da mevcut evrak ve mahallen haciz Ye takdiri kıymet raporunu 
g6r0p anlayacakları ilin olunur. (•346) 

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

Nafıa Bakanlığından: 
Çerkeı kazaaınıa Ağaçdağı veya Dllmenbk ormanlarındu 

kesilmek ve Sumucak ile Eskipazar arasında her ha:ıgl bir iıta• 
) onda Yagcm içinde teslim edilmek ıartile muhammen bed.U 
6750 lira olan 1500 aded çırala çam telgraf direği kapaL sari 
uaulile ekailtmeye konuJmuıtur. Eksiltme 24/Mait/935 t•rihl•• 
ra!ıtlayan Pı:ıar gUnQ ıaat (18) da Ankarada Bakanlık Jlabcm• 
MUdürlilğünde yap.lacaktır. istek.ilerin tek::flerirıl Ticaret J'dua 
veaikaaı ve 506,25 liralık muYJkkat temi atlan:11• Malnnbıt_~~ 

- ' A ·-}'Btırımdığıoa dair olan makbuz veya nDmunff:a• uyp 
15 

• 
kef Jiet mektubu ile bi ·Jikde 2-l/J/93S Pa~ar stlntl a:,•t b.,..._ 
kaC:ar Ma ı.eme MUdiir D ilue tevdı etme,.,.• ~ M• 

1 daki şni:n:un ler p;,ruıı. olarak A.ıkaracla Baka ıh • z.e•• 
Mldürlüiladea alaaabU.r. (1217) 
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içlnb HAZIMSIZLIGI, MiDE YANMALARINI ~derir. MiDE .-e BARSAKLAAI 

HAZIMSIZLl~A bo'91trnek Hretil• KABIZLICI, ACIZDAKI TATSIZLICI .... KOKUYU lıal• 
eder. Hiçbir uz:ve xarar nrmez •• ahıtırm:ız. ' FAZLA YEMEKTEN ve IÇMEDElf 

MiDE YANMALARINA , IODra rnld• .. ylcudunuzda hi11ettitlaiı •tırlatı derhal hafifletir. H&mil•l•'
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Sümer Bank 

Beyoğlu Şubesinde 

açıldı 
Bu terzihaneyi, zevkiseHmi ve yü~t:sek san'atkirhğı 

ile tanınmıt bir Türk kadını idare etmektedir. 

Beyotla Yerli Mallar Pazarında 
en gtzel, en son moda ipekli 
ve yiinlti kuı,naşlarla en gtizlde 
kadın terzisini bir arada balar· 
811DUZ. 

A 
Misafirlerinize ikram edilecek 

en halis, en nefis ve en ucuz kahve 

1 

En kıymetli 
Bayram hediyeıetl 

Venüs eaanıı, kremi, ruju, riıııelL 
pudraıı, losyonu, kolonyası, tırıı; 
cilaıı, briyan~lni, tuvalet ve r 
ıerinli sabunudur. 
( Evlıy~ Zade } NUREDDiN ER.

Ecza allt ve ıtrı) at dopoııı f 
lıtanbul Bahçekapı. TeJtıfon: 2171 
~~~~~~~~~~-~-

o XY M ~,·N .JH O~'L 
.. ·öKSORÜK , ,·a·oGAZ 

< 

~~~~~~~~~---~ 
Memur aranıyor t 

Ankara HASAN l1'R1YAT 0 bit 
POSU için mütB haısıı lisan bUltrdıl• 
Türk genç nya kıza ibtiyaQ v• 
Haıan Ecza depoıuoa ml1raoaat. 

. . . . . , .. : . . ' 

• • . 

kahvesidir. 

Satış yert yalnız: 

Tahmis sokak, sahiltl eldulu kuruk•hvecl hanı altında 

• . . . • . . ' .... 
. 

. . . . '· .. . . . 

Öksürenlere: 
.. w; Ak EMiL ! tJ!t lE#M>*W& 

Zafi} eti umumıye, ittahuzlık n kuvvet a:ziik halitmda büyük faide ve te.ılri görülen 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜLAsAsı 
kull•nınız. Her ecs•n•d• ••tıllr. 

,--

Galib Bingöl-Altıncı Nôf.~~ 
TGz:Un •1111larla batlı bıılun -ııfu bOtiln sınarlara Ye yankur•alar• 

dan ötGril en yGiıHk ıoy1ıı y.: nv1ıilerini au•U. 


