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Almanya · Versay Andlaş- 1 

masllıı _. Yırtıp Parçaladı ! l 
Hitl , ügük Bii Ordu Vdcadı.ı Ge· 
tirilmesi için Emir Verdi .. Bu Y'lizden 

Dünga Vaziuefl Çok NadkllJşti 

~\ 

Al,,.•nıanın m11ıldi orirısu Rag,ver artık t11.rihı k•rısıgor, o,.a,. ı•rl•l mıcbari hlzm•tı tabi orda alııor 
bur1 ·- k•ndielai .. ...._ T"''l._ ... ,. 1 .;:o<, • 'E ,. ye ... , altına ko)'IDUf olalı e~ hiç ir aatftte ma ha uumn. .... ft ..... 

aay antlatınaanı, aıkeri lınacıhk Şimdiki Alman lıiikumeti, Ieai halledildikten sonrA 
n mecburi ••kertik ihdası suretile tek bir adi ve manevi kuvvet FTansa ile Almanya arasında 
yırtmış oluyor. Bu hususda Alman- elde etmek istiyor ki o da Al· münazlilnfih bir nokta kalmadı· 

• yada iki gündenberi verilen kararlar b b 
_ ~ok mühim siyasi ihtilatlara sebep manyada ve bu tarik ile Avrupa· ğına dair yaphğı umumi eyına 

olacak mahiyettedir ve ıöyledir: da ıulhu temin etmek kuvvetidir. hıtırlattıktan ıonra ıöyle devam 
1 - Almaoyada a1kert hancılık Beyanname, bu kısmında Po- ediyor: ( Devamı 11 inci ytlzde ) 

Türk 
Filosu 

Deniz Ticaret 
Kuvvetleniyor 

- - ---- -
10 Milyon Lira s;file Ondan Fazla 

Vapur Yaptırılacak 
A!dığımu malimata gBre hl

kiimet, TOrk deniz ticaret filosunu 
eıaılı ıurette tenıik~ edip yeni· 
l•ttirmiye karar vermlttir. Bunun 
için Deniz Yollan ldareai namına 
on milyon liralık bir kredi açmak 
taeavvurundadır. Bu para ile 
Deniz Yolları ldareıl dört ili beı 
blrincl ıınıf, altı ili sekiz de 
ikinci sınıf, fakat yepyeni vapur 
almak kararındadır. Birinci sınıf 
vapurların lıtiap hacimleri 4000 
knıur teın, ikinci ıınıf vapurların 
iıtiap hacimleri de 3000 küsur 
ton olacaktır. Deniz Yollan idaresi 

Bir Tayyare 
Hindi Çiniye Uçarken 

Denize Düıtü 

Atina, 17 (Hususi) - Fransa 

Hilulicio• aruaada ..ferler 
yapmakta &aJo ... n F,..... flrb
tfnin bir deniz tayyaresi dtln Fa-
ler limanında Trokadero aazino
ıunun yanına dGtmilttllr. Tayyare 

fena baldo baaara utramıı, fakat 
yolculanna birıey olmamııtır. 

bu hususta alikadar fen adam
larmın mDtalAalarını ela almalı
tadır. TA ki yapbnlacak olaa 
gemiler, tahıla edilecekleri aefer
lerde ea mllaait randımanı vero
bllılnler. Bu gemilerin en url 
veaaitle techizl de· karar altana 
ahnmııtır. 

ikinci ıınıf gemilerin bu _.. 
n·r. sebetle scf er aahalan ganiıletHe 
cek ve farkı Akdenizla en cen"up 
limanlanna, yani Surye ve Filistla 
limanlarına da ıeferler yapıla
caktır. 

1 Elektrik Şirketi 
Nafıa Bakanlığının Ala• 
cağını Ôdemiye Başladı 

Elektrik şlrketlnin Nafıa Ba· 
kanlıiı aleyhin' açbjı davaya 
~--~ •• ıirketln (2,5) 
...U1on Ura fazla al1D1D1f paraya 
Bakanlık emrine haur bulundur
ması lAzımgelmoktedir. Şirket, 
bu paranın blrkumuıı fimdldea 
bakanlık namına bankaya yatar-

• mıı ve bundan Nafıa Bakanbfanı 
haberdar etmlttir. Geri kalan teıiı ıdilmiotir. · 

2 - Alınaoyada, diter bütün dev
letlerde olduğu cibi mecburi aıker
lik ihdu edilmiıtir. 
F'ra11sa, · togiltere Ye ltalyada telişlı 
'tt ııuiiıeli akisler uyaodırmıt olan 
bu Y•81 vaziyete alt tılrraf haber-

2348 Yunanlı Mevkuf kııım da yakında yahrdacaktır. 
lstanbul Edim• Astan toJeı 

~tanbul Edirne fOUllDln a .. 
falt olarak yapalmuı için Nafıa 
Bakanhjı Istanbul YilAyetinia 

4 le.; ve diğer tafeili& atafıdadır: 
' Berlla, 16 (A.A.) Alman Ajan

hildiriyor: 
B. Hitler, aekahat deYrealni 

~dr•ek Dzere bulunduju BaY• 
''•dan cuma glinll Berlin'e 
cl.t etmittir. 

ilL Evtnde kabul et\iji nazırlar
~ birçokları ile uluılararaıı 
t1i1e.t.1 tetkik ettikten ıonra 
9'tilln 6jleden ıonra kabineyi 
~ lllaa davet etmlıtir. Kabine, 
~ ' kanun çıkatmıı bir de Al· 
~ lllilletine bitabfn ıoa dere
,.: haizi ehemmiyet bir beyan-

' Defr4etmlştir. 
~ Bu kanun, mecburi nıkerlik 
dlr llletialn yeniden teısbine dair
(ta; Almanyamn hazeri C\•tdvı;a 
4- kolordudan yani (36) :Y-k!.· 

11 teıektll edecektir. 
\tıı 8.yanname lae Almanyanın. 
~il tarafından ileri ıD&'l\len · 
"-r tllur (14) maddeaine inanmak 
tdcıt • bugllae kadar çektiii 
~ llbları anlat:ıklan ıonra ı&ylo 

•a11a etmektedir: 

ı..:••n hlllcumeti, geçenlerde 
~.. Bııbakanının a-ayet bariz 
'-'1 •urette ifade etmiı olduiu 
a._ lbazalara fıtinat etmektedir. 

,~llllbaıalar funlardır: 
tlı l<endiı"ni l mGdafaaa1 kay· 
...:u~a mllteallik ihtiyat tedbir· 
'-i!İıı almıya lmade o~mıyaıı bir 

et. bu düuyada biçbir kuvve:e 

Birin-ci · Kolordunun Divanıharbi 

G•n•r•I P".tr•• ı.,.,.. 6•1 
o/malt l.t-mlıtl 

Yunaniıtan iıyaoı timdi artık kat'i 
taıfiye v'tziyetiot ılrmiıtir. Taıfiye 
vekayiini göetırir telgrafiar qaııdadır : 

Atina, 16 ( A.A) - Aıkerl 
mahkeme, ihtilil hareketine ait 
tahkikat ve istintaklnrına devam 
etmekted:r. Y apdan tahkikat, 
Plaatraa'm 1933 Martında yapmıt 
olduğu neticesiz harekete kadar 
uzayıp g:den fesat tertibatının 
ne l'1r•lle.."'hazırlanmıı olduiunu 
me) dana çıkarmıştır. 

Bu ha:rhldar, "Clmhurlyetia 

Başlıyor 

Be, l'~•lz•IHa SOO rnllB•• 'r•lt-
91/Uk ••lakl wal••'•r• -'""· 

mldafaaaı,, lıml verilmit olan l»ir 
heyet tarafından yapıhyordu Ye 
bu heyetın mabadı halkın inti
habı ile iktidar mevkilne ıelmlt 
olan Çaldarlı hnkümetinl de•ir
mek leli. 

Bu teıkUlbn Atina ye Pirede 
(750) ıubeıi vardı; bunlar, Veni
zeloı ile Venizelist fırkasanın Ter
mit oldup paralarla birçok ha 
ve taraftar kaydediyordu. 

Heyetin reiıi, Venlzeloıun 
ıabal doatu olan ıeneral Papoulaı 

... ç.ıt1.,ı., ıiıncli, •çıl•• ,., •• .. ,.,., .•. ,,,,..,,. ,,..,,.,,.,. 
dır ki, timdi mevkuf buluaan ..
hHın araıındadır. 

Bu teıkilıt. lzalanna bilhaua 
içlerinde ufak birer ıllo,U bula
nan bastonlar te9zi ediyordu. 

Gerek kara Ye ıerek deni• 
kuvvetleri zabit ve efradı arasında 
propaıanda deYam ecİiyordu. 

Bu feıat tefklllb11111 parola11 
fU idi; "Ctlmhuriyet tehlikededir.,. 

Hazırhklar oldukça Uerleclljl 
zaman Venlz.ıe. Atiaadaa aynlcla 

( De.ama 10 UllCll JiUde , 

mOracaatini eyi karıdamlfbr. Ba 
hu1Ulta ıerek tlll1etln hiuuine 
dDpa k111m ve ıerek bakanLp 
alt yol para11 içle ilzam olaa 
paralar haurlanmııbr. 

Kalpsiz Bir Ana, 
Baba 

Kmlcabamam (H11111a1) Kaı .. 
mıza bağlı GtiYen aalaiyeaiain 
SOleler k6yünden Kerim otla 
Yuıufun, kazı bir buçuk yatında 
Fatmayı 61dllrdftğü hakkında karıs 
tarafından yapı.an ihbar ilzerine 
çocuğun cesedi burada muayene 
edilmiı ve g6mtılmeılne izin vo
rilmittir. Fakat kan koca k6ye 
tlderlerken yolda barıımıılar, 
ölQyll bir hendeğe atarak yolla• 
nna devam etmişlerdir. 

KtıçUğtln cesedi k6pekler ta• 
rafından parçalanırken yolcular 
tarafından ıı>rlilmllf •• jandar may• 

haber verilmİftİI'. Yllreblz karı kocı 
yakalanmlflardır. - lf 

Bayram Maçları 
a.,, .... ,. "" 6••• o, ..... F••"•,.., . .,. -IHılaç• - G•l•l•nr•• ...,.,, •ıaı .. 
,., .... ,,.,. "" ,.1.1111.,:; .. 
al•r 10 ae• ..... Mı ır. .. 

Barra111 gaarerine ta • 111• .... • 
.._._.. h•ll .. lart lkl•cl, h•rlcl 
hllll ......... hu.._..,. da "'inci ..,.. ...... .. 
-~-- ----~-



alkın Ş si) 
Bayram 
Ve Halk 

Du bayram oldukça sert geçti. 
Çı.inkil giden kıt geri gelmiş• 
benziyordu. Onun için küçük
lere göre bayram bayramlıktan 
çıkmıftı. Büyüklere gelinctı 

Day Hüseyin A vnl ( Gedikpaıa 
Mimarhnyrettin 22 ) - "Bayramı hiç 
te fyi geçirmedim. Mevsim lllt n 
fiddetin:, fırtınaam ı; l:oraaınt bııyrama 
aalq~m f olacak ki bayram gllolcrin
de gözümüz.il açamad.k. Ha:buld 
bahara g:riyoruz. Bir kıt s •kılan ruh
Jımm zı açık ve ılık bir havada din
lendirmek lıtiyorduk. Bayramda bir 
defa sinemaya gittim. Bir defa da 
tlSylc bir husuıi mecliste l:iraz içip 
eğlend:k. lıt• benim bayramım böyle 
&"eçti.,, 

* Day İbrahim Etem ( Nuruoııma iye 
Şcrd sokoğı SS ) - Eski.len deliye 
herglln bayram derlermif. Ben luna 
bir kelime daha ilhe edeceğim. 
Züğilrde de 6yle... Cüzdan ı!tkin 
olmadıktan sonra bayramı neyleyeyim! 
Banim bayramım da ditcr gilnlerden 
hiç farkla o!madı. Hatta itıiılikten vt 
berltu:n yııfadıtı zevkli ve eğlenceli 
hayattan uzak ve hrum kaldığım 
iç'n de c•nım 11kıldı. Ben bayramı 
yana işimin brıma ıridince yapacağ.m. 

* Bay Şükrü Güney (Aksaray Sor-
guçeu sokak i5) - Ben çocuk:uktan• 
beri bayramlara bayılırım. Bayram 
nihayet senede iki ırDndilr. Zaten 
dilnyanın gam ve kederi do p }·an· 
11zd r. Sllrur gQnleri de insanlara 
bayram gibi nihayet ıenede iki defa 
ya uğrar ya uğrilmaz. Ben felekten 
kim almıık için bayramları beklerim. 
Ben fU üç gün lçiode ef'lence n 
zevk namına ne tanırsanız hepıini 
yapmak isterim. Her &anc kurban 
keserdim, bu nne kurban paraıını da 
Hililiahmere verdim.,, 

~ 
Bay Ali Kü~·ükay ( llkmektep 

muallimi ) - Biz yafh adamlarız. 
Bizim bayramımız iıtirahato k.:vuf
maktır. Bu bayramı da fatira atle ve 
iatirahat!a husuıi ütalea ve telıb
b<lle ieçirdim. 

* Day Rııat (Maçka Muradiye 105)-
Bayramın birinci gllnil sabahı babamı 
ziy&rete gittim. Ye ekten sonra eve 
döndüm. Glirülecek lt!erim verdı. 
Bugfine kadar evde çalıthm. Bayram
dan yaptıtım iıtifade bu oldu. 

BUyUkdered ki Fidanlık 
Genişletiliyor 

Üç sene evvel Vilayetin kur
duğu Büyükdere fidan~ığmdan 
çok eyi neticeler homııbr. Fi· 
dan!ık (150) dönüm olarak hazır· 
lanmıştı. Yililyet ~Jmdi bu mlk· 
tarı (200) dö ilme çıkarmıya 
karar ,·ermiş ve milll mlaktan 
(50) dönümlük daha yer elmıotır. 
Şimdi fidanlıkta (350) binden 
fazla fidan yetiştirilmiştir. Bunlar 
tamam n B§llı ve eyi c;ns mey
valardır. Bu 1ıen halk bunlar· 
dan (30) bin kadar a~ılı elma, 
erik, ermut, vİfRe, kayısı, §eftall 
dnğıtılmışhr. 

DA ILf A E • 
ors n 

aliçte otörl oymak ster er-
n ı a k 1 

lstnnbul pcl:si, Bayramın ikinci gecesi Hal'.çte 
bağlı duran motörlere musallat o! n iki sabıkalı 
korsanı yakalayarak Adliyeye vermişt:r. Bu hususta 
tahkikat yaptık ve ıu malümah elde ett:k : 

Ahmet ve Mcvlüt adlarında iki kafadar, herke.sin 

dığını görerek Şaban Kaptanın mo:örUne seEsizce 
at!amışlar, başaltır.a girerek eı:erine geçen eş; a!arı 
kucaklamışlar ve dııarıya çıkmışlardır. iki arkadaş, 
çaidıldarını bir kenara bırakıp öt&ki molörlerl 
soyacakları nrada bir ayak aesi işittikleri için 
Şaban Kaptamn eşya!arım kaçırmakla iktifa etmek bayramın eğlencesine ı;ideceğini hesaplayarak 

bayramın ikinci gecc&i Kasımpaşa civarında sahile 
bağla bulunan motörleri gözlemeye başlamışlarc!ır. 

mecburiyetinde kalmış'ardır. 
Fakat polia, yaptığı kısa b:r tahkik neticesinde 

Bu iki kafadarın deniz korsanlığında birçok sabıkası 
oldu .. u için bu Iıte kurnaz davranmasını 1) I 

becerirler. iki konan, etrnfta kirr.ıenin bulunma• 

bu gece korsıınlarının hUv:yetlerini mel dana çıkar• 
mış, ertesi gün de kendilerini yakalayıp Adliyeye 
vermiştir. 

Afyon • 
ŞI 

lran Mur hbas'arı l\~em
leketlerine Dönüyorlar 

lranlı ajyon murahhaslnrınn 
yapılacak son teklif hakkınd 
Iktısat Bakanlığından nlakadarla· 
ra emir gelmiştir. Malum olduğu 
üzer , şehrimizde yapılan görü • 
melerde tam ve esas 'ı bir neH
ccye v nlsmnmış, murahhasiarı' 
Tahrana dönerek Iran Afyon in
hisarı ldaresile tekrar temasta 
bulunm hırı kararlaşmıştır. 

Bak nlığın gönderdiği son 
tekJif lranh mural.haslara bugün· 
lerde bild'.rilecektir. Iran inhisarı 
milmessilleri, Cumertesi iÜnÜ 
memleketlerine döneceklerdir. 

Navlun Komisyonu 
Navlun ve yo!cu Ucrctlerinl 

tesbit edecek komisyon, yarın 

De iz Ticaret müdürlüğünde 
toplantılarına baılıyacaktır. Bu 
toplantılara, ıehrimizde bulunan 
Deniz müıteşarı bay Sadullah 
reislik edecektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Sabıkalı Yusuf B~yuıUa amele 
Salibin parasını dolandırdığından 
yakalanmıştır. 

lf. Sabri, Hasan, Mehmet, 
Ahmet, Kadir, Mahmut ve diğer 
Kadir isminde yedi kiti. BUyük· 
dcrcı, Kasımpaıa v Ihlamur bay· 
ram yerlerinde ba,~arına topla• 
dıkları çocuklara kumar oynatır
larken yakalanmışlardır. 

~ AraFcamiinde oturan Hll· 
seyln isminde biri bir alacak 
ytizilnden çıkan kavga neticesinde 
Emin ad:ı bir kahveciyi tabanca 
namlısil başından yaralamıştır. 

Ticaret .Uzesi 
Şehrimizdeki Ticaret \re Sanayi 

müzesi müdürlllğUnc Ökonoml 
bak nlığı evrak g enel müdllrü 
b y Sadi ta) in edilmiıtlr. Bay 
Sadi, ay baıında yeni vazifesiı.e 
ba~lıyacnktır. 

Yugoslavyada 
Iılal Bırakmış 
Olanlar 

Aldığımız bir habere göre, 
Yugoslavyada mal bırakmış olan· 
lar te\'Zi .. tta bulunmak için f,fa. 
Uye Fak nlığı tarafından teşkil 
edilmiş olan zarar tesbili komis
yonu ça'ışmıya baş·nmıştır. Bu 
meyanda memleket;n birçok yer
lerine dağılmış bulunan Yugoslav
yah Türklere tebli~at yap.lnuş, 
alanım tazminat miktarına gör 
yapı'.acak tevziatın n'sbeti tayin 
olunabilmek için henüz beynnnn· 
me vermemiş olanların içi:ıde 
bulunduğumuz mart ayının 31 ne 
kadar Mn'lye Eakan'ığmdn teşkil 
edilen komiiiyona t .... snrrL.f ve .. ika.-

Jarı ve beyanname:eriJe müracaat 
etmeleri bildirilm.şf r. Müracaat 
zamanı 31 mart ak~amı bitecek 
ve bundan ıonra yapılacak mil• 
r caatlar nazr.rı fübare almmı· 

yacaktır. 

İstanbul, 
Merkezi 

Tedavi 
Olacak 

Sıhhat Bakanlığı Istanbul haı
tahane ve sanatoryomlar.na ehem
miyet vermektedir. Istanbul bir te• 
davi merkezi haline geHrilebiimek 
için ba'Zı yeni kararlar Yerilecek· 
ti.r. Şehrimizdeki hastahane ve 
ıanatoryom ade.c'l muhtelif suret
lerle arttırılac<:kbr. Belediye şehir 
namına, Sıhhat Bakanlığının bu 
yeni teşebbüslerinden dolayı, Ba
kanlığa bir teşekkür telgrnfı 
çekmiştir. 

Gizli Silahlar 
Evvelki gece şehrin muhtelif 

semtlerinde yapılnn aramalar 
ncticcı'ndo birçok kimselerin 
üzerleri.Jda taşınması yi:sak olan 
tabar.ca, kama, bıçak ve &aire 
bulunarak musadere edilmiştir. 

Sinema Ücretleri 
Fi im Verg:ıi Çoğalınca 

Bir Miktar Artacak 
Filimlerden kıymetlerbe gö

re mi, yoksa kira Ucretlerlne 
rnzaran mı gUmrUk resmi alma· 
cağı meselesi çok dikkate şayan 
bir safhaya girmiştir. Sinema 
sahipleri, bu vaziyetin sinema 
ücretlerİilin pahalılaşmasına se.b~ 
biyet vereceğ;nı ısrarla iddia 
ediyorlar. Söylenilenlere göre, 
kı} met üzerinden resim almak 
bugünkü resmin birkaç katını 
ödemek demek olacaktır. 

Gümrük idaresi, yeni kararı 
tntbika başlamıştır. Fakat, sine
macılar ihtiyaçları olan filimleri 
daha evvelden getirtmiş vazl· 
ziyette oldukları ıçın şimdilik 
fazla end şeli görünmüyorlar. 
Ancak, ön\imüzdekı ainema mev-
dmine kadar bu noktainazar 
ihtilafının halredileceğini vo ile· 
retlerin arttmlmaEına lüzum 
kalmıyacağını umuyoriar. 

Tabancasını 
Temizlerken 

BUyükdere iskelesine bağlı bu
lunan 38 numaralı gUmrilk motö· 
rüniin tayfalarından Ismail, tahan-
caEını temizlerken . fiıeklerden 
biri patlamış, Muıtaf a adlı diğer 
bir tayf aya isabet ederek yara• 
lamıştır. 

Aksu Vapurunda 
Vapurculuk şirketiı.ln yeni al• 

dığı gemilerden (Aksu) vapurunun 
&efer konulmaıı münaıebetile 
dun akşam bir ıiyafet verilmiıtir. 
Galata rıhtımrna yanaşan (Aksu) 
vapurunda verilen bu ziyafette 
deniz milateşarı Bay Sadullah, 
Kabotaj mUdiirU Bay A;ret, deniz 
ticaret mildUr'l Bay Müfit Necdet 
ve daha birçok davetliler hazır 
bu!unmuşlardır. Şirketin yeni ve 
mükemmel gemilerinden biri olan 
(Aksu), ielecek hafta içersinde 
Karadeniz hattında işlemeğe baı
lı yacaktır. 

Mısır Tahvilinde 
Kazanan ar 

Kahire, 17 { A.A. ) - Ylizde- 3 
faizli Mııır kredi fonsiye tahviller'niD 
16 mart 1935 tar'hli çekilitlnde k&• 
zanan numnralnrdır: 
1888 tarlhlllorden 52.S39 No. 50.COO frank 
1908 ,, 617.063 ,, 50.000 " 
l 911 ,, 226.053 ,, S0.000 11 

kazanmışlardır. 

TU .. klya • ispanya Klerıng 
Anla ması 

Ankara, l4 - Türkiye • fsp· nyı:. 
klering an'2tma11 13 mart 1935 t:rl• 
hinde Ankar:ıda lmz-lanmıttır. 

TUrk • Alman Tlcarei 
Anlaşm sı için 

Bcrlin, 14 - Türk - Alman t!c&• 
ret l'o'cım·sına müzakere edcc•I! 
olan TGrk heyeti murahhuası pel 
yakındn Berlf ne muvasalat edecektir, 
Heyet Reisi B. Numan hakkında 
Alman siyasal mahnfilinde l:flyllk bff 
hOrmet b .. 'enmektedir. 

Almanya Bizden 1000 Ken• 
tal Yumurta Alacak. 

Ankarıı, 14 - Almanya mert aJ1 
için memleketlmb;e bin kentallik yu• 
murta kontenjanı ayırmıştır. 

TUrk • Bulgar 
Ankara, 14 - Türk-Bulgar tlc ret 

anlatma11 iki ay mOddetlcı temdit 
edilmlotir. 

Bakanlar Şehrimizde 
Ökonomi Bakanı Bay Cel&l Bayat 

TC lnhis rlar Balt:anı Bay Ali "R na 
bayramı geçirmek llzere ıehrimiıe 
gelmitlerdir. 

· Tıbbiyeliler B yramı 
Tıbbiyeliler bayramı Ünivenite koıı• 

ferııns salonunda meruimle kutlu• 
lanmıfbr. Rektör, Tıp fakllltc11i dekalll 
ve birkaç talebe tıırnfmdan nutu&lal 
ıöylenmiıtir. Ayni günün akoamı, Tıp 
talebe cemiyeti tarafından Tokntll• 
yanda bir bulo vcrllmiıtir. 

Zir t Kurau 
Çıkmadığ. mız bayram gOn'e:iııO 

alt dahili haberlerin hulbaJarı: 
Ziraat Bakanlığı tarafından Atı• 

karada ylikısek Ziraat enltitllı;ünde 
açılan tamamlayıcı bilgiler kursuna 
ittirak eden ziraat mlldQrQ Bay Tah• 
ıin ıchrimize d6nm01tOr. Kurs, Şuba• 
tın on dokuzundan Mnrhn on ikisiıı• 
kadar ıilrmfiştQr. 

ispirto Fi etlar1 
lohiınrlar umum mUdürlllğO, ispirto, 

içki flatkrmı lndirmeğe kıırı;r vat" 
mittir. Her çeıit içki fiatlı..r.nd• 
tenzilAt yapılacaktır. 

Sebze Ve Meyve 
Sebıe ve meyvanın ucuza aab·IJl&' 

ıını temin etmek ve m0ıtahıill•11 

mOtkOl vaziyetten kurtarmak için Of 
milli banknnın ittirakile bir ı·r&ı• 
kurulması dGtGnlllllyor. 

Genel Nüfus 
Sayımı 

istatistik umum müdOrinknııd•~ 
verilen mr.lumata göre, ııeçen '" 
çıkan buıusi kanuna uygun olarak ıı' 
yıl birinci teşrin ayında ııenel vilf 
ıayımı yapılacaktır. 1,, 

Seyım İfİ bir cuma gQnüne f~S ~ 
dlf ettirilecek ve yurdun her k0 •41 
ıinde ayni ııilnde baılanıp ayni gl1P 
bitirilecektir. 

~on Posta'nın R simli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor 

- lydi &:aidi et:lısnıD tebrik 

ile kcobişer .. f ey'erim Hasan B. 

- Bonfct Ha n B. - Bayramınızı kulluiarım Bay 

Hasanl 

- cum:enin ınnkiudü bir 
a,mma rivayet muhtelif Hasan 
B., no çıkar. 

N ıkarıa bull"' 

l 
lin& D B. - e ç e· yuıud• 

dnn çıkar dostum. ır 
bir tek dil olmalı l 
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- , Ziraat Bilgisi ("') 

!'!'!"'' 
-

Yem 
Nebatları 
Yetiştirmeliyiz 

Ziraatin hayvancılıkla olan 
ıarsalmaz iliıiifoi bilme} en köylü 
yok gibidir. Topraia işç.lik eden 
her köyfü mutlaka ~irkaç hay-
van beslemek zaruretini de duy .. 
muştur. O derece ki b:ıde hay· 
\•anı olmayan ç'ftçl dcnüm!erle 
tarl&11, bahçesi içinde eli kolu 
bağla bir ı:nallıya döner. Çllnktl 
yurdumuzun ziraatinde her it hay
vanın yardımına muhtaçtır. llay-
vansıı: çiftçi tarlasını aüremez, 
ekinini ekemez. DemetiRİ taşıya• 

maz, harmanını }&pamaı. Ü ... tdik 
köyde oturmanın icap ettirdiği 
yaşamada da tam:u11en kolsuz 
kanstıız kalır. Zira hayvan; 
k~ylUnüıı birçok iıler·ni baiar
dıktan &onra süttı i!e, eti ile, 
postu He de onu besler, giydirir, 
geçind·rır. · ----

Hulasa ziraat Ue ha
0

yvanıil 
alakası ok~dar köklQdür ki bir 
karı~ toprnkla da çalııan köylU 
mutlaka bir çift ha) va.11 dn ba· 
rındırmak lhliyacını duyar. Şu 
kadar var ki bugUn şaımaz bir 
k c:.ide halinde yerleıen bu gidiıte 
olabilen iki görünüş vardır: 

A - Birincis:ade köylü, hay
van bea'emektedir. Fakat ne 
ıiraati ondan yardım görmekte, 
ne de kendlıi faydalanmaktadır. 

B - lkincidnd~ İle köylD, 
bulediği hay\•anlardan azami 
derecede faydalandığı gibi ıiraaU 
de o ni&bette fazla yardım gör .. 
mektedir. 

Bu iki görUaüite11 eYvelkiıl 
köylUyU hem zirtatiade geri •• 
gelirsiz bırakır, lıe• de lıay•andan 
umduğu faydadan yokıul eder. 

Sonuncusunda Ziraat işi olan• 
ca gayretile ileri ıtttiiindeB o 
yüzden kaı.ancı arttıktan bafka 
bay•anları da kuvvetlerde faz!a it. 
besiliklerJle fazla ıtit ve et ver•· 
rek köylUyU bir kat daha ileri 
götUrürler. 

GörUIUyor ki bu iki vaziyette 
k5ylU için dalma ikinci ıekll 
mc} dana getirmiyo i&tek var'1r. 
Yoksa köylilnUn kapııındakl bir 
sürll hay.an bat tacı olacak yer
de baş belisı olup çıkar. işte 
ha} vanı ziraate benimsetecek tek 
yo!; otların çok faydalı bir hale 
getirilmesine çalışmakdır. Bu da 
so}larım artırmakla beraber bHi· 
ler:ne itina etmekle baılar. Besi• 
ıiz bir hayvanın cılız ve kuvvet
siz gövdesi ne köyUlnlln işini ba
şımı.bilir, ne de karnını doyurabl· 
Ui. Onun ıllreceğl tarlanın vere
ceii ekin, belki kendisine saman 
yetiıtirir. 

Sll~ünUn, yavrularının ıelirl belki 
yalnız çobanı doyurabilir. Halbuki 
beı!enen hayvanların ıörecılderl 
iı faıla ve temiz ve bu yllzden 
de &elirecelderi kasılat artık olur. 
Ayni suretle· buli bir ineğin bol 
•6t0, semiz yavruları köylünün 
bUttln çoluğunu çocuğunu geçin• 
direbillr. Elhasıl beali hayvanforın 
bu liıttınll\il\nll il.emen heFimiz 
görmUı, duymuıuzdur. 

Fakat her ne.lense bizde be
ıileme iş:ne o kadar ehem&lyet 
verilmeyor. ÔmUrlerini s~man 
yemekle, gcç:ren öküzlcrcen, 
inek'erden, yemyeıil çayır ıör
miyen beyglrlerden ne hck!•ne· 
bilir? Anadolunun kıraç ve kurak 
iklim:nde zaval'ı hayvancıkiarm 
kırlarda bulabildikleri da bir nevi 
ıam ınd~n fa:ı~R olmuyor. 

Halbuki onların bakımsız kzı· 
lış' arı :zlrat t:mu için bUyUk bir 
ökscz:ük, ke .dl varlığımız iç:n de 
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HABERLER/ 
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l: ı ' Tarihi Fıkra 

la~yada Her Mevsimde Yaz Sebze
leri Bulunur, Burada Kış Bilmezler 

Alaaya (H"
ıuıi ) - Havalar 
ısınmıya baı:adı. 
llkltabar keRdİ4 
ai ııö•terdl. 8g. 
ranm ilkbıhan 
pek erken gelir. 
On heş g&ıulıa .. 

beridir hade111Ier 
ve erikler çiçek 

sçmıya 

Zaten 

kış için 
tednrik 

baı!ach. 

burada 

hiç bir 
ı6rill· 

mez, buna lilzum 
da yoktur. Kırk 

bin kii&ür nU• 

fuslu bir kaza 
dariiliJ!S.o nümune olarak beş ta• 
Qe soba yoRb!-ı S,oiu.k olmaz 
ki ııınmıya ihtiyaç olsun. 

Burası turfandacılıiın arayap 
ta bul&madığı bir yerdir. Bakla, 
1:-ezelye gibi sebzeler ıimdiden 
çıktı. Marul ve hiyar da nerede 
ise çıkmak üzeredir.. Bu turfan
dalar f ennl bir çalışma ile değil, 
talıtiatin yarclımile yetiıtirllmekte

dir. Ei•r anlayıı!ı ve baıarıcı bir 

Küt hyada Bir Mektep 
Bir Hastane Yapılac•k 

Klitahya (Huıuıl) - Bu Dene 
Hçlltn Villyet UIJluml Mecliıi 

li ye 1 • ri nden 
dörde karlıa· 
dır. Bunlardan 
Bayan Fatma 

0.ııral ıkl mu· 
alllmlerdendir. 

Fatma Dur
al Umumi mec• 
liate ce::nie-
leket l!§ .. erif\· 
den hiçbirinin 

Kütahya a•umt diğerine ter• 
mectis üyeıi Bayan cihiain doğru 

Fatma Dural olmadıtmı, an· 
cak KUtalaya •aarifinia mail Ya· 
zıyetinln ısla'• ıaha&ıada fazla 
uğratacağını, bu hususta arka
daılarile mutabık kaldıiını, gllıel 
bir mektep bfouı ve konforu 
deıtk bir hn1tane binası yaptın• 

lacağını ıöylemiıtir. .......... ·-···· .. ·-········-··········· ................... . 
böyUk bir yokıuxluktur. Hayvanıaa 
bakan köylU, bu ikıUzlüğU ve 
yokauzluğu giderir. 

İleri memleketlerde lsayvan 
bakımına çok ehemmiyet Yer:Jdiii 
için onların yiyecekleri zade ekia
den artacak 1&mana bıcakılma
mıştır. Onlar için ayrıca yem 
olacak çayır ve nebaUa.- da eke
rek lllr taraftan onları besleyip 
yetlJUrirler eir taraftan da mraa
tin yUzline dciitik bir çeıal 
katarlar. 

Bizimde artık hayYanlarınuz
dan en çok faydalanuaamıı, %İraa• 
timiıe yeui yeni nebatlar ekleme• 
miz zamanı gelmiıtir. Bugtln 
ıulak kuralı, ıoiuk ııcak. her 
çeşit toprak Ye Udim için tOrlil 
yem Rtbatları yetiıtirilmekteair, 
bunlnrdan biıe uyrun 0Ja11lanna 
aeçio hemen işe ririımek her 
köy1Un8n kendi 111enfaatidlr. 

[ Böyle yeın .e\atlanndan bhiılni 
geleP-Lk l 11z1s11l• y&zac&ğım. ] 

Çi/tçl 

* Doet.ucıda lby 11. Şükrüye: 
... s~rduiunuz aebatua naaıl ye

hf1..r,I•:•ilai _Jelıcek yaz,nula 
y.uacaı1m. - ç 

,., Z raat huauauadakl ınit' IIlerlahl 
H•UDUI.. ien fomla'nın \Çlftıı) el 
ab.:ı C:l v.ıb \'t.recektlr. 

Alanyadan ~ir manzara 
ıekilde yapılsa blıtün Hne burada 
lüçbir sobze ekiik olmaz. 

Daha geçen 1tnenln ıebzele• 
rinden domates, biber çarıı ''• 
pazarlardt satılıp durmaktadır. 
Aatı da mevsimindeki gibi ucuz• 
dur. Alanya seneden seneye 
ıebze ve meyvacılığa ehemmiyet 
verıaittir. Her aene için ihracatı 
artmaktadır. 

iki seoed:r pamukçuluk tec .. 

:ollbe edildi ve eyi 
neticeler alındı, 

ılmdlye kadar 
kazanın ihtiyacı 
olan pamuk hariç 
ten gelirken bu 
ıeae iz mire 100 
150 balye pam11k 
bile ihraç edildi. 

Alanyadan bir 

Hne içinde da
hile 666728 kilo 

portakal, 146,684 
kilo limon, 47712: 

kilo mandalina, 
2215 kllo muz, 

274,398 kilo &eb· 
ze, 159,593 kilo 

au1&m, 22,878 kilo fısbk, 25,805 
kilo badem içi, snoo kilo ham 
koza, 83, l 85 kllo keçiboynuzu 
ihraç edllmiıtlr. 

Yabancı memleketlere de 
1,689,367 kilo kereıte, 1,299,700 
1'ilo ham kereate, 312,500 kilo 
kömür, 4521 tane keçi, 2113 
tane koyun, 273 tane ııtır, 537 
tane kuzu, 52050 kilo ıusam 
H ttlDUŞtır. 

Aksarayda Sıtma Mücadelesi 

AJuaray aıtma mncadele heyeti 
Akaaray ( Husuıi ) - Sıtma bataklığın ıenitliA'I 40 hektar, 

mtıcadele heyeti ırcçen yıl orta- açı:mıya baılanan kanalın uzun· 
sında başladığı bataklık kurutma luğu da 2500 meıtredir. Bunlardan 
işine yeni sene içinde çok geniş başka Girenr:ol çifllliinde helva· 
ıeki:de devama karı:.r vermiştir. dere, Sinaaesultan ban, Eımekaya 
Kaza çevresinde 11tma )UVaıı Accmköy, Kazımık köyleri önOn-
olan btıaın bataklıklar tetkik deki geniı bataklıkların kurutul-
edilmlw yap.lacak işler tesbit masına da baılanmak üzeredir. 
olunmuş ve mıntaka mıntaka mu- Köylüler hükumetin bu çok 
kellefiyet ilanına baılanmııtır. hayırlı icraatından ıl\kranla bah-
Havalar milsait giitiği cihetle sederken mllcadele doktoru Fer· 
GelegUn köytlndeki bataklıi'ın ruh Niyaziye de teşekkür etmek-
kuretulmıssına baılanmıştır. Bu tedir!er. 

Adapazarmda Zabıta Vak'alara ı Muş Çocuk Esirgema Kurumunda 
Adapaıan (Huausi} - Semer- Muş (Hususi) Çocuk eaİrieme 

ct:er mahallesinde oturan aabıkab kurumu &enelik kongreıin\ yapmıf, 
Adem oilu Fehmi, Emine cdla kurum batkanlıjıoa köylü Celll 
h_afif meşrep .bir kadını al~ . ye- Gliogör, kllipliğe Kültür mlifettitl 
rınden, Eaanaenin annesını de s· . ayatından yaralamıştır. Eminenin ıyret, vez~edarl:ğa huıusı muha· 
yaraları çok ağırdır. Fehmi yaka.. tt>beden Saıt, azalıklara Uic\!ar· 
lanmıı Adliyeye verilmiıtir. dan Ziya v" Vahap seçilmişlerdir. 

1f. 
1

Lııbna. kö} ünden Hamd~ Aksaray HilAli~hmsr Heyeti 
otlu HilH) lnı yaralamaktan yedı Aksaray (Huıusi) - H; a:iah· 
aya mahküm olan Kay~ köy~ndon mer idare heyeti reislii:ne doktor 
Ordulu Cafer mahkumıyetinı bi- Ş . , 
tirerek ılaaatancden ıkınıf, fakat aha.p, Udncı r~ıı 1ie dok .. or 
ikl atin ıonra köy~• Hliseyini Vasfı, muhaaebecıliğe bankadan 
tekrar haıından ve iki yerinden NaiJ, veznedarlığa Hikmet, vez· 
•il' surette yaralamıştır. Hüseyin nedarhia muallim Bayan Raika 
Owitılz bir ha.de hastaneye kal.. seçilmişlerdir. 
d:rılmı§,, Cafer yakalanarak ad.I· Karamanda MUsam'lra 
yeye tos.im olunmuıtur. 

1 

"' 

"'- D•iirmcmdere köyündeki k... Karaman (Hususi) - idman 
reste hi%arlarnıda çahıan amelfıden Yurdu temsil kolu tarafından 
Ahmed kendini dostereye kaptı· Hi:aı:abmer menfaatine bir mil· 
rarak ölmllş, İbrahim de ağır samer• verilmiş, Haa bahçe isimli 
aurette yaralanmııtır. eser temsil olunmuıtur. 

Alkışa 
Değer 

Tarihte tüy!er Urperten, ilik• 
lere titreme veren, bununla b .. 
raber adamın içine imrenti getl• 
ren iılor vardır. Söz ge!lmi bit 
ananın bir ıözünll okuruz ki 
analık duygusuna apaçık aykırı 
dUıer, 6yle iken imrenti \'t:rltı 
Eski Peleponez muharebelırl 
ıırasıoda Atinalı bir kadının harp
ten salık almak için yanına si~ 
tiil bir askerden: 

- Batın aağ olıun anatıJı. 
Üç oğlun da öldül 

Sözlerini duyması Uzerine: 
- Ben &ana onların yaşay1' 

yqamadıklarını sormuyorum. 5" 
Yaşı kim kazandı? Atina ıtlt 
dllşman mı? 

Demesi gibi! •.• 
DördUncll Muradın, bUt" 

oynak yerlerini birer birer kırdr 
rarak öldlirttllğU Sakaryalı bf 
Tllrkün o ağır işkence altıodf 
kDçiik bir of bile çekmeyerel 
küçük bir yalvarııa yanqmıyarJ 
yalnız celladına: 

- ivme yoldaş, itini ya~-' 
ııörl 

Demesi gibi 1. 
Bunlar, ıarsılmaz lnanııllltlf 

7arattığı btı,, nk iç göçleridir. o 
aaı, 7urdunu çocuklanndan dallf 
çok 1evmeğl borç tanıyordu. g 
Sakaryalı Türk, kılıç altındı& ~ 
ıöz.tınden dönmemeğl en ) i1P 
erlik aayıy ordu. 

0 5ar,, da yapılan IOD yud 
aeYerllk de11emeainin sonu da bi 
ledlr, ulusal sevgi yolunda d 
olacak kadar büyük bir ı•Y 
0Db9f yıl ••ren bir 7u_,,..,k 

yaııyışından sonra oradaki 1 
manlarm gösterdiği gönUl v~ ·~ 
JıirMği, eski gllnlerdekl behadırlıtıf 
leri andırıyor. Bu, her yurt sıY 
için alkııa deier bir görOnUt .. 
göıteriı olduğu gibi ul1 
dllfllpceler, duygular la11yaıı ı;, 
7'1rete imrenti veren parlak 

ittir. ~ 
Buaftn gazetelerde tatlı 

okunan Sar savaşını yarının tat 
leri değerli bir örnek diye koY 
larında yaıatacaklardır. 

M. T. 1,, -----
Konya Valisi 

Karaman Gençlerin• 
Yardım Vadetti 

8 Karaman, (Hu11ust) - 1' 
valiıi Bay Cemal kaaabamııa 
miı, şerefine ldmanyurdu tar. 
dan bir çay ziyafeti verilııı1!.t 
Vali yurdun çalıımalarından T;A 
aun olmuş, yurt binaaı y•P1

• ~ 
üzere bin, bir bando teık•b.,,a~ 
de 300 liralık tahılaat ayır ,i'J 
çal11acağını ndederek 11•~ 
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Bu/garistanın 
Son Vaziyeti Ve 
i;,. Düşünüı 

BARİCi TELGRAFLAR 

ffldlaabn laakild mahiyetin\ glSr
"•k ıuretlle komıumus 8ulgariıtan, 
\'ıuaan iıyanı mlna .. betlle zaten 
•-.uımut olan ıl1aaal hnayı büıbQ. 
"- bozabilecek bareketlerden ka çı· 
1a.,alc barıı davuına bir llizmctte 
~lllundu, df7ebili~U. Bazan ifrafk!r 

lreket er, koruauldutu zannedilen 
--faatlerl baltalamaktan başka bir 
flfe yaria111aslar. Bir ihtiyat tedbiri 
l!arak hudut ltoyunda lliriktirilH 
~ar ukerlerl, baılarında iıulunaa• 

•il itte b87le y~nlıı bir hareketi 
ltaüa en tellfiıi mlhakln oln11yaa 
iıldı .. ıer aıe7daJ1a ••tirebil.r!er-
fl. Çok lıabetli olarak llua
._ kaçınıldı Ye muhakkak ki dllaya 
halı bir aefH aldı. Bul.ariıbnıa 
·~ Bulgarlıtaada bu .. a iktidar mn
~de lıuluaH lzlatiyef lalki•etiaia 
I tuzıharekatial Balkaa •İaakı 

~· yapıl•lf doataae !tir hareket a -.1ı lzere telilıld .t••k dofrudar. 
it - arada, epey aa•aaclaaberi bmmle 
t Gtatu•uzaa uaııaı apcak aeplyata 
" ••rea, bualan lbdaa Y• tahrik 

""- nıah•t •Trakya,. raaeteal de 
~ •yal hlktmetia lıabetli bir 
~ ••tlceıd olarak kapatıldı. e. 
~ laadiHyi, •alnat kartıııada açık 
• flllayı HHr srlSrdiltl•h Bu1ırar 
illa 'lh.kanı Geaeral blati1ef •• hlld
&.rt-U.ln lehJae kaydedl7or •• nrdik· 
- .aze aadakat rGatermek ıat ..... 
.;::- bir dellll aayıyonaz. Bu vadide, 
• laareketl•lda buıtı korumaktaa 
.,,.ttfka bi, hedef tut•ı1acatıaa, hat
an~ıt •• bll•akabil a•alyet ır•ti
.... •ai te•eaaiıladeyiz. 

Bia, bayaiJet larıa, tu•f baltalayıcı 
l't •lhayat Ntka••ta •ah- ırlSz 
lll~el hareketl•d- dal•a hnkld 
•ct•sr•'miı bil' aluns. Ayal pr•••iplere 
tla79t edilditfal sr3r••k iti.. .... 
••rtr. Ko-..ıan•ızın baaa bayleee 
bıı.eıerinl blı defa daha tekrarlarken ::u• doıtlulda mukabelenla Türk 
m ~ ·-~ ..... ,, ... o1dutuaa ka~d--

c en ••dl•lzl aıa.u,oraz. 
Sllreyya 

lnsull Kardeşlerin 
Bera eti 

' Şikiago, 17 ( A. A.) - Mit'ıan 
~d~eiu•u•lei, lnnll kardetler 

1'aındeki Wtln ditu lttilaa•lartlaa 
t:,"•zar edllecetiai bildlrmift:ir. 

Edebi 
T•frlll•1111• 

Geçen Hadiselerin 
Hulasaları 

Franaada Stavlıki reuletlade adı 
geçen polia m6tettiti Bonai tevkif 
edilmi ı tir. Staviıki rezaletinin tahkikat 
r poru da müstantik tarafından hvnr• 
lanmıştır. Dört meb'uaun mahkemeye 
Hvkini lıtiyen l:u rapor (9.SO) sayfadır. 

§ Japonya Uluslar Kurumundan 
çekilditi için, vaktlle onun himayesine 
ver ilen Bahrımuhitte eski Alnuın 

mGlte111lekui adalar.o geri alınması 

me1ele1i Uluılu Kurun1u11da g6rüşme 
me•zuu ol•aktadır. 

§ hayada (7.-000) ton1ulc yeni bir 
kruvrzör clenlzc iodfrilaılttir. Yenldea 
35 bin ton' uk iki kruY. zör He 6 
torpito muhribi, S gamlot, 4 cleniz ltı 

ıremiai de tugiklarda İDfa hali11de:lir. 
§ İtaya, dıtcr devletlerle kontell" 

jaıa uıulüne aBre yeni Ucnet anlat
maları yapacaktır. 

§ Romanya'da bazı mıntaka'arda 
Briı idare ve san.Ur ka•unu yeniden 
uıatılmıttır. 

f So•yet Ruqa'da iki trea çarpıt-
11111, iki kiti öl•öt. birçok kimHler 
yaralanmıthr. 

§ Baaka Kommerçlyale ile Kre 
Dito Baakalarıaıa blrleteeetl ıöylea
mektetlir. 

§ Ufualar Kurumuada Şako ibtilifı 
görtil!lrkH Tilrk Murabha11 Bay 
Cemal Hlınll. Kurum. mllakının 

tamamen tatblkiai iıtemiıtir. 
f lnsill:s Bakanlara 24 Martta Ber

lin4e, 28 Martta da Moıkonda bulu
nacaklardır • 

§ Eıki AYuıturya B'-tbakanı Dol• 
füı'Ga ilintile netieele .. n isyanda 
par•atı olaa A•aıturyııa ·11 eaki Roma 
Elçiıi Bay Ri11tlea mlebbet hapin 
•ahkGm olm11ttar. 

§ 60 mllyoa lagillz lira•ıaı tuta• 
lnıriltereain IJahrlye b8tçeaiaia Avam 
KamarHında mlzakere •• mlna• 11., •• ,... htla••lfh1'. 

1 lıpa111ada Kordo Tillyıtinde iç 
tlddıtli zelzele olmuıtur. Zarar yok
tur. ... ,.,.,... ..... ...... 
ftl••t •• ı.:t. ......... _ 9171 .. 11 
nutukta, iki ••afeket arumda 1ak· 
lıı•a •• Hlat•• lçia çalııacatıaa 
ehe•mlyetle lıaret etmlıtir. Bu nu
tuk Framaada büJilk bir •••auni1et 
uyeadınaııtır. Yuıo•laY pzetelerl de 
balya lelaiade doetaae makaleler 
JHmaktadır. 

1 F raaıacla uk•litfa lld •ene7e 
cıbnl••• etrafıacla ••b'uaa ••c:
Jiaiade flddetll •laalraplar oJmat. 

r~••= 
•h111ut Ye ..... 

No. -• 
Çam Tırtılları 

~Sarıa. hayırh bir wmet 
-. •le amma, böyle alnd• zah· 

'- ralamate bakılmaz. 
'-. liaıu ağa, Hamit onbapnıa 

zuna olquyorda : 
~ - Sen, emret onb,flm.. 
~ llaet Bey, bizim.. Bu kadarcık 
,.. hizmetinde de 1111 balonmıya-
'~? Yalnız 11n, mllhendiı 
"it r lçia yer haurlattır. Oalar 
~ Yoruldular. Bu ı.ce, oalan 
-..... ,ah .. 

t lia111it onbaf', keylflenmlfti: 
,, ---.. Atzını 8peyfm •i•·· Öyle 
-._dlcuınandan beyle doktor bey 
lç.Jt • kalırlar. MülatDdiı bey lerl 
~ta bırakmak o!maz. Onları 

~e ,~onaldayalım, denin? 
•·ıl •ia, çok dtltGnmedi : 

~~ Şahin Reisin ev:ni açanz. 
li.ta~lan bende •• 

L1t _ lftıt onbap, lzerJaden blylk 
~k k~alk•ıt gibi ferahlam11h: 

de.. Aga, •en olm11aan, bu k6y 
~c~ .. Allah oğlor.u batJılasm! 

~t .•lıl •tanın da ytlzft Kft1ü
tını~· ı: 

~f ep, 
gıı.. 

li .il ağa, 

biribimize deatek 

Demir •layı ko!un-

dan çekiyordu: 
- Atam, beraber gidelim. Yol 

yorgunun•. Bir acı kah•emi lçu
ıln. •. 

Demir ata, Hadu kaçıyordu: 
HaW ağanın evhae gidene. lllordı 
uzayacak. Mellmet Bey- Bekir Efe 
tuaftarlıj1 çık.::cakb. Halbuki, 
Demir ata, kargqahlr araanda, 
ba tehlikeyi a•aitur•Df gibiydi: 

Çepkenllye ıfdecejia •• 
Bafb zam&JL .• Ben, yar.n dejllae, 
ab&rp utrarım. Mehmet Beyia 
babnaı 90ran& 

- B:r aca kahvemi lçerdia 1 
- 1.temu miyim be ap? 

Gel ıör ld •akit 1ok. •• 
- Mehmet Beyi. yarın ltaracla 

bırakmazlar •• Yaylıya koyar. ka
aal.aya ıı6tCrlirler. 

Burada bakılamaz ki ••. 
- Öyle ise, kasabada bolu-

ıuruz. 

Hal l Aia ile Demir Ağa, 
kalabahk arasıadan çıkblar. 
$ağtitlümesdt ftnftnden geçtiler. 
Demir Atanın hayvanını bağla• 
dıj'ı yere i•lmişlerdir. 

Demir Ağa, bayyanln) ağaç-
tan çiSz.dll; btıtnn ihtlyath konur 

ı Habeş · lt~lyan Ihtilifı 
Habeş Hükumeti Meseleyi Uluslar 

Kurumuna Vereceğini Bildirdi 
Roma, 14 (A.A.) 

- f a•ya ile Ha- fi:I~~~~~~~~~~ 
betistan aruındakl 
müz kereler bir 
tevakkuf denealne 
g "rmittir. Bitaraf 

lnglltere Ha
betle, bu 11SI· 
den <'.o layı 
allkadardır. 

/ mınt ... ka ihdH na ~ 
f dair olan lti!Afın 

ge7eai Ou loud 
ve Afdoup bldiıe
leriain Halı hak· 
kında müzakereler 
icraı•aı temia et
mek idi. 

Roma, 17 (A, A.) 
- Habetlıtan El
çiliji Habetiıtaa 
im paratorutu nua 
Ce .. vredeki • 'çi• 
ıinl, ltalya • Ha be
ti.tan lhti'iflanaı 

U ualar dernej''ne 

vermeye memUl' n~~~~===~~~=~~:;;~~t ____ J 
ıttitiai teblit et• liı 
mlıtir. 

Lone!ra 14 ( A.. Devletlerin Habeıteki vaziyeti ve H&beşiltanın 
Mufusal haritası A.) - Habeı'atı a . . 

hOkOmeti, ltalyan. ffabef ıhti!lfını 1 a:a lhtilifın halli mak.adile dlter 
hakem• te•di etmek anuıuau ızbar devlet er!e teır:ki meni etmesinde 
etmiftir. Burada fta1a bu teklife b:çbir mahzur olmadıj'ı beyan edil· 
muv:ıfalrat ettiti takdirde larilter.. mektedir. 

---··-··-···-·-··-· .;.--·-··----·---··--
So•ya'iıfer hlkGmele bilcum etmit
ler, kart Jılclı at tmalar olmuf, fakat 
RadikalJeria Uderi Bay Heryo mllda
hale ederek J.lkGmet• ekaer:yet te
mia etmlttir. Neticede Soıya!iatlcria 
Arayı umumiyeye mlracaat takriri 
reddeclilmit. ltllküaetia iıteti tanip 
edil•ittir. 

§ Bir Amerika 1re1ete1i, Almanya· 
nın t ayyareler uçarken e lektrikle 
motörlerinl durdurmak tehlikea' ne 
karıı tetblr a'ma11 dGıüadlltünll ........ 

f Fra•aa Hariciye Bakaaı blrka~ 
haftaya kadar Moıkonya sridecekt·r. 

Han itleri Bakaaı. hatta OıtGn 

Frana x Afr'kaaı umum valiıi B. 
Reaard i'e zeyceain:o ve d:ter bet 
zabn t:uluamZ!kta oldutu tayyarenin 
kaybohnuı olnat•nu bildirme~tedir. 
Araıtırmalara baılaamıtbr. 

Belçika ajH• aa l'ar•, tayy· r• 
orta A.frikada Kokilhatvıl ıehrl cıva• 
nada b•luamaktadır. 

ez:: 
mak kararma rağmen Hrdu: 

- Bekir Ele, kaçmıt ha 1 
Halil AP, taaccDp etmit gibi 

.Uai ağzın• g&ttlrmilfttl: 
- Ne kaç•fo·• Deliçayı ıe.o 

çit... Mübendis:er, parmak ıaır-

vermezl 
Dllnyada, 

çoktan tut· 
Wnl bula· 

mıılar ••• 
Geçit 

muftur. 
mazlar .•• 

Ata binmek lbere olan Demir 
ağayı kolundan tutınuıtu: 

_ G6rdDa mil bir yoL •• Daha 
bhpe buraya ıelmeden, ortahia 
biribirla• bttL.. Ya bir de 

ıellrıe. .• 
- Gelecekmitl 
_ [yet, ıelecek, hUiyorum. •• 

Hem de 1aloada. •• 
Jçlal çekti: 
_ Mehmet Bey kurtuldu, diye 

hem .. .ıuı1orum, hem de. .• 
Su•IPUfh. Demir Aj'a, onu• 

JG&lae bakıyordu. Halil Ata: 
- He• de içim yuıyor ••• 
- Neden? 
- Bu, bu kadarla kalmayacak 

ağa.. Bu, bu kadarla kalmıyacak.. 
Mehmet Bey, kurtuldu.. Arbk 
bundan ıonra, o Bekir Efenin 
peıini bırakmıyacak arkasından 
jaadarmalan aaldıracak, kendi 
adamlarını kotturacak... Bekir 

Efenin eli armut mu d••ıirlr? 
O da karp koyacak... Al sana, 
kanlı bıçaklı bir boiazlaıma.. 

* Meılna, 16 ( A.A. ) - Kolombo 
lımindeki v pur, 700 aalcer ameleyi 
himil oldutu halde Ş-rkl Afrikaya 
hareket etmittfr. 

ita/ya 
Dostluklar 
Arıyor I 

Roma, 16 (A. A.\ - Aava• •Jaa• 
m•babirJade•; ltalya, Tu 1a haY.uaıa
da Ye Balkanlarda, Fra•aaa1akl11e 
•ynen benzer doatluklar aramaktadır. 
Bu temryO', Romada yapılan Franaıs 

ltalyan anlatmaaından eYvel de vardı 
ve l:u an'aıma ile d ha ziyade art· 
m ft r. ltalyanın yeni Be' grad Hfirlnin 
beyanata ile preaı Polun cevabı • 8. Mu•oliain'n ilk Teıria 1934 de 
Mi'lno a aöylediji nutvkta bildir il· 
m"t olan po it:kanın bir inkitafıdır• 

ası 

Demir Ağa, tudik ediyordu: 
- Doğru diyorsun atal 
Halil Ağa, elini ıallayordu: 
- Onlar botazlaıırken, bu

rada, yahut da kasabada, kah • 
kimbilir ne haltlar edecek? p 

Demir Ağa, kendini tutama· 
mııtı: 

- iyi emme ba Ağa daha 
kız, gelmedi, glSrmedik ••. ' Belki 
de ~ artak kabbe değildir. Ne bili
yoruz? 

HaUI Ağa, Demir Ağ 
cukluğuna glUftyordu: 

anın ço-

- Hey Ağanı... Uyu••··· 
yağacak yağmur, eaintiılndea 
belli otu~. Kendi gelmeden, ada 
sanı gelıyor ... 

Demir Agv a be · · ti • Ygır.ne a amııtı: 
- Ne d'yeyiıa? Cllmlemizin 

hakkında hayırlı11 ••• 
Halil Ağa, thnitaizdl: 
Bu, daha batlangıç... Mehmet 

Bey vuruldu, Bekir Efe kaçh ••• 
Akan kan, davayı tem:zledl mi? 
Kanı kan bealer, Ağa ••• Yeni bat
lıyor, Ağa, hep hazır ola!ım •• Ye
ni baılıyor. 

-2-
Vlllyet merkezinden d&oen 

Nnfus Memuru Cafer Bey, kah· 

veye girerken, yllzll parıl pırıl 
yanarak gftlUyordu. 

Kahvedekilerle aellmlqtı Ye 
aağ k&ıede oturan Tapu Katibi 
Hu.na Beyin 1anma ,ıttı ı 

Sayfa 5 
1 r Gönül /,Lerl l 
Okuyucularıma 
Cevaplarım .. 

'
1 Acı göz yatlan ,, imzaaile mek• 

tup gönderen gene kıza: 

Bahsett;ğiniz yazi} et Avrupa 
kanunlarının hiçbirinde izdivaca 
mani değildir. lıviçre Kanunu 
Medenisinde de öyledir. Fakat bu 
kanunun bize nakli eanaıanda t .. 
reddlldll mucip olmuıtur. Lehinde 
ve aleyhinde bulunanlar vardır, 
müphem kalmı9tır. Esaıen hüviyet 
cllzdanlarınızda da · kayıtlı olma• 
dıiana göre hiıslnize me§ruiyet 
vermekte mahzur görmiyorum. 

• Ankarada Bay (Cengiz) 411 

GönUI itleri ıUtunu bir 0 aır ,, 
kutuaudur. Ona aelen mektuplar 
namneuna tevdi edilmiıtlr, baıka• 
ama göaterJlemez, eaaıen okunur 
okunmaz yırblır Ye mftndericata da 
unutulur. Blnaeaaleyb arzunuzu 
isaf edemeyeceğim. 

* Aksaray (H. C.) ye; 
Mektubunuz ıı•ç ıeldL Ceva• 

hını bayram ertesi çıkacak ilk 
nDabada verecejim. 

TEYZE 

lbnissuuda Suikast 
Üç Yemenliyi Kırahn 
Muhafızları Öldürdü 
Loadre, lS ( A.A ) - R3yter aJaa· 

sının Mekke'den ISj"readitiae ıBre 
• bu aabab lbni11uuda karı• bir ıuikaat 
yapılm fhr • 

Kıral Mekkealn bllyllk camii elva• 
rıada ailibh Oç kithaln teeavlsllne 
utrm •ı. fakat hGcum edenlarla üçil 
de kıraJın muhafız'arı tarafından blr 
ıey yPpmalarana imkln bırakılmadan 
61dGrülmGıtar. SuikHte t•ı•bbOa 
edenler Yemen zeydilerindf'n idi. 

r 
TAKVİM 
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31 18 MART 935 131 

Arabi 

1 Rumi 
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- Merhaba hazret.. Sana, 
havadislerim var .• 

Hllsnll Bey, hemen bir iskemle 
çekip uzattı : 

- Buyurıunlar, mirim efendim. 
Vallahi, bir gllnlnk haaretin bile 
aratb. 

Cafer Bey, kahveciye bağarclı: 
- KabTeli orta bir okkah. •• 
Arkadaıına eğildi : 
- Eh birader, villyet mer

kezini görme •.• 
- Ne var? 
Cafer Bey, aizını ıapırda

tarak, batım iki yana aallayordu: 
- Sorma birader... Bir Afet 

aelml11 •ormL •• 
Htısnll Bey, altından lskem

leainl doğrultmuştu : 
Na1ıl Afet ? Nereden 

gelmlı? 
Cafer Bey, aa:ılerini yum-

muıtu: 

- Bir içim ıu... O naz, o 
niyaz, aorma .•• 

- Kim bu yahu? Nereden 

aelmiı? 
- lstanbuldan .• Eurada akra· 

baları varmıf .• 
Vilayette mi? . 
Merkezde deiil.. B.zlm 

kaıabanın köylerinden birinde •. 
Hllınll beyi• yOzl buruımattuı 
- Çok uzak dOftll, birader. 
Cafer bey, kurnaz kurnaz 

ııtllllyordu: 
CArkaaı nr) 



Yıldızlcırın 
Bildikleri 
v~ yaptıkları 

Sinema yıld ı zları lçin boı 
vakit bulmak, eyler:ade f~yle 
kendi ken,iiferlne kalıp bqlarıaı 
dinlemek, imkinaız ırib;qfr. ,Oa· 
lar berıeye aahiptlr. f6hretleri, 
bol pua!arı, otomobi:lerl, ıev,ı• 
illeri vardır. Fakat bu ıayıaız 

bolluklar içinde onlar keatıli ••· 
lerin"n, kendi köşeleriRla dalma 
haaretini çokerl~r. BunuPla llerı· 
ber içlerinde ara sıra bOf vaJUt 
bulmak fıraatı•a kavuıanlar da 
yok değildir. 

Evve:ce ıunu söyleyelim ki, 
b"r sinema yıldızı gUnUn on •-· 
ati .de çalıımaya mahkumdur. 
Her yıldızın ıllnde vaıaU Hldı 
ıaat uyku uyumail da mukav9l• 
lcab dır. G~rUyonunuz ya .• Yıl· 
dız olm:ık kolay bir fey dejiidlr. 
Onlara milyonlar kazandıran 
n:ıukavelen ı:ıme, &)'al ıı:amçda 
o gUzel y.ldııları kıRkınak bat· 
)ar. Bu ınukavelenamele.ry ç~k 
garip fıkralar glSr\\liir. Me1tll 
meşhur komik M lck mukıvele 
mucibince ıttlmemeye, nıepur • 
g::zel yıldız Klara Dev ılım•ıı· 
lamamaya ve ıişmanlanacak ha· 
reketlerden çekinmeye mecbur 
ye mahkumdur. 

Ne iJe. . Ş' null geleHm. boı 
vakit buia ı •• ' Jızların ae yap
tıklarına ..• 

Anne Şfrley. - Bu ıUzol 
kız Helivu4iun yeni yıldızların• 
dandır. Ev ka4ını olmaya çok 
meraklıdır. Bu sebeple boş 
vakitlerini klStkUnUu mutbağıada 
geçirir. Hindi dolmuı, ııbze 
çorbası gibi yemekleri çek eyl 
) apar. A} nı zamanda bulaıtlc: 

ve çamaşır yıkamaaını da çok 
ınzol becerir. 

Janet Makdonald. - Morlala 
yıllardanltcrl b .. yaz perdede ar
kadaıı olan fUzel ıeall Jaaet 
boı vakitlerlol dalma evinde 
geçirir vo hemen piyanoaua ba· 
ıma oturarak lalç durup .UOl•n• 
meden yeni ıarkılır •eıkoder. 
Bar.en tatil gllnlG>rini ~bahtın 

akıama kadar ..,yor.o bııuula 
geçirdlj'i görUHır. Notaya çalış• 
maktan biç bıkmaz. 

RemU - Bu Franıır. l:ouılfıinl 
elbette ki tanırsızıı. Beyaz por· 
dede ı'zi çek gUidürmilıtUr. Su 
yaıh d~likaqlmm de bUtiln m'ra• 
kı mutbakta bahk pltirmeltti· 
HertUrlU balık ye1&ejinl mtt· 
kemmel surette 'bt~trir ve b~arır. 
HattA ara 11ra ıau'hblii baltltlar• 
dan yaptığı neflı yemeklerden 
arkadaılarma ziyafetlır çeker. 

Edvfnı Föy: er - Eu fftzel 
yıldız da kuı Lcatemek meraklı· 
ııdır. Evinde· elli kadar ea iyi 
clnıten kuılar Yardır. 
Bot Yakltlerlni kctlarının ltqıada 
geçirir. Oaların yemlerini ve 
ıularmı keneli ellerile Yerlr. En 
gUzel papatacıl•r enue eviac:kdlr. 

Danyel Darlyı - Bu eki 
Fransız yıldıu da tam •aııaaile 
bir ev kadınıdır. E• Wı:•etlerln· 
den bllmedlfl yolrtvı-. Ortalık 
ıUpürmek, yemek plıiraek, eda 
düzeltmek, çaınaıır yıkalllal., 
bilfe hazırlamak huıuılarııu:le, 
hulba ev 1.. ck•il•n herı•yde 
mUteha1111 gibidir. Boş Yakltlerlni 
evinde kendi hizmetini görmekle 

ıeçirlr. 
Polet Dftbo - Bu ku:cıfız da 

Franııı yıldızi arrndandır. Dikit ve 

SON POSTA 

J'enf 11ıldıdarca• Arlin Juc Ulc çevirıliji filmde 

K . tti Galyan 
Ne istiyormuş ? 
Eter Beni Kızdırırsanız 

Buradan Kaç ... rım! 
Keltl G•lyan 1'6111 yıkhzlar 

ara11nuia aadecı aUzellliile <loiil, 
billrır gilDi aoıll• de ıObret kazaa• 
111ıştir. Fakat bu )'•nl yıldızın 
en çok beğenilen tarafı, rollerin· 
deki muvaff aklyetidir. 

Bu iÜzel kıı geçeı.lcrde Mari 
Gallant lıimll filmi çevirmiıti. 
Monaup olduğu ku•panyaya filim• 
den büyük bir meafaa! tesin 
ctmiftir. Çiink8 filim çek lteğe· 
nilmiı \e dlger filimlere "11eeslle 
iki misli ıeyjrci toplamışiır. Kt\ttl 
Galyama bu 111uyaffakıyetlm çeke· 
rnlyenler, bunun bir tesadüften 
ib::rcıt oldujua\i 116yle•eğe baş· 
lomıılar, liu ıuretle güıol kızı 
hayli kn:dırmıılardır. KeUi de 
hemen r.otere müracaat ederek 
kumpanyaya bir protHto çek· 
miştlr. Protestoda fU aatırlar 
vardır: 

" - Eğer rakiplerimin beni 
kı:uiırmalarımn ~oiine ieçmlyıcek 
o!ursanız, bqlaunı olduium tiç 
f, Imi yarıda bırakıp kaçarım. 

Aym z :wuında mukavele mucf· 
hi11ce de kumpanyadan 100000 
dolar tazminat lıterim.,, 

Beyaz Perdeden 
En Yeni 
Haberler 

Rober R:akio, Amerikanın ıon 
devirde yetiştirdlii en kudreta mu· 
barrirlerden biridir. Bllhaısa ince 
ve yük1ek görlılü bir yazıcıdır. 
Bugüne kadar hirçok senaryolar 
yaımıı :ar. Bu ıöhretll muharrir, 
t'.mdl de methur yıldız Greta 
Garbonun hilelerini kaleme almıya 
baıJamııhr. Çok meraklı bir cilt 
olacağına hiç ıüphe edilemi:yen 
bu veni esere heyecan içinde 
intizar edili) or. Filhakika Greta 
Garbo, bugOnkU töhretini biraz da 
bilekirlıj"ına borçludur. Iıte Ro· 
her Riksln lsveçli yıldızın hilele
rini ortaya dökeceği için yakında 
Holivutta yeni bir dedikodu fır· 
tınası kopacak demektir. 

lf Klodet Kolber yeni bir 
film çevirmek Uzer• bir mukavele 
lmzalamııtır. 1935 yılının aovda 
maceralanodaki hususiyetleri can· 
landıracak olan bu film için 800 
genç kız figüran olarak angaje 
ıdf1111iwtir. 

lf Londra ıinemalarmda "Aık 
bö) le biter,, isimli yeni bir film 
gtilterllmektedir. Napolyonun aşk 
maceralarını taıvir eden bu film 
ytiksek bir muvaffakiyol kazan· 
mı ıtır. 

lf. Meıhur erkek yıldızlardan 
Klayv Bruk lngiltereyi terkede· 
rek iki film çevirmek Uztre Ho· 
liwuta aftalttir. 

Bıı ıiddetli ihtar tizerine kum· 
p ... ., " gaıetej e ilin vererek, 
Ketti eleyhindekl ı~derin yalnn 
ve kııkaaç:ık neticesi oldutunu 
va bu ılSzlerle kumpııeyanın biç 
bir allkuı olamıyacağını bildir· 
ille~• mecbur kalmııtır. 

R••• Serulr "Kokotlar .. elctdl,, Jilıninb 

-. .................................. -..................... . 
örgl itleriade baklkt bir meharet 
1ahibld'r. En İRce dikitleri, bir 
terıl liyakatl:e baıarır. Kepdl 
tuvaletlerini ekHrlyetle kendiıi 
diker. YUD &ra6ıU iılerlnde çok 
iÖzel eıerler vlkude &•tirir. Bu 

Liz Dölamar 
Fran11da yeni yetiımiı olan 

bu yıldıı bir r;ene içinde yedi 
kilo ılşmanladığı için mukavele1i 
feıhedilmittir. 

-;~b~·pİe
0

-ari~d;tl~;.··b~··ğü;·eİ 
0

k;~·;; 
•Terzibaıı" lckabını t~kmıılardır. 

Jermen Ossı 
Jermen Osaey şık ııiylome 

meraklısıdır. ilkbahar için ıiyah 
krep aatendeo çok tık bir elbise 
yaptırmış, fakat daha ilk glyditl 
sıün bir düğmesi koptuau içfa 
bunu bir u;urauzluk sayarak 
elbiıeyl hlzmetçiılne vermiıtir. 

. ·~ 

Fransız gıldızlarındart Rozitt D•r.
an'ırt illc6ahar için B•plırdıiı 

• .,., .,,,, .. ,, .,J 

Miice&ıem ... F'i1m·i·~·" 
den Sonra .. 

Artık Renkli Filmler De 
Bir Hakikat Olmuştur 
Lul Lllınyer adıada bir F ranıal 

bilıioi, birkaç gün evY~l mUcef' 
aem filime ait ketiflerinl Fraa•• 
akademi azaları huzurunda meY' 
dana wrdu. Müceaaem filli$ 
bugtınkll ıioemacıhkta, akıllar• 
durilloluk verecek inkıliplat• 
yol açacakbr. Mnce11em filidl• 
beyaz pude Uzerindekl ıekillerl 
daha bariz surette göıtermekte• 
lbanttir. Bugln beyaz perde ~~ 
biltlln ıekll .. ve hareketleri d"" 
ıörllyoruı. Milceaıem filim tatbi~ 
edildikten aonra tekil f 

hareketler ayrı ayn gö•f 
kecek ve filimierln canlılıjl 
da o olsbett• artacaktır. iol' 

Baıka bir Fransız bilgin:~.,, 
iddlaaına g8re, bu yeni ket ' 
renkli filmla de hakikat aaba•1~ 
glrme1lal aeticelendirecektir. ı::; 
gtlo renkli filim alan makin• b;ı 
çok baaittlr. Fakat yakın • 
lıtikbalde manzaraları doğru1~;. doğruya kendi reoklerile fi 1 ,t 
çekebilecek olan makineler lbfP 
edilecektir. Yani bu ıuretle ta .. 

b" t•" abn bitin renklerini ır . d• 
cUiğmeye baaarak filmim Uzerı~tU• 
baıitç• tHbit etmek mUP1 
olacaktır. 10d• 

""' Erkek yıldızl~r 
1 
arhs kiki 

ıesinin güzelliii ıayesın<4e 8 Cd 
bir ıöhret kazannuf ola~ JllobiJ 
Bolea geçenlerde bir 0 ?,. tir ld 

• . t" Çok garı,.. 
kazası geçırmıf ır. pıiyeO 
vücuduna biç bir arıza v~r "p kı
h kaza Con Bolesln aeıı~ dl• 

u ' b olmuotur. ~eı b 
ıılmaaına ıe ep d d ktorlar, 1J 
ıini muayene •blen .. ; buhraoıoıO 
seı kıııkhğını r ıını 
neticesin• atfediyorlar. 
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özlUklUnUn Hİklyelerl 1 

Bahklama 
Yaz gelmiıti. Havalar adama· 

kılb ııınmıfh. Artık herkes de· 
nize giriyordu. 
Gözlüklü bir 
gün yanana 
deniz mayo· 
ıunu alarak 
bir trene bin· 
dl, .Filoryaya 
gitti. Denize 
girmiye ceaa
retl yoktu. 
Eh, belki de• 
niz daha wn• 
mamııtı, bel· 

1rJ buz ıibl ıoğuktu. Gısıltıklll 
btki girerim, diye dttıDnOyordu. 
?renden indi, pllja girmek late· 

dl baktı: Pahalı.. ileri ye dotru 
rnrlhnf ye baılamııtı. Belki ora
dan bir yerde parasıı dea[ıe ıt· 
'•bilirdi. Hem iyice yUzme de 

biliyordu. Bir bayır kenarına gel· 
dl, baktı aıağıda biri ıuya 
alrıniş, kollarını sallıyarak su 
içinde ylzUyordu. Eh artılır, bir 
•naforcu var, bir tane daha niçin 
olnıaaın ?. 

Denizde > Ozen adama aeslea• 
dl: 

- Nasıl, ıu ıicak mı? •• 

1 

GELİNİZ 
GÖRÜ .. 

SAKAL.LI 
KADIN 

Yengeçler 
- Artık lbtlyarlad1111 komıu; 

kııkaçlarımla balıklan ııkııtırıp 
boğamıyorum !.. 

SON POS:r A 

Hokkabazın ogun11 

,-----------, 
KARDEŞiM 

KüçGcGk bir karde9im nr 

Atzı minik, kendi minik, 

Daha henU.. vilcudu dar, 

Atzı minik, keadl minik! .• 

* 
G<Sz'erl var kara kart, 

Haylaz hele pek maskara, 

Gller bazen nasıra 

Atzı miaik, kendi minikf • 

Ni ıl>ylHem .aakl aalar, 
- Kaka bebekf •• Deıem atlar, 

Bazen batrır ıanki çatlar, 

Atz.ı minik, kendi minikL. 

Suna 

Papolanlar 
Soldaki - [Sağdakine] Bir ka· 

dın gibi geveze; durmadan ıöy• 
lilyor 1 •• 

1 
GözlUklUnUn Hlklyelerl 

Yaramazlar 
Hava çok aüzeldf. Gtıo gtıneı 

ortahğı kaplamııtı. Bfttlln ağaçc
lar } •termit, kutlar cıvıldamağa 
başlamıftı. Eh arbk, bu gOzu 

hava bıra· 
kılır da, ev· 
de oturulur 
muydu? Ta· 
bil gözlUklO 

de ne olur 
ne olmaı do· 
ye eline ı•m· 
ılyeıdni aldı, 

Glllhane par• 
kına gezmf. 
ye çıkb. 

Kumlu yol 
Ozerinde ıılık çalarak gidiyordu. 
Biraz ilerde yol Uzerinde lld 
çocuk yere diz ç6kmDf, bir ıey• 
ler yapıyorlardı. GözlUklU no 
olduğunu göremiyordu. ÇOnkll 
uıağı göremezdi. Halbuki çocuk• 
lar yolda y akaladıldarı bir k6-> 
peğl tutmuılar, kuyruğuna bir 
delik tava bağlamaya çalıtıyo,. 
lardı. GözlUklO yolun dönemecine 
gelince çocuklar k6peti birden• 
bire bırakblar. Köpek' ku} ruğuna 
bağlı tava ile acı acı bağırıp 

koşmaya baılamqtı. Gözlüklil 
dayanamadı. Ş.mıiyoıinl kaldı· 
rarak bajırdu 

- Hamam gibi.. lıterıea .. D 

de gir. 
'-------------------M_AS_A_L _______________________ ,ı 

- Sizi haylaz utanmaz ıiıll •• 
Hayvana iziyet edersiniz hal •• 
Durun ben ıizln kulağınızı çeke• 
ylm helel • . ,._ Clalllldll cekıUnl, a&aletbd 

çıkardı, çabucak aoyunda, aayo- - 1 

ıunu giydi •e bayırın kenanna Çoook eakiden Antalya kıyıla• 
ıeldi. Aıağl bakb. rında " Çakılpınar,, isminde bir 

köy Yardı. GUndlb.lerl deniı dal• 
Aşağıdaki adam bof aıına ka· galarile raksede ede gelen rliz· 

dar ıuda duruyordu. Her halde glrlar hep bu köyOn portakal 
't .. bahçeleri araıına dlıer, kumlu 

•ıııı bir adam boyunda olma• aahl!lerde gemiciler yelkealtrlnl 
la1dı. 1 . örerler, babkcılar aı arını ta111ır 

Böyle olduktan ıonra neden ederlerdi. Gllneı köyden hiç ek• 
M ı ılk olmazdı. Sabahleyin llzerlerl 

1 e balıklama atlam&11nl. Hem g•ce aeml tutmuı yapraklar ha· 
de ıu acemi adama n11ıl ylzdD• fif laafif ıallanırken, k6ylla ço-
haı 1ıöster•lı olurdu. Gerildi, cuklan kıyılara koıarlar, denize 
ltrlldi çakıllar atarlar, balıklar gibi ıu 
~ Ye blrdeabire bqaıağı içinde ytlzerlerdf. Ah, Çakdpınar 
•nelini denize attı. 1aakl bir cennetti. Yaz ıellnce 

Göıltlkll daha ıuya dalar blltUn yelkealiler hazırlanır, be· 
daı yaz yelkenler ıiter, batna köy 

lllaz kafası " klltttl .• ,. diye halkı kıyılara yıiılarak, uzak se• 
ltılara çarptı 'fe ıuyun içinde: seferlere çıkan babaları, ağebey-
" Ayyy 1 d" b A.. d lerl, dayılan, amcaları ellerini y •• ,, ıye a5 .r ı. 

aalhyarak, haykırarak geçirirlerdi. 
h ÇttınkO ıu aacak bir karııtı, yelkenler, dolgun rUzglrJarla tl· 
Iraz bulanık olduğu için dibi ıince, gemllerl aı yana yatar, 

IGrtınmil d O d d t dalsıalan ye ıuları köpürteterek 
'- yor u. a am a ıır • körfezin uclarına doğru açıhrlardı. 

tn )'atmıı, kafası dııarcla kal• lıte Berker de bu köyün ç<>'" 
lltaııta. çuklarından biridl. Yavaı yavaı 

Gözlnklllaln kafaaı da•ul aibl bnylmtıı, pazuları ılftiıifdi. Ona '1t • biltlln köy ~ocukları u baıkan ,, 
dt. tı Ye bir daha denize ıirme- derlerdi. Çlnkll o her şeyin; her 

keıin batı idi. Etrafına oa onbeı 
~======-=-============================ıcz==-

- Hiıt 1. Delirdinia. •İ ?. Ne ) apıyoraunuz ? 
- Zehirli ıazlerden konnma eyuau oynu1oruz anne ?. 

Küçük Gemici 

Berker güneşle beraber uyandı 

çocuk topladımı, •taçlardan aal
lar yapar, denize açılarak ta kartı 
köylere, kumula kadar aider, 
aelirdJ. Denizi çok severdi. Ge
celeri ıular uyuyunca, kıyıya çar
pan dalgacıkları dinliye dinliye 
gözlerini karanlığa bırakır, ay ıtı· 
ğında parhyan küçük klplklere 
haaretle bakardı. 

Ah Berker de ae ıaman köy 
erkekleri gibi denize açılaçak, 
ıltkln yelkenler tlıtllade, ta 
karıı ufuklara kadar uzanan 
mavi, köpUklil, kabarık, ıert 
denizi dinleyecek, tuılu, yo
sun kokulu ıulan koldayacaktı. 
Berker artık hergUn buau dOtD
alyordu. BDytlmllttil. On bet 
yaıına glrmiıtı. Her yere belki 
bir maymun kadar çevik •• ça• 
buk tırmanıyordu. Ara ııra kör• 
feze gele• yelkenlllere yllzerek 
l(idiyor direklere, iplere brmanı• 
yor, tİ yukarı fener direğinden 
baıışağı kendini denize bıraka· 
rak, ıuların ti diplerine dalıyord~. 

BOtlln köy onun l'aman bır 
denizci olacağını ıöylllyorlardı. 
BUtlln o ihtiyar deniz kurtları 
BerkerJn ıırtını okıarlar: 

- Yakında evlat, ıen bizimle 
denlıt vurgun olupunl. Diyorlardı • ... 

Nihayet bir gtln körfezden 
keten yelkenli bir gemi, az yana 
yatarak denize açıldı. Berker 
vardiyada, bir halat yığını llzerln· 
..le ayakta duruyor, gittikçe uzak· 
laıan köyline bakıyordu. içi kaba· 
rayor, göisUnD ılfirerek derin 
derin blltiln deniz havaıını içine 
çekiyordu. Oh deniı, denizi. 

MaemaYI eJbiHler afymff, lberla
de beyaz benelder beliren bir 
melek l'ibl gOzeldL Gtın .. ıulara, 
uzun, uzun, renkli çlzıilerlle 

dtııUyordu. Burundaa ıllzUlen 
köptıkler, tatlı bir iz bırakarak 
geride kalıyorlardı. Berker mutlu 
idi. Denize lravuımuıtu ve artık 
hep denizde gezecekti. 

"" Keten yelkenli gemi, glnlerce 
gecelerce, yol aldı. Artık Şa ' 
denizini geçmlı, Hint Okyanoıun: 
çıkmıılardı. Akıamlar ol 

b hl l h 
. uyor, 

ıa a ar o uyor, içbır kara par-
çaıına rastlamadan gidiyorlardı. 
Bir alqam glneı henüz b t t 
ki, yelkenlinin kaptanı ka a kıt 1 

dlltllnerek ufuklara baktı· ra ara 
- Fena, dedi. Bir ıa~ta var-

maz, domuz fırtınaıın ,;,. ... 
dUıeriı. Tanrı bizi koru ın, •aaua 

G~ce baıtırdı ge-· ra .. t k al 
d · 1 ' ... ının e ne 
öv~n ıu ano 1eai arttı dal 1 ya••t yavaı artıyor rll ' ga ar 

byorc!u. Bir aralık hl zılr çoğa· 
- He k r ıea: 

yyy, apdan denize adam 
dlt~til.. Diye haykırdı bir k 
aanıye ıonra tahtal •e aç 
ıemi saraıld ar çatırdadı, 

1 ve oyaaıtı ya•q 
yavaı yana yattı ... d l 1 n-
rine ylirUdn. a ıa ar ..... 

Berker bir anda k d' i I en ın ıu ı· 

Ve coculdar kaçmıya baıla• 
1ıaca o da koıtu. Fakat yetiı .. 
medl. Çocuklar ağaçlar araııaa 
dalıp kaybolmuılardı. 

GözlDklO döada: 
- Hele ıu klpeğl de ta'f .. 

dan kurtaralım!. dedi. Kuçu, 
kuçul.. Gel bobi, 11•1 oğluDJL 
diye haykırmıya baılacb. Köpel: 
bir tirin gelmiyor, kaçıyordu. 
GözlOklll böyle ya•aı yavaf 
klpeğl ko•alarktn blrdenblr• 
karıı11na iri yara bir adam çıkb: 

- Sen benim köpeğime izlyet 
eder, kuyruğuna tava bajlarllD 
hal. diye gözlüklllnlln ıemaiyeaital 
ıözlOklllnlln kaf a11nda parçaladı, 
onu bir hayli dövdO. 

-············-···-······--·-···················-~ 
rın içinde buldu. Arbk kollarl• 
nın blltlln kuneUle yllzOyordu. 
Dalgalar tızerine biniyor, bazaQ 
dalgaların tiddetile havaya yOk• 
aeliyordu. Bir aralık kendini kay• 
betti Ye göneıfn ilk ıııkları yl
zllne vurduğu zamaa uyandı, aya• 
ja kalktı, etrafına bakındı: 

Karııda kayalar araıında ya• 
nsı auya g6mlllen, geniş yelkenli 
gemi yatıyordo. 

V•dal Nevzıll 
( Gelecek ll.11/ta: s~,.ker ada
nın kıralı ) 

Ne a~layoraun ojlum, kcrkma, lar&f oıı:cau,.n ?. 
- Ben tıraı olmam, babamınki l'ibl bıyık iaterim L 
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a dum, Cambazlığa Çalışıyordu .. 
Mübarek Şehitler·mizin 
_Hatıraları Tebcil Edildi 

Mektcpto idmandan yana 
demir gibi) dim; cirryastıkbm yn• 
na da pire.. Çıkalım yar:ıa der
d:mde kimseler ) er~nden kıpırda· 
namazdı, layı i&pa otururdu 1 •. 
diyerek oğlunun arzusunu kırmll
nuş, Rızn Bey eve çağmhp deva· 
ma b ş:amI ış~L 

Yaıar o sırdardn 17, 18 yeş
larmda, boyu var, göıterlşli gibi 
duruyor fakat elbise kabası. So
yununca haf~f mi haf ,f, etsiz ml 
etsiz .. , Ko!ları, bacakları değnek; 
g6ğsU birbuçuk karıı var yok; 
pirzola kem:klerinln hepıl mey• 
danda... 35 numara gömleğin 
boynu bol geliyor; boyu iH mide· 
ıinin üstünde kalıyor. 

Cambazbsvı konağa ilk bu· 
yurduğu gUot Pata karıısına çık· 
mıf, gayet neşeli Ye liiibali, 
_çeneyi açmıotı. 

Bermutat talebeliğindekl atik· 
fiğini ve apikoluğunu, mektebin 
cimnaıtlkhanesindeki aletlerden 
pire gibiliğinl, akranlarının en 
babaçkolarından bile tiıtiınlUiünfi, 
hepsinin kuyruğunu altına aldır· 

dığını sayıp döktükten sonra de

miıti ki: 
- A,ağıda uşak, arabacı, 

bahçevan makulesi heriflere karşı 
yakışık almaz, binaenaleyh t!mdi 
vazgeçe!im. Mllnasip bir zamanda 
hergeleleri savıp bahçeyi halvet 
edelim. Fesi, celteli abp fU hava 
tulumbasının tepes'.nde kabak 
durmazsam namerdim, domuzoğlu 
domuz.um. Şu taı merdlvenln ti5t 
basamağından aıağı çifte taklnk 
atmazsam dilrzüyüm... Gol be 
ihvan, yanaş şu enseye baka
yım. Korkma çek, okkalı çek! .. 
Nasıl, kilise direği mi?.. Hele bir 
kere de 4;U kolumu tut. Sık yahu, 
parmağını geçir. Tat mı, çelik 
mi?.. Buna eski toprak ~erler be 
canbazbaıı kardeı;lm .•. 

Canbazbaıı, kar1111udakl pa· 
ıaya: 

- Maşallah pqam!.. Feteba· 
rekillah paşacığıml.. Haddim mi 
efendimizle el enıo etmek? .• El 
mi yamau, Hn mi yaman? El 
yaman. Dinim rabbena hakkı için 
&iz yamansınız velinimeti.. Yollu 
piyazlara verirken Affan paşa 
fesi baııp, omuzun birini yıkıp, o 
pavurya yQrllyUşile arabasına bin· 

mişti. 
- Tereclye tere satılmaz. 

Ustaya ustalık öğretecek değiHz 
amma bir defa söy:emiı olalım. 
Bizim itoğlu iti dalyan dlreği gibi 
görüp adam sırasına koyma. Sıs

kadır, nane molladır, naturası 

daha kofçadır ... ldmr-na ufaktan, 
yavaştan alıthr; acemi çaylaklığını 
unutma!.. diye bağıra bağıra ko· 
nak kapıınndan çıkmıştı. 

V. kıa Yaşar Bey lş:n yalnız 
göz bo} ayıcı cihetinde; fakat 
uıtabaşının da ke dine mahsuı 
metk mcto.ları var. (Talimi beden) 
lımile numara numara, birden 
yetmişe, sekaene kadar hareketler 
var. 

Bu sebeple ve ınuaUimln 
tavsi) er.ı'le bahçenin 1111.baaaip bir 
yerine ç fce ayaklı, yftkaek aırık 
dikilmiş, Ustllne trapez, halkalar, 
ip merd ven gibi aletler de ta· 
kıİmıştı. Yanına Earf .ks denilen 

demir de kurulmu,. tu. 
Dedik ya, gencin derdi gllnli 

cimnastik canbazbk tarafı. Pe
rende de yerinde; gülle de gülle; 
zincir de zinc:r; tai ta taf••• Beş-

l 
-

kiloluk, on kiloluk halterler 
tedarik edilmiş, Bira sıra dizil· 
mişti. 

Df'likanlı: 

- Bu o~ uncaklar da ne dir 
be?.. Vııl!shf bunları 8, 9 ya· 
ıındakl kopiller de knldınr ..• 
Hocam, Pqa babamın lafına al• 
d·rrna; dinler gibi yap, baspl 
ı:cç... Hani Yıldızdaki sUnnet 
düğUnfinde tenin kaldırdıklann
dan bulalım; o Diyarıbeklr kar• 
p•·zu kadarlarmdan yaptırahmf •• 
Derken üstasında cevap hazır: 

- Beyciğim, Paıa r.:adem, 
ba babam dedin mi bir oturuıta 
&ir okka somun kıvrılmaz. ~n
cudn yavaş yavq alışbnrsın. 
Midenin zarları gitgide sertleşir, 
damarları gerilfr; içi genişler; o za· 
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Yurttat 1 
Yur~ oflu TOrlııl ancak 7•rlt mab atlal•. 
Yerıl m .. hıu 6 kuvvetl•adlrlr, 

M. l n T. C. 

1 
mnn soğana yumruğu vurup okkab~ı 

bir solukta göl"deye indirirsin de 
daha da yar mı dersin •.• Bu idman• 
farda böyledir. On beş, yirmi gUn 
bt•nlarla oyna .•. Sen kollarını kal· 
dırıb indirirken ben karııdan 
havyar mı keseceğim zannediyor• 
suo? Gözlerimi dfirbin gibi dildb 
pazılarını, sinirlerini, damar!arını 
muayene edeceğim. Bakdım ki 
kıvama geldiler, (Buyur Tosun!) 
diyUp 20 okkalık glilleyJ dayıya· 
cağım. Bir hafta aonra 30 okka
lık; daha b:r hafta sonra 40 ok· 
kalık, 50 okkalık... Şuraya yazı· 
yorum, kırk gUnU bulmadan sana 
köprlldekl baJyozlardan büyllkle
rinl havalatmazaam paıa baban 
burada; gelsin bana ıopayı baasınl. 

( Arkası nr ) 

Yıaı Re rıratı 
Y•r1m Ay - 3 üncü ıcıyıııi çık

mıştır . 
KapaA'ında ve metnindeki Uç renk

li tablolu ile miiocferecatıu..te ki ( Av 
Aroğlu ) tarihi ronıunile ( Günah Gö· 
nüllühıri ) aık romanı, Napoleonun 
Cfk mektuplRrı, Matbuat Cemiyeti 
hakkındaki düşiinceler, avukatların 

dertleri, Oümiiş pınar, A lan o.vem 
Snit r~portajı, Ü.imanlı 1mper torluğu
nun Yemendckı ROn vekilı gıbi yazıla· 
rıle YanTUay, miikemmeli olduiunu 
isbnt ctmi9tir. Tcı.vaiye ederiz. 

Aşk fırbnası - Milli ro?"Oan fır. 
Giiıel bir kihıp ŞPklinde ç kmıştır. 
228 ıayf ado11 ibarettir. Akı;am kitap• 
h tıeJİ tarnfındun çıkarılmıştır. Yazan 
Mu ızz~z Tahsin. 

Parmak izi - Meraklı yat.tlnrla 
Par nak lzi mecmunmıın Alt ncı sayısı 
da BU&Ün çıktı. Bol ve l'<'nkli re-•İm
lerltt aUııH1 olan bu meomuttyı taya\ye 
ederir.. 

Ornitoloji - Beşinci faiikülü 
ayakları perdeli olan kuşlardan bah
seder. küçük bir eııerdir. M liellifi 
tabiat muallımi M. CelS.Jeddin İzmir· 
lidir. 

Laokon - Meşhur Leıııing'in 
kla111ıc, çok kıyraeili eaeridir. Dilimize 
ProF. Suut Kemal tarafından bilyllı: 
bir muvaffakıyetle çevrilmiştir. Tebrik 
ve b.niy• ederiz. 30 kurut. 

Nöbetçi 
Ecz,aneler 

, 
Bugece nöbetci eczaneler ıunlardır: 
latanbul tarafıı Rehzadcbaoında (İb

rahim Halli ), Akıarayda ( Ethem 
Pertn ), Karagümrükte ( Suat ) Şeb· 
remininde ( A- Hamdi ), Sıımat,yada 
( Teo[ıloa ), Zeyrekte (Hnsıın HulUei), 
Eyüpte (Hikmet); Kumkapıda ( Bel
kıı ), Balatta ( Tolidl ), Divanyolunda 
( Ent ), DahçPk~pı<la ( Hüsnü Hay
dar ), Balmköyünde ( !ııtefan Terzi· 
yan ) , Deyoğlu taran : Tii
nelde ( Matkoviç ), lstiklal caddeılnde 
( Kemal Rebul ), G latada ( Merkez), 
ş:ş\ide ( Şark Merkez ), Kaaımpa§ada 
( Yeni Turan ), Hasköyde ( Yeni 

1 

T•irkiy• >. Kadıköy tarafı: Modada 
( Alieddin ). Pazaryolııada ( Rıfat 
Muhtar ), Buyiıkadada ( Şinasi Hıza) 

( ecr.onelıri. 

.. 

İhtifale fıtirak eden yGkııek: mektep talebelerinden bir grup 
~ 

16 marl ihtifali bayramın ikin- iM General Kananın 
fi ırUnil EyUpte bllyfik meraa:mle 
yapılmıştır. ihtifale •aat ıs te Cenaze Merasimi 
Iatanbul MilftU.noUn okuduğu Diyarıbeldrde vefat eder•~ 
dua ile başlanmı~, Şehir Meclisi cenazeıi ıehrimize getlrllen Kor 
izasından Bay Cemalettin Faul, general Kenan için muhteıem bit 

cenaze merasimi yapılmışbr. Glll-
ıehitlerin yUksek habrasmı hür- hane haataneslnden kaldınl•• 
metle anan bir nutuk söyle!Dlıtir. cenaze, TOrk bayrağına sarılJ 
Daha sonra yftksek tahsil genç· bulunduğu halde bir top arabaını• 
Jiği namına Bay RUkn~ddin tara• konmuı bulunuyordu. Önde ınr 
fından dn bir nutuk söylenmiştir. tem havaları çalan askeri bando, 
Nutuklar bittikten sonra ma~em arkasında da mubteHf teşekkOlleJ' 
havaları çaJınmış, havaya üç el tarafında gönderilen 20 kadat 

ateş edilerek ıebitler seldmJan· çelenk vardı. 
mışhr. Şehitlerin mezarlarma çe· 

lenkler konulmuş, resmigeçit 

yapı'arak ihtifal11 nihayet veril

Cenaze alayı gUzide kumall"" 
dana layık bir ihtiıamla Beyazıt 
camiine getirilmif, namazı kılın
dıktan sonra Topkapıdakl ali• 
kabristanına defnedilmiıtir. 

~~~-=--===-=--=-....----------~"':""'~~~~--~~-=------~ 
miştir. 

a an ığından: 
Çerkeı kaz.ııının Ağaçdağı veya DUmenhk ormanlarmdaD 

kesilmek ve Sumucak ile Eskipazar arasında her hangi bir istas• 
)·o:da vagon içinde teslim edilmek tartile muhammen bedeli 
6750 lira olan 1500 aded çıralı çam telgraf direği kapalı zarf 
uaulile eksiltmeye konuJmuıtur. Ekslltme 24/Mart/935 tarihine 
r&1tlayan Pazar günU aaat (16) da Ankarada Bakanlık Malzem• 
MüdfirlUğlinde yapılacaklar. lıtekaJeriD teklifjerini Ticaret Odall 
veıika11 1e 506,25' liralık muYakkat teml.ıatlanmn Malaandığın• 

yatmmdığına daır olan makbuz veya nllmuneaine uygu11 ha o~ 
kefalet mektubu He birlikde 24/3/935 Pazar glloU sa at 15 • 
kadar •1a:zeme Mlidürlllğline tevdi etmeleri lb.ımdır. Bu husul' 
daki şartnameler parauz olarak .Ankarada Bakanlık Malzeoı• 
Müdürlüğünden alınabilir. (1217) 

TiFOB.iL 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo ha11tahkl&Tına tutul· 
rnamak- i2in ağızdan alınan tifo hap· 
larıdır. lliç rahatsızlık vermes. Herlı:eı 
~-•• lllalıilir. Kııtuım 55 Kr . ..__,, 

lstanbul ikinci icra memur· 
luQundan: Mahcuz olup paraya ç.,v
rilmeıine karar verilen maa ıno•ör bir 
adet ( Biriyant ) markıL.lı pedal matbaa 
makinesi 21-3 935 müsadıf Pııırftmbe 

Mnkemmel bir bokı t•mplyon°• 
daualJr, mtlzikhol artlatl ve ha~ 

fabrikatör olan 

GEORGES CARPANTiER 
•lnema Aleminde dahi ARLE-rtı 
MARCHAL ile ber .. ber çevird111 

Ye kendi hayatına ait yaptıJı 

TOBOGAN 
filminin de yıldızı olmuştur. 

Bu Pertembeden itibaren 
ıünü saat ona" Sirkecide Liman dairHİ 
karşt!5lnda Antnlya ambarında açık art· 
tırma ile eatılacağından talip olanların 
mezkilr gün ve saatte mahallinde haz~ 
bulunacak memuruna müracaatlan ilnn 
olunur. (274) 

SA RAY Sinemasın~ 

' ~ 
ANNABELLA - HARRY BAUR - PIERRE RICHARD V1LM ve RODE SANDOR 

çigan orkeı:rası, otM:TRIYEVIÇ çigan bıyeti mugannlyesl, Napolili muganni TINO ROSSI ve çii811 

muganni PO DEST A tara hadan feYkalide bir surette temıll ve PIERRE BENOIT'nıa 
bir eıerlndea iktibas edilen 

MOSKOVA GECELERi 
filminin ilk iraesl mllnasebetile bu Çarıamba akşamı 

S O M E R Sinemasında Müstesna GALA 
Gala mlisameresi için biletler şimdiden ıatalmaktadır. Telefon : 42851 

iN O O O;r.O b • bir ııean• olarak 
SOMER S EMASI M D RL u ı u müstesna ıaheıeri, Çarşamba gilnü aaat 11 de huıu~ı. . b fihrılP 
ıöıtereoe~den urbut duhuliye kartı olanlarla sinema eahipleri Ye filimcilerin bu s&anaa teşriflerını rıoe. ve u 
devam ettiği müddetçe ıerbest kıırtlar kabul edilemiyeccğini arzeyler. 



18 Mart SON POSTA 

iTTİB ve TE AK Ki 
g inri lnııım No. 226 

Her hakkı mahfuzdur. 

A'DMl Doldu?

Na••l Y a.,atl• ? .• 
Nasıl Ôldii? 18 • 3 - 935 

~========ıı- 7,"ya t"tl<irc========================='# 
A 

Ahmet Rıza eyin Ayan Dairesinde 
Toplantı Y apıJmıştı .. 

Vahdettlnin blltlin bu tasav• 
'urlırmı, her kesten evvel lzHt 
Paıa kab:nesi hissetmişti. Hiç 
16phesiz ki bu tasavvurlardan her 
Langi biri, Herhangi b r ıekilde 
tatbik sahasına konulursa; o za· 
inan yalnız (Ittihad ve terakki cc· 
illiyeti) artık temelinden keğ~amıt 
0lan bu köhne Osmu:.lı saltanatı 
hinaıının da bir anda göçüvcre· 
Ctği, her tUrJU ıok ve ıilpheden 
'Zade idi. Hele - her ne mahi
)ette olursa olıun - bir kısım va· 
~lldaıların; payıtaht kapılanna 
ekleyen dUımanlara teslim ediı. 

~~le ihtimali, tliyleri ürpertmekte 

b· Bu meselede fecaati artıran 
ır nokta varsa, Vahdeddin ile 

thnıet Rıza Beyin Cemiyeto 
b rşı olan görüş ve düşllnüslcrfoin 

lrleimesi idi. Eğer Ahmet Rıza 
~y Vahdeddinden uzak yaşayan 
Ir Itttbatçı düşmanı olsaydı, hiç 

rnPhesiz ki ayn bir gözle görü· 

hecele.. Her hareketi, tahsi içti· 
adına atf edilecekti. 

Ahmet Rıza Bey, Ayan Mec· 
~ı:nde irat ettiği nutkunda, Vah
deddine pek ytikaek bir payo ve 
.tbıvk.i vermişti. Hatti bu sözlerle 
Meljrutiyet dllfünceloriııin bir 
lıUkUmdara izafe edebileceii 
kudret ve evaafm hud:ıdunu bir 

~'li geçmi ti. O Vahdeddin ki, 
clGlb.anail:: devrinde mutlakıyelin 

en acı idare tarzını kendi hane· 
danı efradına kadar teşmile sebe· 
biyct vermiş.. (10 Temmuz 324) 

leri Ye hitapları: 
- Ahmet Rıza Bey! •• Sfı, bazı 

ml\talaa ve bareketlerinido ndota 
Vabdettlnin lılerinde bir vaaıta 
o:mak hiEa"ni veriyorsunuz. Hal• 
buki Avrupeda ıenelerce meıru· 
ti yet için ç ahımış.. Sultanların 

keyfi idarelerine nihayet vermek 
iç:n ilk cidal bRyrağını açmıı bir 

·PETROL 
SAÇLARI 

zatsın z. Muhakkak olan blrteY 
varaa, o da Vahdettin ıinıi bir 
meırutiyet dDtmanıdır. Y egloe 
gayosl, meşrutiyeti yıkmaktır. S!· 
zin aldığınız Taziyet, adeta bu 
adamın taaavvur ve hareketlerini 
teshil ve temin ediyor.. Kanunu 
Eaast, ayaklar altında çiineniyor. 

( Arkası nr ) 

N i·ZA M 
Besler • Kuvvetlendlrlr · 

döt..Ulmeslnl keser · Uzatır. 

PETROL NiZAM 
Tecrübe edilmit en iyi· 

saç ilacıdır. 
w M ae H*WCA 

fi ••wc 

1 VAKiTSiZ iHTiYARLIK 
Erkeklerde vak1ts?z 

lhtiyarhğa kartı 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

uz,'İyeti tenbih eder, 
kuvvetlendirir ve 
ihtiyarlığın önüne geçer. 

ıinirleri 
nkitaiz 

Iatanbul'da f:atı 180 kuru• 

Eczanelerde bulunur 

Doktorlara; talep vukuunda. ~lsl
llt va nümuntı göndertlır. 

*ili 

Ankara, 
lstanbul, 

Beyollu 

H A S A N depoları 

ve umum 

HASAN müstahzaratı 

sahibi 

ECZACI 

B A S A N Başaran 

tarihinden itibaren de (Meırutiyet 
~areıi) ne ka tşı en koyu bir kin __ 
tnlemişti. (31 Mart) vak'asanda Galata Posta. kutusu 1255 

Adres: 
Saygılı milşterilerinin ve 
mUslUm n kardeşlerinin 

bayramını kutlular. 

Cahil Türk ev llitlarmın mnıum ~:::zmm-m•IE!&lllKl"ili+IDWll!l!IA::D:!ttBillBll'I• 
İeselleri al kanlar iç.inde ıokak- I} e +'#ti •s• :ı:• -~ [ u hafta 41C&!Filim!l:P~»:s::;1::ıv~ç •.::11-=~'Bll1* .. -•, 
'il., ortasında yatt\rken bu cı- M E L E K Sinemasında 11Yetin • fi'Jen değilse bi!e, fer'· ~ 
•tı fik ki ı 1 ~ emsalsiz bir muvaffakiyet ve ren ıeri o an arı R 

~;ngelköyünün tepeiindeki köş- T G L T A 
ilde gizlemlıtl. 

~ .. l<Gçük bir zabıta kuvvetile o • ~ b } ) 
0 
°ıku basan ve bu fikir canilerini (Sa voy Otelmue 8 ~ 1 

~radnn çıkaran ıevat arasında filminin nefis ınrkılarını oku)'an ses kıralıçesi I 
h ~lırlıynbill lğ n:lı Südi Bey G i T A A L P A R 
~llüz sağ ve afiyettedir. (Mahmut dinlevic;f eri gauıedıyor. 
... "ket Paşa ciaaı eti ) nin en tt1w:w••mmnmmmizaaCE:~•m1ı:m_. ... 
~Ghinı erkanından olan ( Damat ~--• Pek yaıunda M E L E K Silnm~smda "Mi~'** 
dilll~b Paşa) mcse-:esinc!e Vahded· CARY GRANT ~ ROSITA MORENO ve sınemnnın 1enı 
lıı~~n oynamak istediğ~ rol ise yıldızı FRANCES DRAKE ıen, neşeli, eğ:enceli 
~ ar kabul etmez bir hak:kattir. T E L ~ r O N "' U .,,. 1 z 
V \J hakikatler meydanda iken ıl':I " A 
, ahdcdd~n gibi - yalnız ittihat 
d~ 1' erakki Ceıniyeti ve erkanının Frans zca s~zlü filminde görüneceklerdir. , 

Sayfa 9 

' 

()Jı/~ 
'rşıe uykusuzluktan kıvranan ıfnirlilcrfn bitmez tükenmez dilekleri 
llenllen salih 1 • . . •• • • trl si • ge mez, her gun artan slnlrlılık1en gittikçe kuvvet azalır'. 

' run insan yorgun arıın, hlo bfr ~Y yapamamak halsizllğile blka~ 

Bromural •Knou. 
bu fclikctten " rt ' l r • , ,. 
lcrf yatıştır u u mak ç n .rwrıanıl.ııcalc ıliçıır, Asla uran yoktur• ıCrırn 

ır ve SWn ve dfım bfr uyku davet eden 

ıo n 20 lcomprfıİıı,t fııvr cop. 
krdc rczandcrdc rtçclt llc aatıtır. 

Knoll A-0 kimye r - --
·J v maddder fabrikalarr, ludwigsharen s/Rhfn. 

ADAPAZARI 

TORK TiCARET BANKASI 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiı sermayesi: 

2,2001000 TUrk Lirası 
. 

TUrklyenln her yerinde şube ve muhablrlerl vardır. 

Her nevi Banka muamelötı yapar. 
Iatanbul Şubesi: Telefon 22042 

Ankara Şehri İçme Suyu 
Komisyonundan: 

Ankarada Sarıkışla civarında yapılacak olan ·431.042· Ura 60 
kuruş bedeli keılfli filtre istasyonu binası 20/2/935 tarihinden 
itibaren kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

ihale 20/Mart/935 tarihine rastlayan Çarşamba gllnll saat on 
beıte Ankarada fı Han dördllncU katında İçme ıuyu komisyonu 
dairea"nde yapı:acakhr. Muvakkat teminat -20992· liradır. Münakasa 
ınrtnamesi, fenni tartname ve projeler 21 lira 55 kuruş bedel 
mukab.linde Ankara Şehri içme su komisyonu muhaaebeslnden 
alınabilir. 

. ! eldif mektublan kanununun tarif ettiği ıekilde 20/3/935 
tarıhme rastlayan Çarşamba gUnll saat on dörde kadar içme iU 

kom· ıyon riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. 11856,, 

IP~Kif@lm 
Boğaz yollarından geç~n muzir 

mikroplara karşı BOGAZIN bekcisidir. 

Beıerİ} ete bel4 olan fareleri 
imha ediniz. 

HASAN 
~ı '"·. ~ Fare Zehiri Macunu 

~lf}..~'fi s Bir parça ekmek veya pcıs· 
~~ '"='' tırma veya yağ'.ı gıdalara sil· 

.~~--· rerek farelerin bulundukları 
yere bırakınız. 25 kuruşt-r. 

~~~a~ d~~l·~pkızıl bk mer '~~~-~~~~---~--~~~-~~~~~-~ 
Jt. 'Yet a'e)hdarı ile Ahmet ,;ıııaa•ıaiiırml'.-ı•'r.iilMBMiliiHWm•ır::f.il-----------~--~~~--=---------mıı=-•, 
'tq Beyin ayni muvazi hat bu••tün stüdyoları 
ı, tti.1de yUrümasi eaki dest• Holivutun 

Fare Zehiri Buğdayları 
Farcltuin bulundukları yerlere 
1erp niz. 25 kunış~ur. 

tına h V 

~:d ·~ •af:~·:~ .. n v~:\·:;in ~!~~ • 5y· KBA L UG R u 
'dil dı~ tarafından tamami:e iifal ı ı 

ş•ı olduğuna hUkmediliyordu. 

\tatd u halde ... Yapılacak b:rıey ( V İ V A V İ L L A .. ) 
ikaz. 1• O da, Ahmet Riza Eeyi 
b~b·ı~tmek.. l§te bu makaatla ıahuerler ıahescrini çn·Irmek için D A R gcılmif. 100 bınlerco figUranın iştirak ettiği 
~ot 1 'Y• Naz.ırı Fethi ve Bahri}e bu filim tamamen MEKSIKADA çevrilmiıtir. 
ı zarı R f B k" ll~·knıı au eyler geç va .t 
" • . şiar.. Ahmet Rıza Eeyin h.: nı zamanda ikametgah itti· 

.. ettr· titra.· , gı - fiyan dcıreı:ne 
~ tl •t.er .• Bir mülakat icra ey'e· 

~rcii. B ül k . 

DA 

BOSNA 
1 

SEVDALAR! 

MACUN va BUÖDAY 
ikisi bir arada 

1 , 

lıtıd u m a atan tef e:-rua• 
'rıa an sarfınazar edilirse, baılıca 
•d· hatlar.nı fU iki tikir teıkil 

Yordu : 

Fethi ve R .. uf Ee, Ierin fikir-

Bazı fareler buğday zehirin· 
den hoşlanır ve bazı!nrı 
macun yemek ister. Bunu:ı 
içinair ki her iki.iini istm.al 
C) lemek çok muvafıktır \'9 

bu suretle farelerin ana, baba 
\'e a.lsilesi muhakkak ve k:.t'i 
ıurelte ölürler ve kokmaz.ar. 
iki&İ bir arada 40 kuruıtur. 

Türkçe ıısz:D - Türkçe ıarkılı muazzam f~lim 1 Hasan deposu : 

İ p E K Sinemasında görülmemiş bir muvaffal<iyat kazanıyor. A k ıstanbut. eeyoaıu 
'1ıl .............. - ............ - ........ - ................ _ .......... __ ...... ~j'9J .. " .. a•r•a•' .... mı:ı ...... ~.a.ı• 
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Birinci 

Yu a ev 
·-············································· 

Kolordunun Divanıharbi 

Bugün İşe Başlıyor 
- ---

SON POSTA 

Zevcinizin size olan 
aşk ve muhabbeti 

azahyor mu? 
Fener -
Maçının 

Mart 18 

a a aray 
Tafsilitı 

~~~~~~~~~~~ 

Fenere Şampiyonluğu Kazandıran 
Tek Sayı Nasıl Yapıldı ? 

Maoın muhtelif safhalarına ait intibalar 

mak tabiyesini tercih ettiler. Sil 
ıuretle maç (0-1) Fenerbabçenill 
a-aliblyetlle bitti. 

F enerbahçeden Yatar ve AJl 
Rıza batta olmak Uzer• Niyaı~ 
Cevad, Esad muYaff ak oldular• 
Bedii kendisine iki defa dUşeO 
vazifeıinl parlak bir tekilde lf• 
etti. 

Galatasaraydan orta muavld 
Fa bir, takımının bua-lin muvaffak 
olan en iyi oyuncuıu idi. Adnan. 
Danyal iyi oynadılar. 
latanbul muhtelltl Gallp Geldl 

DUn bayram mllnaaebetile 
lstanbul muhtelltl ile çarpııınağa 
gelen Ankara muhteliti tekarrllr 
eden maçı Kadıköy stadında 
oynadı ve 4 • 2 mağlup oldu. 

lstanbul takımı ilk devreyi 
1 • O mağlup olarak bitirmişti• 

ikinci devrede takımlarınd• 
ufak bir tadilat yapan Istanb~ 
lular üst Uste dört gol çıkararak 
Ankaranın yaptığı ikinci sıol• 
kartı oyunu 4 • 2 kazandılar. 

Ankara • Kartıyaka Maçı 
lzmir, 15 ( A. A.) - BugO" 

Ankara şampiyonu Çankaya ti" 
kımı ilk maç.ını Karııyaka takıdoı' 
ile oynadı. Ankara takımın 1 

yeni iltihak etmiı olan Beıiktatl' 
Hakkı ile Nuri de oynuyorlardı· 

Maç çok sıkı ve zeYkli old"' 
Ankara bunu 3-2 kRıandı. JkfO~ 
mlisabaka bayramın liçlincO gDll 
Göztepe iledir. / 

······················································~ 

KENDi KENDiNiN DOKTORU 
Haıtalıklardan nasıl 

korunmalıdır. 
Bay doktor Şilkrll K&milin •'~ 

ridir. llerkeıio anlıyabilecd_ 
tarzda yıız ılw ı,tır. Bu kitabı alr'o 
lnr doktor ü creti vermek eir 
kurtulacaklllrdı r. Der evde b11• 
tane bulundurmalıdır. G64 ·ı~·ıi 
yük sahifedir. Beheri 200, Cı .,ı 
250 kuruşiur. 

Muzaffer Muhiddin Dalkılıç 

OZ TORKçE'ilıl KLAVUZ~ 
Niçin her TUrke IAzımdıru· 

1 - Atatürküo ku'Jandığı d:. 
tiln kelimel~r izahh olarak '°8 r 

1 blıl 
2 - Üz türk~·edeki 20 

karşılıklı güıel kelııne vardır. ,.,. 
· ı ek v•" . 3 - '1\ irkçede seçı ocı .. yenı 

niden kurulnhilecek bUtun 
kelimeleri havidir. ırıoJe, 

H er 'I'ilrkte, he~. mus e
1 ııer 

ı d" her ınue88esed ' bU• 
ıor memur .. , . } anede 

talebede, hFe~ t kı~ncf ı taır•Ya 60 
luumahdır. ıııı ı ) ' 
kuruştur. 

So adları 10 kuruştur. 
Y Satıldıklnrı yer NESi 

TEFEYYÜZ KIT APHA -4 
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Devletler Endişe 
T eliş içinde ! 

> 
Ve 

------·------ . 
Almanya, Versay Andlaşmasını ~ 

Yırtıp Parçaladı 
( Baıtomfı 1 inci yüzde ) 

k~ Maaınaf.h, Alman hükumeti 
eli Dıüteessif o 'makla berllter 
- ier deyJetlerin B}lardanberi 
~t•ınadlyen artan teslihatta bu· 
~kta o:dukların tcbyin etmek 
~huriyetied• bulunmaktadır. 
._

1
b an hükümetf Sovyet Rusyanın 

Ot zamanını !Ol fırkalık b ;r 
~ yani 900.000 kişiiik bir 

•t teıkil etmesini Versay 
~bedenameıinin tanzimi esna• 
~ derpiş eı:lilmesine imkin 
"le ut olmıyo:cak bir hAdiae ola· 

telAkki eder. 
~lrnan hükumeti, diaer dev· 
~ tarahndan ittihaz edl miş 
~ bu kabil tedbirleri Veraayda 
~ •dilmiı olan terkltes1ihat 
~ in tamamen terkedilmit 

hnun yeni bir delili sayar. 
LG~lınan hilkfımeti, herhangi 
' illeti muahaze etmeyi dil· 
~:ı•ı, fakat Fr~nta parlAmen· 
._~11 iki Hnelik aıker1 hizmeti 
to., .1 •lmeıi sure.tile uzun biz· 
lltd~ ordular yerine kı11a hizmetli 
ld,~ ar ikame etmesi suretindeki 
~dU e_ıaaiarın kat'ı surette ter· 
Lııı hııı olduğu mOtaleasında 

llnur. 
~.Alma? hUkiimetf, ılmdl lngiliz 
.... ~rı Mıster Baldvinin 28 teşrlni
''-tu 19~ te a6ylemit olduğu 
•rı kta ızhar etmit bulunduğu 
~ llya cevap Yeriyor. lngill7. 
'f 'ıırı bu nutkunda Almanyanın 
to."let 'Ye maksatlarını aıikAr et· 
'•ini istiyordu. Almanya, bunu 
8Pıyor. 
Franaa SUkQnetle Karşlladı 
ransız ma~6,. (A.A.) - R....ı 8 ıllne oöre Berlinden 

ble k h b • ' ce 8 erler toplanmadan 
~•l Franıa lıOkuaıetinin alacağı 
'-ıayet hakkında ıimdiden mil· 
.......:_•. vı hıtintaçta bulunmak 
-ıamsiz olur. 
tt-. •riate ~oma ve Londra ile 
~ la glrlıılmeden e'Yvel bir 
~ alınmıyacağı muhtemeldir. 

~"lası mahafüde heyecan çok 
olmuştur. 

l>e,,ıetler blrlblrlerlle 
)) konuturorl•r 

·~tia, 17 ( A. A. Havas ) -
~ londra ve Roma hükümet· 
\ '1ı1tln akıam tiıtUnden itibaren 
~ lo.ı tarihli Roma ve 312 ta· 
~ dra uzlaımalan mucibince 
~ ~•lel efkira bqlamıılardır. 
~~İr devlet arasındaki vahdet sili Zaman tezelzllle uğramamış 
~ .. ~dan, bu mükilemelerin 
~la dııl ıükü:ıla beklemek 

' er. 

-... ~lria ~ il"- • 17 (A.A.) - A lmanya· 
~ ı.ıecburi askerlik hizmetini 
~t'~-.ıek kararı, dün akıamki 
~ ~ '·.•rde okununca, f evka!ade 
~ •ır Yapmamıştır. Z ra halk 
~)Çoktan beridir muntazır bu· 
~~~r ga:ı idi. Ana cadde:er· 
~'Ol bir aükiin hüküm sür· 

~ ~-~~· Harbiya bakanı Marepl 
~il ıJakan mesai arkadaıla
" .\) ri: 

'' h· . rnanyanın, Nisan ve· 
ıt t.ıı · T . ~tliiı j' eşrmde, mecburi aa-
~'t''tal An edeceğini biliyorduk. 
' tflctr Petenin geçenlerde F nn· 
.ı..-k lıt 1 u~umlyeaini ikaz et• 
~ttir~llıesı, aebobsiz değildi.,, 

Cl ... da B 
t ~d omba Tesiri Y•pb 
~~' tea r8: 16 (A.A.) - lngilte· 
~lııetı .mı nıahafilde Alman hU· 

nın 01 b il., i t . ec url aak erlık biz· 
~ eııa etm k k 'ce i 1 e ararı .:on 
~ .. b tb ... d.'}'etle karıılanmııt.r. 

a erı · · ~~ dekJ I .~ar cıye nezaretine 
~nı•-· nıı ız aefwi telefonla 
-.'!..'la.""~· Bu haberi Jnglliz 

8. Hl bizzat B. HIUer vermiıllr. 
Uer Termit olduğu karan 

bildirmek ilzere Jngilfz Hfirfni 
deyet etmiıtlr. Görüşme eınasında 
Hariciye Bakanı "· Nöyrat da 
hazır lmlunmu~tur. 

A lmanyanm vermit olduğu ka· 
rar, Versay muahedcnamesinin 
red ve fnkirı dem•ktir. 

Kabine Azasına bildirilen bu 
haber üzerine bunlar 11leiicele 
Londrada toplanmakta dırlar. 

* Londra, 17 (Havas) - Alman· 
yanın kararı, a~sızm patlayan bir 
bomba tes:rı yapmıştır. Hariciye 
E ak~nı Sir Con Simon geceyarı11 
Londraya d6nmüıtür. Bay Hitlerin 
bu hareketi çok vehametli telakki 
edill;ıor. 

* Londra, 17 (A. A.) - Gaze• 
teler, " Ve say mu<.hedenames&nl 
yırtan ,, Alman kararını duvar 
i lm hurufatı ile haber veriyorlar. 

ilk neıriyat, hadisenin veba· 
metini tadı) etmek arzusunu göı· 
ter; yor. Sunday Tlmeı diyor ki: 

" Berl:n müzakeratmın bir iıe 
yarayıp yaramıyacağım ş;mdi kendi 
kendimize ıorabHiriz. Bunun yeni· 
den teclle t..ğram1111 çok mubte· 
mcltlir. Umumi emniyet tehlike· 
dedir. ,, 

Cenevre'dekl Tesiri 
Cenevre, 17 ( AA.-Havaa )

Almanyanın ıon hareketi, ulu .. 
lararası efkarıumumiye Clzeriode 
çok derin bir te.fr yapmıt ve 
hayretle karşılanmıştır. Zannolun· 
duj'una göre, Alman hnkumetinin 
bu tarza hareketi hesa blıdır 
Zira, bu suretle Almaya kendi: 
sini müzakere için daha bazır
hldı addetmektedir. 

Burada, .azi}etin \ahim surette 
ha~ e!dar olduğu ve yakında, 
Avrupa uzlaıması ihtimallerini 
her zamankinden fazla uzaklaı· 
tıracak bir husumet ve itiraz fır· 
tınası kopacağı lcanaati vardır. 
Sovyet Rusyada dUşUnceler 

Moakova, 17 (A.A. Havaı) -
Alman) anın kararı burada derin 
bir hayret uyandırmıttır. Bu karar 
efkirıumumiyeyi tatmin edebil· 
mekten çok uzak, yeni ve ağır 
bir hatadır. 

Mevcut kanaatlara ıöre, Al· 
manyanm günden güne artan 
iddialarının önUne, ancak Versay 
muahedeaini imzalamıı olanların 
tam bir ittihadile geçilebilecektir. 
Hcrkeı lngilterenin Yereceii ka· 
rarı merak etmektedir. 

Amerlk•ya göre 
Vaıinglon, 17 - Almanyanm 

son kararı, 1921 tar:h'l Amerika
Almanya anlaşmas.na aykırı gö
rfUmektedir. 

Almanyada ise Sevinç Var 
Bcr.in, 17 - Halk, Versay 

aacUa,masının askeri faslının Ilga· 
aı haberini tarif edilmez bir ae· 
vinçle karşı'amıttır. Yeni Almab 
ordusu ve aıkerl bava kuvvetleri 
fU günlerde ve Bay Hitlerin tinlln-

do bir &•çit resmi yapacakhr. 

* Berlln, 17 ( A.A. • Havas ) -
· Baıvekllet dairesinin önilne biri· 

ken binlerce ahali, Hitlere seslen· 
mitler ve kendi•:ne teıekkür et• 
mişlerdir. 

"Bize bir ordu verdiğinden, 
sillb verdiğinden dolayı varol, 
çık pencerene de seni alkışlaya· 
lım,, diye bağ'rıtan halkın arzu• 
sunu yerine sıetiren B. Hitler 
pencereye çıkmıf ve yanında B. 
Rudolf Hcs ve Göbels olduiu 
halde görünmUftür. 

Coşkun bir heyecan içeriıinde, 
ahali, aarayın pencerelerine kadar 
aokulmuı ve .. Almanya herıeyden 
natnn,, di> e bqlayan milli marıı 
terenn6m etmlftir. 

SON POSTA 

Kendinizi , 
üşütünce •• 

lia., vuraca.gınız ıık LeJtıı 

GRiPiN 
almak olmalıdır. 

GRiPiN 
Soiuk alilnlıiına, baş neıleılne 
ve dij"er nnlelere, gripe, kırıklıj'a, 

Uıiitmekten mütevellid bütün 
ıı~ırablara karşı bilhasıa 

' mne11lrdir. 

' GRİ PİN 
En ıiddetli baş ve diş ağrılarını 

derhal dindirir. 

GRIPIN 
Bel, ıinlr, romatizma ağrılarında 
hararetle tavıly• edilmektedir. 

GRIPIN, Radyolia dit macunu fabri
.k .. ınıo müteha1111 kinıyarırleri 
tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. 

P'ıati 7,5 kuruıtur. 

papuaı ... avı o............. .... .. ..... ~ 
"DllıkDnler eYI,. •• çenllmittlr. 

,.-;. Kimyager 
I H0SAMEDDiN 

1 İdrar, kan, kazurat n ticaret tah
lilleri yapılır. Eminönü Emlik n Ey-
tam baokuı karıısıoda İzzet Bey Ham 

Sayfa 11 

MAZON 
MEYVATUZU 
MOFERRiH ve MULEYYiN dır 

Mide ve barsakları boıaltır. 

KABIZUaı ve HAZIMSIZLIOI 
b~ale eder; MiDE ıfıkinlik ve 
yanmalarını giderir. 
MAZON lılm ve markasına 
dikkat. 
Deposu: Mllzon ve Botton ecza 

depaau Bahçekapı. ı, 
Bankaaı arkasında 12 

Macar Ziraat Makinaları Fabrikası 
HOFHERR - SCHRANTZ - CLA YTON SHUTTLEWORTH 

Anonim Şirketi Tilrklye Merkez Şubesi: lstanbul, Sirkeci Ankara caddesi No. 18-24 

lbiltJ~f.j~ Telefon ı 23577. Telgraf adreai ı HOFHERTON. Şubeli: ADANA 

HOFHERR SCHRANTZ 
MAZOT TRAKTÖRÜ 

1935 MODEL 1 
25, 40 ve 50 beyair kuvvetlerinde ve muhtelif 

bGyllldllklerde 
( 

Asrın en mUtekAmil TRAKTÖRO dUr 
METİN, SADE, iŞLEMESi UCUZ ve iŞLETiLMESi KOLAY 

Her tUrlU ziraat all~ ve maklnelerl, detjlrmen teslsab, •Ut maklnelerl, 
motörler, santrfUjler, tuıu-b 1 1 ••• • ar ve sa re •• 

UCUZ FIAT • EHVEN ŞERAiT. TEKLiF ve KATALOG iSTEYiNiZ. 

HOFHERR-SCHRANTZ 
HARMAN MAKiNELERİ 

Asri tekniğin yüksek eıeridir. 
ORAK MAKiNELERi • SÜT MAKiNELERi 

ÇELiK PULLUKLAR 
Her tllrlO ziraat alat ve makiae:eri, motörler • 
ıantrfüj tulumbalar· değirmen tes~sah ve saire ••. 

K A Ş E 

NEOKALMİNA 
Grip • Nevralji • Bat ve Dit •irlları • Artrlttz.n - Romatiz:na 



12 S1y:a SON FOSTA 
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•• 
Eskige, f enaga, çirkine, galana, abuksabuğa Harb var ! ... 

-...~4 ~ 

r 

1 
En yeni, iyi, güzel, doğru, seçilmiş yazıları, san'atkar ellerden çıkmış resimleri, 

\.yakında çıkacak haftalık, siyasi, büyük, resimli PERŞEMBE gazetesinde bulacaksınız. 

P E ı ş EM B ı Oaı~tesının ilk sayısını ellal~ı aldığınız zaman bekledlğlalz1 lzledlllDlz 
en gizeı resimli gazeteye kava,ma, oıacallsınız. 

Bu bilmece kuponsuzdur. Siz de iştirak ediniz ! 

.. Bu resmi okuyunuz! ~~· Fotoğraf müsabakamız: 
Bu resimde ai>rdiiğtınüz şekiUerin ilk harfierfoden 

mUrekkob, sekiz. harfli, çok seveceğini1 bir ıeyin ism:ni 
bulunuz! 
Cevablarınm Martin 26 iao kadar bizo gönderin'.z ! 

(PERŞEMBE) gazetesinin hediyeleri; İstanbul· Ankara 
caddeıl • Semih LOtfl • SUhu1et kUtUpane•I 

cameklnlarında teıhir edilmektedir. 

Birinciye bir altın saat, ikinciye erkekse şık bir cüzdan, 
kaom3a zarif b:r etçantası, o:mncuya kadar birer 
mürekkepli kalem, ellinciye kndar birer kitab, 
yüzüncüye kadar birer artist kartı hediye edilecektir. J 
Hediye kazaaanlal"ln isimleri P E R Ş E M B E nin 

ilk nthhasında ilan edilecek. 

Bizzat çekdlğiniz ıUzeJ, net reıimlerJ ılmdf .... 
( PERŞEMBE ) ye gönderiniz 1 Bunları ilk 1ay11&11M' 
itibaren ( PERŞEMBE) sahifelerinde görecek~ 
İçlerinden en çok boğınilenlere 11rasile ıüzel, kıy .. ,tf 
hediyeler verilecektir. 

, ---
PERŞEMBE ıaı:eteainde bir çok yepyeni, eğlenctl 

ve bol hediyeli bilmeceler, mU1abakalar bulacakıı ..... 

Sizin 

-\ 

Umumi deposu : 

J. NiKiTiTS 
. ERBEN 

Taı Han, 
Bahçekapı ı .. 
Telefon: 22876 

~••eııııeııııı .. ıııııı•••••••••••eııeeeeeııeeeeıeeıeeıeee .. ıeeeeıeı•••••ee.cea..oeıee ... •••••••eeeeeııeeeeeıeeıeııeeeıııee•••••••••••••••••••••••••• 
·,,. ~· ..,,,. ......... ~!. ., • • . . •• ..... . . . • . . ~ . & 

_ {n hÜ1JÜk !ro3 bende .. 
(;da 

·llllllll 
lllllY e 

fra~ 
hıçağımr. 

Salış yerlerı• • ANKARA : Sofu 7.ade Mehmet Emin, 
• MERSiN : Hakksk zade Rahmi, 

0 ag41 \,;$ 4& ·#tbf W& 

wıppı 

DAiMON 
. ELEKTRiK 

CEP FENERLERi 

Yeni icad olllrak 
garanti 400 metre· 
lik meıı:ıfe} i aydır.• 
latır. Fenerin boyu 
2 3 santimetredir. 
Ağzındaki büyük 
cam yuvarlağı kris· 
taldendir. 

IZMIR : Hüseyin Hüsnü 
SAMSUN : Tunun Eıref 

..-. Zafiyeti umumiye, iş:ah~ııl.k , e km veıs:ziik halitında bü) Uk faide \'e teı;fri görUlen 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 
kullanınız. H~r eczanede satllır. 

2 PWMt wz zızczıwa: 

-~a~x :y r.fE N rH o L ,,., ... · .. -. .. . ' . 
:

1 

ö-ı K ~ o R 'ü t< .. B o G A z 1 

Son Posla M•ll»•••ı 

labiLI: Ali E n•ıa 

Neırl7at llldlrl: Talalr 

KALMiTiN 

ROMA Tiz1'fJ 

BAş .. pf6 
Ağrllar•"' 
Nezıeı• 

Haki!d 
KAŞE K A L M I• T • N En ııddı'!'_.,. 

1 . ~~~~: dik~ 
~ ---------

Istanbul Milli Emlak MV.,dürlüğünden: Mtıdd•tl 
Cins ve Mevkii Değer kirası 
Haliç Fenerde tevkii cafer 
mahalleslniıı Köroğlu ıokağ~a 
47 No. h Ev. 120 

Bir yıl 

" " " " ,, " 144 " 'iat' 
" " 49 " ,. " " 1 hiıalarıudaki ._.,,., 

, Yukanda mevki •e aumeraları yazıla. ev eklra a verileceııı>, 
•• m0ddet1erle ve açık arttırma uıuhle Y kta 0.0 1,., 
isteklilerin 28/3/935 Perfembe 1ıUnU saat on iki bu{U 
pey akçderile müracaatları. "R., .. 1319,. 


