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Sıyasaı Ufuk 
Alm~nya. intikam Almak 

• • 
lçın H~zırlanıyor ! 

Bunu Bir Sovyet G•zetesi Yazıyor, Bir lngiliz De Diyor Ki: 

Bugün Almanya 
Kada~· iyice 

Tepeden Tırnağa 
Silahlanmıştır · 

IC.ızıl S•og.t ordu•• 6ir pçit ,. .... ıntl• 
Bııincl sayfamızda Al~anya· ti muntazam bir ordu vücuda 

~rmek · yolundaki kararının 
!~::tt~~';.z~::::k;;t;;~n~: teıkll 1 ""H;b~;i;™Sözl~;~; 

. " Mecburi a1kert hizmet tealıl, K J k A ) 

t •al akislerine ait haberleri 
•la4ık. Burada da Bay Hitler 
•fuıdan alınan ıon karar etra

tt~i muhtelif tahminleri oku· 
4-ı' 111lız. Bu tahminleri ıöyle 

ıi~diyekadar halledilmemit ~tın· u a smıyor ar 

. t .. tdebilirl:ı: 
)\lr '•aıa ve Sovyet Ruayadan 
~~•11 ıealer 11 harp tehllkealnin 
~ tdaı ıörllndftiü " merkezin· 
·~ · Almaaya IH 11 ıulba lhti
k.'""lbıı var " diyor. Iıt• )'eni 
~ler: 

'llertin, 19 (A.A.) - Pro·pa• 
'-da Bakanı B. Glbelı, bfttlln 

ya politika meseleleri illerinde 
se.mere verecek müzakerelere var• 
m•k için llıım ıelen muvazeneyi 
tqkil etmektedir. 

Almanyamn 8tekl ulualar ka· 
dar sulh ihtiyacı vardır. B. Hltle
rin bUylk ve cHur kararını derin 
bir aurette minnettar olan Alman 
mil!eti, bu karara harpcu ve inti
kamcu bir heyecanla cevap 
v~rmedl. ,, 

( Devamı 11 lrİci yüzde ) 

Irakta isyan 
~taup Kabileleri.;den Bazıları Hükô-

mete Karşı Başkaldırdılar 
~ '-idat, 18 ( Huauıi ) - Irak ~ 
>-ı i~ atlnle. ~. mnık&I bir vaıi· 
ba~-.. Çiadedir. Çllnldi cenupta, 
~ Yie ile Hille tanflırındaki 
~tl•rden bir kısmı hükumete 
~~ lıyan ehnitlerdir. Irak 
~ -1 •ti, bunları aıkinleştirmek 'dt •llcele askeri kuvvetler 
~-~ "•iye mecbur olmuıhır. 
,, t •fkarıumumi}·e::!o has1I olan 

~•rı henüz devam etmektedir. 

~~tltrd •Unııebetle miUiyetper· 
~-.,b;: Cafer. Ebuttimmenin 
~il E gazetuıle onun yerine 
--..,f lbeyan gazeteleri hükQmet 
._), '~dan kapatalınıtlardır. Şim· 
u_ adar bu isvan h~d· . ~ lab ~ a lleS!•. '9, d:u pek .mahdut gösteril·, 
~tt 

1 
. Eltarık, Elalemü!arebi 

~ ;;-ınan D•friyatile vaziyetia Bir "••I• zorlulclar lcarıı•ıntl• k•la11 
namı 11 hıci yüzde ) /comıa B.,iekaıe B•• C•mll ll•ll•I 

Miilıl111 Zorlalclar karıı•ı•da l•I•· 
,... H•••ı lı.il/ıl,,...ları 6irincl 

H•ll• S•l•••I• 
Habeılstanla ltalya ara11nda· 

ki hudut lhtillflannın balledUme
meainden dotan vaziyet aerain 
bir hava yaratmaktadır. Habe· 
tiıtanın davayı hakeme verm~k 
istemesi, ltalyanın ise Habeııa· 

( Deyam~ •• !!~.~-~!.!.~:!~.! ............ . 
~ğaristanda 

Kalpazanlık 
Sofya, 19 (Husuai) - Poliı ıah· 

te yU:ıer levalık Bulgar paraaı 
yapan bir ıebeke yakalamııttr. 
Bu kalpazanlar piyasaya klllliyet· 
li para atirmlye muvaffak olmuı· 
lardır. Bu yllzden yüzer le•alık· 
ların toplanacağı söylenilmek· 
tedir. iki ay zarfında Bulaariı· 
tanda dokuz kalpazan ıebekeıl 
y a1calınmııtır. . 

İdare itleri telefona: 20203 Fiatı 5 karuı 

Bulandı 

aır lı•••I l•rofı•dan alı•oıcalc ol•• Kir••ko 1'•nlzel•••11 lim•nıııu~li•ld 
. Nauallcaa o•pura 

Yunan Divanıharpleri 
İşe Başladı 
~~~~~-----~~-

M a J ları Müsadere Edileceklerin Harıl ' 
Harıl Listeleri Çıkarılıyor 

S.llnik, 19 (Huıuıi) - Bura 
Divanıharbi faaliyete geçmittlr. 
lıyan gtinlerinde yalan ve heyecan 
•erici fayialar çıkaran beı on 
kltlye llç sene ile nç ay araaında 
muhtelif ceıalar verilmiştir. 

layan ile aliluldu olu •Wı· 
ledD ı 'rm•..ı..deb• .. -ak 
lzeredfr. Mlcrimleria eluerili 
S.rez: ~arnizonuna menıup za
bltludir. 

Slyaat Mltlngler Yauk 
Atina, 19 (Huıuai) - Ahali 

Fırkaaına bağlı bazı aiya1t ku
lüpler tarafından Slndağa mey· 
danında yapılmak iatenilen mitin• 
ie hükumet tarafından ml\aaade 
edilmemiıtir. Baıbakan : 

- Ahalinin istirahate ihtiyacı 
olduğu gibi bllkiimetln de yapa• 
cağı işleri ileriye götnrmek için 

( Doamı 11 iaci yüsde ) 

Kıdem Zammı Meselesi 
V c Muallimler 

llkmektep Baımuallimlerlle ilk tedrisat mllfettiılerine alt kıdem 
zamlarının kaldınlmaıı alAkadarların vaziyetine mllhim ıurette tesir 
yapmııbr. Bu yllzden lıtanbul buıuai idaresinin Hnelik tuarrufu 
( 65 ) bin, bUtlln memleketin senelik tasarrufu iae ( 700 ) bin lirayı 
bulmaktadır. 

Allkadarlar bu pazar toplanıp vaziyetlerini konuıacaklardır. Bu 
tasarrufun baık.a . yerden temin edllmeaini istemek rll:ınamelerinin 
baıhca maddesıdır. 

• ' " 1 

1 1 .. ,, 

' 1 .. " 

- Mart kazma kürekten baıka ıeyler de yakbrdı .• 
- Nereden anladın ? .. L 
- Babana p J••dd.na .-.. ..-. iake&etled k•1•'f 
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(Halkın~ Ş,si]I L E L 
Bozulan 
Sıgasal Hava 
Ve Halk 

Günün birbirlııl takip eden ıon 
llİy .. al hldiaeleri, yine ufku· 
muzu kararttı, endifelerimi&i 
ayııkJaodırdı. Halk, b11 yUEden 
uzWıtüaü.nn saklamıyor. Dön, 
bu mürı&HbeUe bakıwz yaptı
ğımı& ankete no cenp nrdilet: 

Bıy S&ltri (Beyu.ı' 9lra kahveler)
Yunau ~yanı bitBo laaaaları l:r.mlftl. 
Butır&lıooa batla kalpM:re Hrin bir 
ıu ıupildL Oh ,ok fllklr ilyaa, 
dibya •ulhuau laoımadan l'eçtf; 
dedik. Şimdi ele Almaayaauı VuHJ 
mualtedeaini yırtmuı hal.eriaden 
dofan bir endit• bCltln beıerio bl· 
blol bir bvrtu ribl clelly.,.. Dlayaaın 
dart tarafından •JHlltell haberler 
geliyer. Bu il.iter Pa.rt• llorHaıada 
bomba ıiltl p3tl••'fo Bea IHaaluıa 
bir harbo daha gireceklerlae kat'i71en 
inanmıyorum. 

Umsaıi harbin acılarını uautup ta 
harp 9ılrınl&1ını ıöH alacak hiç bir 
dnlet tuanur ed.m••· Fakat ben 
dlplomatlann habbeyi kubbe 7apma
lanna, dOnyayı vel•e\eye vermelerine, 
herkeılıı 70reflni J.oplatmalarıaa çok 
tutu'uyorum. AlmaDJ• muıthed.ıorl 
dln!emlyona bunu 7o!a ıetirmek için 
mutlaka dOaya efk&n umu•lyealnl 
endlryo mi ditOrmelc llznndır? 
Diplomatlar aeulıoe mohaut ı~ater. 
ıialer1 bunun hal fHHİDl bulıunlar. 

* Bay Fehmi ( Şehzadebaoı İmaret 
ıokağı 17 ) - Almaa7a Veraayda 
verditi ıfS&ll tutma•akla lyl mi 7aptı, 
fena mı yapb? Beaim •iyuete aklım 

ormediii içi• bu Luıwıta bir flkrjm 
yoktUf'. Fakat iasanlar laarp iıte••· 

dikleri gibi ıinlr ıerea lıabı..rlerden 

de hotlaDmı1erlar. Hera1l11 fl!Htelerde 
ıl'lh yuııı laa...,.lerial ekureras. 
MilletleriR •lJaHt lpl ... ı d••1-•• •• 
kudtetH diple•atlarınıa eUerlndt b•· 
lunuy«. 

Oo* alllltları aıaltmaıua ve elin• 
yayı tlahni bir barıı t9inde yaıat•a• 
nı• ça.r~al ar&1ıalar. Bqeriyi>\. ..... ,,. 
teo e il.adar yılmıı ki biyle heyecaalı 
laaberler yere nre biıo ,tin kalpleri 
durunrir. MlHetlerin kalp durıunlutu 
demek UdıHdi faaliyete felt gelaeal 
demektir. iki rlalGk laaberler Parla 
borauını altını Gıtllne ~evlrmlıtlr. 
On r<ln nnl de Yuaaa l17aaı l»lrçok 
boraalarda ayai tHirl 7apaııtı. 

* &y Fbıl (Topkapı Merknefen .. 
en lJt - Oautelerde Jl•• laeyecaalı 
bAfhldar pme1e bıııladık. Bay ı•• 
uteel, timdi ben una ıora7ımı Bu 
hab~lui heyecanlı telde ıi:ı •İ .okar
ııDıs, yekaa 4ip'oaatlu •ı? Kl• 
yaparı yap.ın iyi olma1or. Dilayayı 

bir harbe daha drlkle••k pek kola1 
detfldir. Lıualar daha ak1Uar1aı ka7• 
betmedHer. Benoe yoaİ bir harp ylr• 
miacl uır medeniyetinin yık1Jma1111daa 
beılca birfey dej"ilıılir. Hi9bir fert 
valafat dnrlne d5amek iıtemes, 

Biı dlnya diplomatlarıaın hGınO nl
yetleriutleo emiaiz. e.,.,... versinler, 
koı.larıaı pay etsinler, anla111alar. 
Ne ı'z iyle heyecaalı laaber yaıın, 

ne de on'ar llSyle babeıo veraf11ler. 

Yüzlerce Lira Dolandırmış 
Sahte Bir Kalaycı Nihayet Yakayı 

Ele Verip Mahkemeyi Boyladı 
latanbul politl, yepyeni bir dolandırıcılık uıulile 

birçok kimıelerl dolandıraa kalıYeci Mustafa ismin· 
de bırinl yakalayarak Adliyeye teallm etmlttir. 
Muatafaya lanat edilen ıuç hakkında şu malumatı 
elde ettik: 

lerle ıırbn dakl kllfeıini doldurduktan ıonra 
Beılktaıtan uzaldaımış ve kalaylamak için top

. lad.iJ bakır takımları çok a9ajl bir fiat iJe aatarak 
evine dlSnmUıttır. 

Kaauapaıada oturan Mustafa lıminde bir kah· 
Ytd, ıoo zamanlarda kahvedlllr iyi ıitmediğinden 
daha çok para kazanacak bir it bulmak istemiş ve 
uıun uzadıya dllıllndükten ıonra kolay para 
kaza11maaın yoluau bulırauıtur 

Kahveci Mudafa ikinci gü•O Maçkayı, Oçllnc8 
g\lnU Şifli, dördüncü günü Pangaltı, be~incl 
gUnU Kurtulut Ye Ferlköy HmtJnini dolaprak, 
Birçok kimıelorln yüzlerce lira kıymetindeki bakır
larını do!andırıp aatm19br. DoJandaılan;ar çoğalınca 
polise müracaatlar da çoğalmıt ve polis bu açıkgöz 
dolandırıcıyı aramıya başlamıftır. Nihayet dolandı· 
rılanlardan Dolmabahçede oturan Bayan Ce· 

Bir müddet Mustafa dDkklnmı kapatmıı, tedarik 
ettitl bir ldlfenin içine e.tnden aldıkı bir \ki parça 
bakır ıaltan Ue bir tencere koyarak küf eyi ıırtla· 
dıtı gibi yola çıkmıım·. 

Mustafa Uk glinU Beıiktaı tarafına geçerek 
kalaycıluın bulunmadıtı ıokaldarda " kalaycı •••• 
kalaycı ., diye bağırarak dolaımıya baılamııtır. 

Birkaç aaat zarfında kalaylamak için eyler
den aldıtı bakır tencereler, aahanlar Ye tepıl-

mile adla bir kadın enelki alin Aynalıçef
mede oturan bir ahbabını ziyaret etmek 
lçia giderken ıahte kalaycı Muıtafayı iırbnda küfe 
ile a-örUnce derhal poliae haber nrerek yakalat
mııbr. Muıtafa suçunu itiraf etmiı Yo ovraklle be
raber Adliyeye teslim edilmiıtfr. 

Belediyenin 
Yapacağı 
istikraz 

lıtanbu umumi mediıl cnın 
öğledel) ıonra toplandı. DUnkU 
toplantıda ıeçen celsenin metni 
okunup kabul edildikte• ıonra, 
ruzname auclblace müzakerata 
geçlldl. Mulatellf encllmealerden 
ıeten mar.batalar okundu. Bu 
arada, 11ıaka•ı• (750) \»la ika 
lstikr ı y pılması akkındald b • 
çe ncümenl mub t 11 oku du. 
Blltçe encümeni, Belediyeler baa
kılllldıa yapılaeak ba iatikruı 
muvafık buluyordu. Mazbata reye 
kondu Ye kabul edildi. 

Bundan ıonra, 193~ 7ılı btit• 
~Hini• mUıakerealne devam edildi. 
Mecliı Perıembe gUn8 tekrar 
toplanarak bUtçe mtb:akerabna 
davam edecektir. 

1 ramvay Kazaları 
TramYay kar.alannın 6nlae 

geçilmek makıadile tramvay ara
balan için )'eni biçim kapılar 
yapıldıiı malumdur. Tecriibeler, 
bu kapıların kazalara tlliOl ola• 
bileceğlal göıterdiii için kııa bir 
mlddet içinde bllttla arabalara 
bu yeni çeılt kapılar takılaukbr. 
Bu ıuretle poliıin tramvayları 

kontrol etmtsl de kolaylaımıı 

olacaktır. 

iane Toplamışlar 
Anam, Baruh, Behar ye diğer 

Behar adlı dört kİfİ, kanun hilic 
fma iane toplarlarken yakalan• 

8000 Öz Türkçe 24 
Karşılık 

Dil Kurumunun Yeni 
Kdavuzu Neşrediliyor 

Ankaradan dnn geç Yaklt 
alıaaa bir habere g~re, Dil Arar 
hrma Kurumunun bu hafta iç.inde 
yeni karıılıklar kılavuzunu neıret
mey• baılıyacağı haber alınmışbr. 

Yeni karıılıldar, Araşbrma 
Kurumuaua kontro11l altında A:a
karada 11Uı .. -,. gas•t .. iade çıka· 
cık, diğer gazeteler " Ulus ,, 
gazetesinden iktibas edeceklerdir. 

Her ttırlU kariaşahkların önU 
alanmak lıere bu karıılıklar 
telefon T• telgrafla Terllmiye
cektir. 

Hergtba lkl yhe yakın kelime 
karıılıiı neırolunarak az zamanda 
kı(ayuz tamamlanaııt olacaktır. 

Dil Araıtırma Kurumu "Uluı., 
da ilk llıte pkbjl glln bir de 
beyanname noırederek hem izahat 
verecek, hem de bir ay içinde 
yabancı keUmelere daha uygun 
bir karf!}ık glSaderecek olan yurd
daılarm tekliflerlal• tedldk edl .. 
lec:etini bUdlncektir. 

Yeni kaqılıkların sekiz blal 
bulıcatı tahmin ediliyor. Fırka 
konıreaiuden eYHI bfitlhı kaqı· 
bldar neıredilmif olacaktır. 

Biribirlırine Girmişler 
Çubukluda oturan Ragıp oğlu 

Muıtaf a ve karııı Mukaddes ile 
Fatma, Nazmiye ve Gülbahar bir 
çocuk meaeleainden kaviaya tu· 
tuıarak biribirleriol fena halde 

Saatin 
Hadiseleri 

ffryzağada olurau 12 yaı111• 
da Muıtafa adlı bir çocuk, 
Sirkecide durmakta olan 166 
numaralı tramTay arabaıından 
elektrik ampulleri çalarken cllr
mOmeıhut 1talinde yakalanmıtbr. 

:Jıl. Sabı'kah Barub, Emlnönlu• 
de tra••a7da Ha•ide adla bir 

Bayanın cebinden par sını ç • 
larken c\irmUmeıhut halinde 
yakalanpıııtır. 

:Jıl. Vatman Haaaaın ldareıln• 
deki tramyay araba11 Gnlhane 
parkı &nlnde KAzımın ldareıin· 
deki gaıoz araba11na çarparak 
haaara üğratmııtır. 

Jf Clballde Haraççı Karameh· 
met mahallesinde Üık0pl6 cad
deaiod., oturan koltukçu Moıtaf a 
kıskançlık ) tlzOndon çıkan kavga 
netlcesinde metresi Nimeti bıçak· 
la iki yerinden yaralamııtır. 

:Jıl. Kalyoncuda oturan Mehmet 
adlı biri kııkançlık yt\zOnden doı· 
tu Kerimeyi bıçakla ıol ayağın· 

dan yaralamııtır. 

lnhlsarlarda Defiifiklik 
Yapı lmıyacak, Deniliyor 
lnhiıar umum müdllrllnlln de

ğiımeai Ozerine idarenin birinci 
ıınıf memurları araaında bazı 

değiımeler yapılacağı alSylenlyor
du. Allkadar bir zat, bu değl· 
tiklik haberinin doğru olmadığını 
11öylami1tir. 

I[ Gün& Tarihi] 

Eski Posta Müdü· 
rünün Sorgosu 
Eıkl poıta v4 tel.raf umum 191f 

dürG Bay Fahri Ue t•la-raf itleri "'" 
diril Bay İhun Cemalin Ankara cell 
mahkemHinde mubake•eleri yapdl 
maktadır. Ankara mahk•meai f ıt•• 
bulda Elektrik tirketi mndn~u B•t 
Hannı ile Devlet Şurası mali,. 
daireal eski reiıl Nuri Ye bankel 
E'yuko, Telefon tirk~ti mildOrO .. 
tirket erklnından Bay fımall H kil' 
nın iıtinabe ıuretile ifadelerinin alıll' 
maaını latemittir. Blriacl ceza ınallf 
kemesi dün bunların ifadelerini al•f 
Ankaraya göndermlttir. Bay Hanıel 
Telefon tirketi mOdilrOniln, Aok.ıradt 
Bay Fahri ile temaa ettitlnl, ıirket~ 
tekliflerini kabul ettirmek için ço 
mGtldlllt çeklitinl al>yledlj'İoı bild"' 
mittir. Diğer tahitler de buna Leo-' 
ifadeler verm :şlerdir. 

Ktiy Kanununun Ylldönur11• 
Kutlulandı 

Ödemif, 19 - 18 Mart gUnU, ı<ll 
Kıınununua köylOyo verildiği gDnd .. 
Köy:liye in ve Yarlık veren bugdJ 
l:ımir villyetlnin tam 18 örne&L köylll' 
de kutlu!andı. 

Estonya • TUrklyo 
Ankara, 19 (A. A.) - E•tonya llf 

Türkiye araaıadn 18 Mart tarlhlodl 
akdedilip imza tarihluden itibaren ıJ 
lfln •onra meriyete girecek oJ•f 
Klerinır anJaımııa ının 7anlıtlıkif 
• l.panya • ile aktedildlli yazıldıf-' 
daa lHhih olunur. 

CelAI Bayar Gitti 
Ôkonoml Bakanı Bay C.111 Bay'f 

düa alqamki treale Aakaraya :,. 
miıtir. 

latanbul MUddeiumumillf 
Adliye bakanhtı henüz l.tanb:J 

mGddeiumuml tayin etmmittir. Adi!, .. 
koridorlarında döaea ıayialara gorw 
bmir 111ftddeiumumiıi bay Aııııl• 
lımi lzerinde duruJn.aktadır. 

Okuyanlar ÇoAahyor 
l.taabul Halkhi k Qt~,P, ..... ~:ı 

d e r 1 gıtnden r 
çoğalmaktadır. Ev MOdilr<l, kütilpl 
hanenin zanginleıtirilmeaJne kar.ı 
nrmiıtlr. 

BoAazlçl için 
Haber aldıtuaıza göre, Şirk.d 

Hayriye ldarui, bu yaz mnı:nıi~ı 
Botazi9lae ratbeti arttır•ak '' 
bazı tedbirler almaya karar nr111lt* 

Randevu Evlerl 
Poliı ah'Akt zabıta memurları ~ 

hafta içinde t•bri11 muhtelif yerleri 
o:rkaç ıriıli raadevO ni daha ı. "•-' 
mıı, bu evlerde bıdunan kadı.,... 
mua7ene7e sevkedilmlıtir. 

Oturan Vapur 
Çanakkaleain Akb ı mevk·:~ 

karaya oturan İlagillz vapuru, tah ifl"' 
Y&ııtaları tarafından kurtarılruıf 
Gemi, bugün limanımıza 1relecektİI' 

Üniversitelileritl 
' Yeni Kasketlert 

Oniveraite rekt~rJQğO, talebe ~ 
teablt ettitl yeni kıııketlerl, .don,d~ 
tün talebeye datıtmııtır. DOll ~ 
itibaren blltla talebe, 7eal ku"e ~ 
J'İym•te baılamıılardır. Bu kuk~~'f 
rin rengi koyu llcinrltir. O:r.•r:,,. 
bir kırmızı terit ve ilıtlnd• bot 
tl•aall vardır. Sizden rica1111z budur. mqlardır. dövmllflcrdlr. 

1 .'on Posta'nın Resimli HikQgesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: "1 --.....;;._ ____________________________________ :_ _____________________________________________________________________________ ~_ 

- Zabıta memurlen tvtut 
kump'.:lny~lar.le cle Dl~iul ola• 
cııkl-rm ~ l .aaan B ... 

•.• MeHll Ş.lııadeb-.mdald \ ••• Tuluat artlatlori ma.....-1 
tiyatrelarda... bataiz bir tul6at yaptılar mı. •• 

•.• Memurlar hemen perdeyi 

kapattıracaklarmış, o• der11iu? 
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Hergün 
türk --
Dilinin 
Ehemmiyeti 

tık Yu~oılavyad-a Zagre? .. ıeh~i?~e 
~~ Ob•or, ıazete111 ·Turk dılınıo 
~ •tniıio tetkılci b11.kımıodan haiz 
4ı...~ıığu ehemmiyet,, baılıklı bir makale 
~ıtır, Alib i~ okunmaeı lbım 
i~'-• kanaat getirdiğimi• için 

Ya ah.yoruz. 
oı. .. Türk idaresi altında )'afamıı 
~ b ihtiyarlarımız, Türkler hak· 
l lldı iyi ve fena birçok ıe> ler 
~tın.ktadırlar. Her tUrltl hak· 
\ nıahrum reayi oluılannda!l 
-:ı:ıileriai ve eftendilcrl doyu~ 
ht' için çok çalıımak mecburl
tb 1nde kalmıı olduklarıadan 
L.~aretle bahıediyorlar. TUrk· 
~ın, manevi haklara tecavUz 
)' •diklerinden, buıuıi mektep 
\-. lüuHlere dokuamadıklarından, 
-. IUretle Sırp ve Hınatlarm 
f •• milliyetlerini muha· 
;-::ı etmelerine, billıasaa Bul• 
~arta, kendileriai Yunanh
~tlaa\ iıtiyen Yunanhlann 
iri lklerfndea korumalarına im· 
l\ll ı:•rmlt olduklanndan ıtıkran 

•bHderler. 
Lia Eter T&rklerln mUaamahakAr
tOrl ~hna1aydı Türkiye lmpıra-
01, •ıu topraklaranda yaıaınıı da: Yuıoılavlardan, Bulgarlar· 
Jba •• Suplardan eıtr bile kal
IQ~d~. tnrkler hareketlerinde 
'• "'Y•tkAr idiler; bunu ayni 
~lQd. iılimiyete borçluyuz. 
~~· lıildmiyeti altında bulunan 
~ 1Y•da Hırvatlar ve Slovenlere 
>~fi tatbik olunan muamelAt 
~U •ııda, Sup ve Bulgar adlarmı 
tok, kullanamıyan ve aadece (Sla
oı on ) Yunanlılar diye telakki 
il '-nan Sup ve Bulgarların Yu· 
ltı •nlstaada maruz bulundukları 

Uameleler yanında ( Tlrk bo
tunduruju) denilen vaziyet, bo-
~~?duruk diye tavıif olunabilir 
naa -~ok..muharrir]ırin lddiala· 
lLd ası dTtırkler Macariataada 
•ır r evam eden lııallerl 

•llnda çok fena hatıralar bı· 
~kmışlardır. Halbuki muaaır 
\ '1rkoloğların meıaial sayesinde 
~ noktal nazar yeniden tetkik 
~ehle.ye başlanmııtır. Türklerin 
~ ... ,•rııta~da . kllltUrel mUea1eıatı 

ıf •ttıklerı doğru değildir. 
~d undan maada vergi tar~ \; .. k da Türklerin taıylkkirane 
),k~ •t ettiklerini iddiaya lmkAn 
l'tırlcur. Nitekim D. Y. PopoYİç 
~16 tarihlerinde elde ettiği 
clt~ ~•ta lıtinaden Macariataa
~lld ırpların veral itibarile yük 
~İr l' •. değil, bilakis imtiyazla 
tdıy •ııyette bulunduklarını iddia 
•ltı11d'· Türkler biklmiyetleri 
~~ • bulunan bu yerlerde bir
~t. ~nl ııhirler tesis etmitler
hllı,1 ndan baıka birçok Macar 
~ki Tnrk iıgali altında hlue
t.;~klt derecede yllkHlmiı, 
~tıdl •tmiılerdir. Türkler Maca· 
'Praı • mektepler, ıu yollan •• 

'1"'•tl •r lnıa • etmekle töhret '888 :rdır. Bizzat Luyo VoynoYiç 
t.a .. ı.:rllıinde Belırat hakkında 

,, lan yazmaktadır: 
~"-d S.ıırat ıehrl bir Ttlrk yay
'4t'-'e':'· Belgrat, ukerlik ve 
~il&. L bakımından haiz bulu:ı· 
~ •Q q' • ' lc.y 1hnci derecede ehemmiyet 
~ l'n ~•ti Türklere borçludur.» 
,"hı k~ı idaresi Macariıtanda 
"rı,, tor bakımından da mUhim 
~., bırakmıtlır, 

4 llitehit Bir 
,.Qp LJ••k A t e c· nu ume ı 
~ ·~de, 20 (A.A.) - Mnttehit 
~"un rap htikfameti teşkili ve 
t'tir·ı kırallığına lbniısuucun 
i't 1 hı•ıııi i . s r,,,rle . çın uriye milliyet· 
hp 1 rı tarafından teıebblis!er 

Sl!lıldadır. 1 Urfy ti 
"'sı,.. e m meısilleri, böyle b:r 
~, ıııa •~orluğu 1 teık:li iç in Avru· 
~ill t it ugünkü lt'ergin Yaziyeti
\itıt;d. mrıaid olduğunu ı6yle-

.r. 

------------------------=-====---------------~~~-· 
Resimli Makale 

Bu adam nktile, &'eBÇ yatında çok fakirdi, fak at 
kuYvttll bir zekAya 1ahlpti. Çahıtı, utraıtı, didindi n 
aa H•anda, latr fır1attan latifade ederek zen&'ln o!du. 
F~at buna ratmen kendlıine bir yaıayıf istikameti 
•eremedi, Z.arfn olduktan ıonra keadini normal yafama 
ıartluı&aa urduracatı yerde p ra ihtiraaıaa kapıldı. Biraz 
daha knanmak, Hrvetini çoğaltmak istedi. Fakat glnGa 

a Hayat Sade Para Değildir il 

biriade itler akıi ıitti, ıirittiti blr itte servetinin yıı r aını 
kaybettL lıte bu akıilik ona pek fena tesir etli. lıtahtan 
kesildi, uyuyamaz oldu ye aradan çok geçmeden aklını 
oynatıp timarhaneye dOtUl• 

Para kazanmak çok iyi ıeydir. Ancak hayat ile 
alAkayı kHmemek ıartile. Qilnkl hayat, sadece paradan 
ibaret detildir. 

-.., 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Sözün Kısası 
-----

Yazı Çok Oldaju için 

Bugiln Konamadı 

Sivas • Kayseri 
Demiryolunda 

Bir Yarma Kaydığı İçin 
Tehl ıke Geç~rıldi 

Sivas ( Hususi ) - Kayseri • 
Sivas arurndaki yarmalardan bi· 
risi tehlikeli J>ir şekilde kaydığı 
için bayramın ikinci günll tren 
münakalatı kesilmiştir. Yolculuk 
aktarma ı .ıretıle yapılmııhr. Yar· 
manın kaydığı vaktinde haber 
verildiği için bilyük bir tehlikenin 
önü alınmııtır. 

Yunan Kabinesi 
Bay Çatdaris Yeni Nazır

ları liugün Seçecek 
Atina, 20 (Hususi)- Baıbakan 

Bay Çaldariı kabloeaindeki değl· 
ıikliği bugün tamamlayacakbr. 
Kabineye alınacak yeni Bakanlar 
Baıbakanın lideri olduju Halk 
fırkasından 1eçllecektlr. 

Çaldarlse Heykel 

Vergi Kanunlarındaki De
ğişmeler Nasıl Olacak? 

At;na, ıo ( Huıuat ) - Ellini· 
kon Me!lon gazetesi, Batbakan 
B~y Çaldarisln Olimpoa dağlan· 
nan. en ylikıek tepesine bir hey• 
kehnin dikilmeaini tek'if etmiı ve 
20 bin drahmi vermiş r 

· Atina Belediyesi, bu teklifi 
takdir ederek buna bütün Yuoan 
belediyelerinin iştirak edeceğini 
ıöylemişUr. 

Kondllla Mareşal 

Ankara, 19 - Vergi kanun· 
ları Ozerinde yapılacak tadUlt 

bedeni kuvvetJerle kendileri •• ketleri, yalnız aza1ına fkraıatta bu· Atlna, 20 (Huıuıi) - Atlna 
Belediyeli, Yunanistanın milli 

meyanında iıtibllk verglıl hari
cinde kalan bazı maddelerden 

aileleri tarafından ltletilen tez• lunan tasarruf sandıklan, bizzat iş- bayramı olan 25 Martta General 
gAhlardan temin edilen kazançlar, lettiklerl madenlerden lıtibaalatta Kondiliain Mareıal 11111 edilmeıinl 

vergi alınacağı yar.ılmııtı. Bu 
takdirde pencere cammdan ve 
otomobil ı.atıjiadea olduju aibi 
bUtln cam Ye kauçuk mamull· 

koıu, spor ve em11JI mllıabakala- bulunan hakiki ve hllkmt şahıslar, teklif etmiıtir. 
rın ikramiye ve mllkafatları bazı Teıvlkl Sanayi kanunundan istifade Bay Pavlof Geliyor 
kayıtlarla ":f!ye tabi tutulacak. eden fabrikalar buhran ver-'llne Sofya, 19 - Bulgaristanın 
YersbalD laa m•traium bula- •• 
bilmek için karine uıull fhda• Ubl tutulacaldardar. Ankara S.ffrlijine tayba edilen 

tından vırgl alınacakbr. Eğlence yer 
!erinin tekrar istihlAk vergilin• tabi 

edllıcektir. Ticari Ye aınal t••eb- feker P'•brlk•l•nn• Bay Pavlof Perıembe ıthıll lıtan• 
- 10 Hne mtlddetle vergiden bulda bulunacakbr. 

tutulması dUıUntılmektedir. 
blls erbabı karine uıulO için muaf tutulan ıeker fabrikalan Adi" A 
muhtelif ıınıflara aynlmaktadır. ıye yırma Encümeni 

memur, mOstabdem Ye amılele- A k g 
Kazanç Vergisi Buhran Vergisi n ara, 1 - Adliye ayırma 

Kazançlarından vergi ahnau- rlnden de vergi ahnmaıı karar- encllmenl Temyiz reiıl Bay lhsa· Kazanç v•riİıinin tadiline da
ir olan projeye nazaran meıhe,. 
ler, panayırlar, Hrallerde temin 
olunan kaıançlar, el ve ayak •• 

yan imtiyazlı şjrketler mOıteına laıbrılmıı ve bu mu~fiyetl temin nın relıliğl altında yarından ltiba· 
olmak üzere sermayesi Uzerine e~en kanun m.addeaınln IAğvı için ren çalıımıya ~~ılıyacak, beı yllzı 
kazanç dağı:mıyan kooperatif şir- bır kanun proıeıl haıırlanmııbr. Y~kın Adllyecının derecelerini ta· 

yın edecektir. 

Itaiya Hazır ! Berlin Görüşmeleri Bir Tayyareni~ Bü
tün Yolcuları Öldü 

Avusturyaya Teminat Verdi 
Sofya, 20 (Telefon) - Bu aebahk\ Bulgar gaze

teleri yazıyor: ltalya bDkümeti, Almanyanıa aldıtı 
ıon karar üzerine Awıturya bllkômetine Avuatur
yanın iıUklilini lrnrumak için ltalyanın hertllr!ü 
fcdakirhğa katlanmıya hazır olduğunu, bunun ltalya 
için hayati blr ehemmiyeti halı bulunduğunu 

bildirmiıtlr. 
( Son Poıta: Alman· Avusturya ittihadı, ltalyayı 

Almanya ile hudut komıuıu yapacaktır. Bu aebeple 
Avuıtury.ının mOıtakil kalmaıını ltalya buton kuv· 
vetile temin etmek kararındadır. ) 

Çok Ehemmiyet Veriliyor 
Parla, 20 ( A. A. ) - Tan gazetesi diyor ki • 

" lnglliz Nazırlannın yakında Bırlinde yapac ._, • 
d. k d aıuarı 

glSrDşmeler, ılm ıye a ar aiyasl tarihte 1 11 ıörlllmemiı şartlar içinde olacaktır. nı 1 

ÇnnkD bu müı:akereler, hldiaatın fe\rkine k 
olan bir noktayı lıtibdaf edecektir. Alın çı mıt 
timdi yapmak isteditl kUtlevt teılibat uzuanyanın 

. d .. ' n mOd· dettenberı bazırlamıı ol ugu bir planın tatb'k 
dan baıka bir şey değildir. 1 atın-

(Bu buıuıtaki diğer haberler birinci v b 
aayfalardadır.) e •tinci 

lran Şebin şahını T ~brik Belçikada Kabine 
Buhranı 

it Bankas~ 
Iran Şebinıahı Rııa Peblevinin 

dolum yıldönllmU mOoasebetlle 
Atatnrk tarafından bir tebrik 

telırafı çeldlmiı, Şehinıah tara• 
fından buna bir teıekkür to'.ırafı 
ile mukabele edilmiştir. 

İt Bankası Umumı Mtıd 
Muammer Erit, bankanı Urü, Bay 
dııında yeni ıubel n mem.eket 

•r •çm dn 
Brnk.sel, 20 (Husuıl ) - Ka· ıOadüğUnO, banka um _ 8.;ı : 

bine-, Be!çika paraamın korunmaaı nin 24 martta toplana:~ 
1 

ey~tı-
için mecliı:en mllzaheret görme- fabrikaamın ha:ıirand g ~ı, ıııe 

b 1 .. a ımalita 
C:iğini ileri ıUrerek lıtifa etmiıtir. aı rıyacagım aöylemiıtir. 

Pariı, 20 (Husuai) - Fran1&• 
nın Orta Afrika mllatemlekeal 
•alisi Bay Rönar ile kanu ve üç 
zabitin binmlt olduklan tayyare 
Belçika Konıoıu arazisinde dnıe
rek parçalanmıı, yolculann hepıl 
6lm0ştur. 

Zabit Maaşları 
Ankara, l 9 (Kurun)- Iıittiği

me ıöre, zabitana yapılacak maaı 
zamlan hakkında hazırlanan ka~ 
nun IAllhaaı Kurultaya verllmfttir. 
Uva Kumandanlığından miralaya 
kadar olan zabit maaılarmın 
haremdeki niıbet dahilinde birer 
derece artınlacağı hakkındaki 
haberler kuYvetlenmektedir. Zam
ların, mali 1enenin bqından iti
baren olacait da kuvvetle ıöyle
nlyor. 

Mahmut Muhtar 
Pata Öldü 

Saltanat devrinde muhtelif na· "':;:::::::;_,_ _______________ , ________________ .:::~=:=::;:: zırhklarda buluaan ve Bahriye 

/ S T E R [ N A N M A / '"'\ nazırlıgı zamanındaki ilitiklerindea iSTER iNAN 
t - Alm:nyıı Vera ny muaheduini pıırçal dı. Ken

dini IJirtakım •ecburiyetlerde, kurtar iı. Muntazıırn bir 
ordu teıkiliae batladı. Bunu 1ap· rken de: '' - Ben, 
diyor, harp edecek dej'iiim. K~ndi emn'y timi temin 
için t · d lir alıyorum. ,, 

2 - lnıJtere, Almanyanın bu ıon hareketinc'en 
d~ ha e••el ordusunu takviye etmete, yeni hava kuv· 
vetleri teıkiline karar vermit ve ite de koyulmuıtu. 
O da tıpkı Almanya gibi diyor ki: " - Bu tedbirleri 

harb etmek makıııdile detil, ken di yurdumu h 
• rnu "' feza 
ıçln alıyorum,,, 

3 - Franu da Almanyanın bu hareketini ld . . e\'Ye en 
heaaplam f ri bı, ukerlık mtıddet:ni bir seneden ik' 
Hneye ç : kardı ve dedi ki: '' - Bu tec'bire sad ' 
kendimi müddaa makaadile lCiıum hiHett' ece 

ım. ,, 
Ne guip detil mi? .. Hım, harp etmiyecetiı denili

yor, hem d~" ha rp vuıta arı çoj'altı:ıyor. Bu •aziyet 
karıııında c. un yanın ıuJhe clojru ıittitine; 

1STER iNAN /STER 1NANMAI 

dolayı lı tanbuldaki em:akine :r.ah-
keme kararlle haciz konulan 
Mahmut Muhtar Paıa lıkenderi· 
yeden vapurfa Napoliye geçerken 
yolda kalp sektesinden ölmOıtOr. 
Eskiden Berlin sefir~ iğinde de bu· 
lunan merhum şimdiki Mıı.r kıra· 
lanın eniştesidir. 

Bir Facia 
M•nton, 20(A.A.) - Nlı-Koal 

battı tızerinde bir ltalyaa lo~o· 
motifi yoJ her:nde çahıan dört 
ameleden Oçtına 6ldlrmllı ve 
biriai ağll' aurett• yaralalDlfbr. 



4 Sayfa 

Karadeniz 
Köylerinde 
Son Posta 

Pazar, (HuıusJ) - Cabat kayn 
Pazara bir buçuk saat uzaklıkta 
60 evli bir kaydUr. O köydo 
Uzllm, elma, armut ıeftaU pek 
çok yetftir. Köyftn rençberlik 
itleri kadınlar tarafından yapı}. 
maktadır. Cabat deresi köye 
büyük bir fayda temin eder. Bu 
derenin koıaarında buluna.1 tarla· 
lara hiç gübre konmaz. Böyle 
ol.maaına rağmen çok mahsul 
alımr. 

Halk Ttirkçe ve LlzcR kenu
ıur. Liı:cayı bırakmak ıçJo arala• 
rmda saz kesmlılerdir. KUçUk 
çocuklara hep Türkçe öğretmek· 
tedirler. Elbiaeleri aut ve fantazi· 
dlr. KöyUn başlıca verim keynağı 
kereatecllikf r. 

Köyde stırü halinde J.~y-ıan 
bulunmaz. Ancak kendi laı ferini 
temin edecek kadar lıayvan bes
lerler. Burada yapılan balta ve 
bıçaklar, bu cıvarda pek rağbetle 
aatın alınmaktadır. Cıvar köyler 
orman ve &iraat aletlerini hop 
buradan temin ederler. 

Köyde kahveiıane yoktur. Bir 
demirci dnkkfinı varbır. Bir de 
cami vardır. Mektep yoktur. Ço
cuklar pazar mektebine okumıya 
giderler. Cabal 'm bavası, diğer 
köylere nazaran çolc iyidir. Sulu 
çok boldur. Kö,nıı alt kıımmda 
Cabat pıoan denilen bir n .. ,. 
dır ld, bu çok ~rdur. K8yde 
ıhlamur ağaçları vardır. Yapratı· 
na hayvanlara verirler. Çitetiaıl ek 
çay yerine kuHanırlar. Kerwte• 
ıinden güzel koYalar yaparlar. 
Burada arıcılık okadar ileri ıft• 
memittir; orta derecededir. Bal· 
lar ( yabani bal) dır. Ora ISMnın• 
ca ( deli bal ) denw. Halk, ncah• 
ğa çok meraklıdır. Afuatoa arı 
bidayetinden •Jiei nihayetine 
kadar av meuimidir. Nefel tabir 
olunan bir ağ' Yardır ki, buawala 
diri olarak atmaca a•larlar. H .. 
men herkeain bir av köpeil 
vardır. Köyde u milııtarda man
dalina, portakal, limon ve fındık• 
ta yetişir. 

Geredede Yangın 
Gerede (Hususi) - Dalca 

zade Bay Mithata AU handan 
yangın çıkmış ve han tamamen 
yanmıştır. Yangın r•ce sabaha 
karşı çıkmıştır. Ateı bir aralık 
bllyllmOı ve Geredeyi tehdide 
bqlamııtır. Fakat halkın, bil .. 
huu itfaiyenin gayreU sayesinde 
etrafa bulaımuma meydan v .. 
rilmemiıtir. 

Smdırgıda Bir Kaza 
Smdıril (Huıut) - EbHler 

kö} tındoa M.tafa otfu lzut 
Mandıra köy(bM dftttino ı'cfer· 
ken aillh atauf, çıkan kurıun 
8 Y•ıında Salt 1-Hode bir ço
cuia raatlamıt Ye 61dOrmUftUr. 
izzet yakalanınıı. ad.li~ye veril· 
mittir. 

OUzce ·Adapazarı Yolu 
Düıce (Huaual) - Dilzce Ue 

Adapuan araamda 78 kiloaıet. 
relik bir yol Yardır. Ôtedenherl 
tikAyeU mucip olan bu yolda 
otobOsler en çok 15 kilometre 
ıllratle gidebilmektedirler. Bu 
yo:un bir an evvel tamjri yalnız 
DDzcelilerle Adapazarlıları dei:J, 
bu yolda ıeyahat eden d.ier 
kazalar halkı.ıı da çok sevindire
cekt:r. 

SON POSTA 

• HABERLERi ·ET Tenkid 
-,~-----------------

iki 
Ti~e Muallimleri Toplandılar Hikiige NurallaA A~ 

M 
Yazılarını bu sütunda d 

Köy aarifinin ilerlemesi için Kay- ;~;:!::!"~:· .::.::~.;~~0~.:~ 
makama isteklerini Bildirdiler :~;m~·;.~~:.t~;:ı;~: 

Adapazarının Yeni 
Kaymakamı 

Adapazarı (Huauai) - Kua-
llM& Kaymakamlıja- Ba7 Ülaaa 

Kılı~ tayi 
dilmiıtir. Bay 
lhaaa Kılıç 
ıelir ıelmu 
daireleri do
lqllllf, kaaa
banın Tuiyetinl 
tetkik mnİf 
ve hemen ça• 
lıımıya baı!a· 
mııtır. Bay 

Yeıü Adapaıara kay· Iİısan Kılıç 
makamı Bay lhaaıı Geyve Kay· 

Kılıo makamı idi. 
Geyve Kal makamlığına da eski 
Kaymakamır~ız Bay Ag!h Alp 
tayin edilmiıtir. 

Kızılcahamam 
Y ah Mektebi Çok Fay dalı 

Bir Müessesedir 
Kır.ıJcabamam (Huıusl) - Yatı 

mektebinde ana1ır:, baba11:ı ytlz· 
den fu:la çocuk okutulmaktadır. 
Bu yavrulara mektepte ba§'cılık, 
moyvacılık, bahçecilik de öğretil· 
mektedfr. 

Bu it için m•ktebdo yeni ıu
beler lhda1 edllmiıtir. KOmeı 
UJYUlarılllll yetiftirllmeai, hat
tallklarırun tedavlai •• beslenme 
tanlan haklwada da den!er 
verilmektedir. Mekt•p mlldtırtl 
Bay Savacı talebosile bir baba 
ıibi alAkadar olmaktadır. 

HOkümet doktoru Bay Ibrahlm 
Alp lıaftanın Ud aUnUade bu 
yavruları birer birer muayen• 
etmektedir. 

Geredede Fransızca Kursu 
Gerede, (Huıu•t) - HalkeYI 

bir Franıııca kursu açmıya bqla· 
miştır. Dersler doktcr Bay Mem· 
c!uh Ttırkey tarafından verilecek· 
tir. Gençler:n birçoğu Franıııca 
öğı·enmek hevesinde olduklan lçln 
lu kurs herkeai sevindirmiıtir. 

daha gllç, daha nazık bır ış 
mu ? ltfradanm, sistemle 
M. Torhan'ı gllcendirmekten k 
muyorum; ı6zlerimden me 
olmaaa bile. tatlı tatla anlatın 
pek iyi bildiği tarihi bir hiki 
benim için bir tat katarak 6fk 
giderir. Aııl korktuğum, o 
meziyetlerini ıayıfımın ıad 
doıtluğa, kalem arkadatb 
hamledilmesidir. Ne yapablll?.; 
da ıimdiye kadar hiç uğra"' 
dığım bir itham değil ya !.. ~ 

Kastamonuda Meyvacılık Kursları 

Zaten « Üç ey yatakta ~ r' 
vermek istediği dersi hiç be~ 
medim. M. Turhan o hikaye' 
içki dUımanlığını yaymak isti~ 
Ben pek aadlren içerim ve h• J1' 
her aeferlnc!e, biraz neı'e 
sonra, iki üç gUn mide rah•~ 
lığı çekerim; elbette benim ~ 
daha birçok kimael•r va~ 
Fakat bu, baıkalarmıo Jçıııe f>4 
kanımak için kafi bir se ; 
değildir. içki dllımnnlannın bOt; 
ılSylediklerl doğru olsaydı ıar_j 
IUr Yisklsiz, blra&ız gfin geçit }t) 
J•D Franaızlann, lngilizlerio, ı,t 
manların çoktanberl serseJll1 J 
çimsiz, sııka insanlar ol~çf6 
llzımgelirdl. Gören Allah 
1Gyle1in 1 f 

Çok ınktır ki « Üç •Yıl 1 

takta », içki aleyhinde yas 
bir o : -.M •lın'Y 

M. Torhan onda, blitlln arıula 
rağmen, asıl meziyetini, bir « 

morlst » olmak meziyetini b f 
mıyor. Hemen hemen her ıaY 
tebeaıUmle, bazı yerleri kabk 
Uo okuyoruz:. « Üç ay yatakt• 
muharriri lıteseydl, daha d " 
muhakkak içki aleyhinde ~ 

Kruıtamontrda meyvacıLk dersi alan köylüler 
Kastamonu (Huıusi) - Elma Kastamonunun belll başh mah· 

ıiillerl arasındadır. KöylB için en mühim geliri temin eden elma• 
cı:.ığın inkişafı için burada tedbirler almmııtır. Elma ihraç talimat• 
namesi tamamen takbik edilmektedir. Meyva ağaçlarının liman için 
vili}•ette köy muhtarları llo bekçilere ve halktan arıu edenlere 
mah&us bir kurs açılmıştır. 

4C hıasa » ya varmak iıtemeıe 1 
bir « Doktorlar galerisi » olu~ 
Bir hastalığı bir tOrlü teıhis ~ 
mlyen, her biri başka Ui 1, 
bqka bir negime» tav.ıyo 'I. 
ye hHtayı iki Oç haftada 11 
iki kilo hafıfletip kan11z b1

' ~ 
maktan baıka bir işe yarart11~ 
on dört doktor ••• Bundan iyi ıı>'i 
olur mu? Hele biri var, altıı>'!I 
doktorluk edip her baıt'fl 
mllıhil lçirmlş; bu b•~ ~ 

Dersler açık havada verilmekte ve meyva ağaçları nzerJnde 
tatbikat yapılafak kö}lillere amelt b:r tanda meyvacıbk öaretil· 
mektedir. 

nın da böbreklerini mmcı1'1'1"/ 
ıağdakinin soldakinden ajı" ~ 
doğunu, ilminin verdiği fo>~ 
ı6yli1yor ve ha&taya yine rıa~ 

Tekirdağda 
Halksp"r Sene:ik Kon

gresini Yaptı 
Tekirdağ (Husuıi) - En eski 

ıpor kurumlarından olan Halkıpor 
bir kongre yapmıf, yeni idare 
heyetini aeçmiıtlr. Bay Halit 
Berk, Dr: 1. Hakkı Kutkam, dok· 
tor Hayri Kaleli, Senal Avlaç, 
Zeki Tozkopara~ lbrahim idare 
heyetine ••çilmlflerd:r. 

Tekirdağda Karga MUcadelesl 
T eklrdaj (Husu•l) - Karga 

mDcadeleıi bir haftadanberl 
bütün tiddetile devam etmekte· 
dlr. Şimdiye kadar 515 karga 
lSldUrfilmOıttır. 

Tekirdağda Bir Motör 
Parçalandı 

T ekirdai (Huauai) - Şarköy 
ve MUrefteyo eıya getirmekte 

lçirip adamcağııun bağır••" ~; 
Boğazlıyanda dan kan boşalbyor... M. 'f",ı~ 

18 yaşında Hiç yenilme- bunlan biliyor, görüyor cı. ._/ 
dtışmanı doktorlara naııl 1 tf 

miş Bir Pehlivan Var yor? Ahi « edebi liıao ""~ 
Boğar.lıyan (Huıuıt) - Haa· « derı vermek » sevd•l•~~;f" 

pek köyllnde Yanalak oğullan vazgeçip kendini Hdece Jıı ı.*" 
dl b. ·ı d B ·ı l' k · t ı· v f>ıt .. a ı ır aı e var ır. u aı e el ıje, « umorıa. » ıge ı ... 

pehlivan yetiıtirmekle maruf bir ne iyi bir muharrır olacak 171f 
ailedir. Bu aileye kanla batlı Kitab « Dağda baıladı, 1' 
hlUUn alleier de pehliYan yetit- da bitli» adlı bir hlkl>• ~eı;t'~ 
tirmektedlr. Ailenin ıon iki tlyor. Bu, kırkını geçınlf b ;a1~ 
çocuğu da pehlivandır. Bunlardan la inceden lnecye bir •bit·"'' u . .,, 
Habip pehlivan 18 yeıındadır. ders vermiyor. Ben on b t1 

15 yatındanberl ıllreımektedir. den daha ıeYimll buld~:.!c1~i df, 
Şimdiye kadar ıırtım yere sıe- cial daha zengin ama ı ar•s rı 

ha kusursuz. iki hikl>'9 ? ıt• 
tirmeğo muyaffak olan biç kim· b' kta yok JDU ·dl 

müıterek ır no b•h''" 
ae yoktur. BI . i hikayede ancak de ti' 
---·-------- r.nc T ile ikinci hikAye b1' 

olan Haaan kaptan idreılndeki çen ıevgı ı b 8 ,; rı ·~ 
Fakat u, J e~ 

Güvercin motörft &lstea yolunu nı11y~ruık·İ· edebiyattan ziyade bit 
ıaıırmıf, GazlkGy önlerinde tat· meıe.e bedeıı 
Jara çarparak parçalanmııtar. kologia meraklıunı ceı 
NUfuıca zayiat yoktur. mevzu. 
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HARİCİ TELGRAFLA 
Ven ize/osun 
ihtirasına 
Bir Misal 
\· Yunan isyanının karanlık kalm ıt 
ır no'.ta11 Yardır ki ti:ıerinde k!fi 

derece l e durulmadı. Bu nokta, Veni· 
a.loıla el ele yerdiği ı8ylenen Geae
raı P.istraaın lıyaada pek ıhGk bir 
roı oynamaaı ve lıirdeobire de orta
~n •!linivermHidlr, l.yaal Veaizeloı
t ~·iıtiraa taraftıırlar.nın çıkardıkları 
ddıa cdi!ip dururken General Plb-
~-· niç"n uzaklarda duruyordu? Sonra 
'aıtaadan itaı1aya ırelecef iae, dotru
~ dof ruya adalara • cçip oradaa aai 

lo •aaıtaaile Yunan aahiUerine çık· 
lll-., d .. Jıa ~lay olmaz mı idi? 
la Bu ııuetlitri hadi.atın cevapaız 
•raktı~ına bakılacak oluna bazı 

"bap General Pılatraaa, Yunanlatana 
:.lınek f9ln kara yolunu tercih ettir

't olma!c 16.ıımgcliyor. Maa mafib bu 
~bepJerlıı en bqında Plutru':ı Bay 
Vt • 111ıeloa araıında mevout o ' dutu 
:;)'dana vurulan rekabeti kaydetmek 

111ıdır. 

~ Ôtedenberl birinci pllnı iual 
llti ~le noktasından anlr.ıamıyan bu 
lııııı 11•a, aon iaynnda da her nedenae 
dl hbık kalamadılar, çllakO mUtama• 
~~n. atlamak korkuıi?e birlbtrindeo 
6t nıyor, hattl iıyan rUnbG teablt 
•d~e~ buauauada bU• söz birlitl 

1 lhtyorl1rdı. Bu ke4makeı Mıırba 
f. '1111 betinde patlamaıı lbımgelen 
~·Q hareketini Veniaeloıu• kararlle 
lıa Marta _tebdil etti ~e bu detişme 
~ llldan ltıbaren de ııyaa hareketi 
•lt1odi. b "ndinl akamete utratmıt 

"· - SllNyya 

Bir İtalyan 
Kruvazörü 

Sür'at Tecrübeleri Çok 
Muvaffakiyetle Yapılmış 

41' Roma, 19 (A. A.) - Yeni Duka 
ta~tır T v z r ıon tecrObelerini 
eld diİ . ~rlibelerde S8 •il drat 

1 mııtır ki, bu tip gemiler 
çin bu •tlrat t•Ja•ı dikkattir. 

lçlka Parası 
'-ıa Brüksel, 19 ( A. A. ) - K ambiyo 
, 1 tro'u, d<lad n itibaren tatbik 
~nıaktadır. Milli baakadan hiç 
L=- p1cıaamııtır. 

,....nya Bu Gldltl• lhtll.11· 

0 
d~n Kurtulamıracak 

"-rı· •a.do, 19 (A. A.) - Zabıta, bir 
4ı1t 1 

•illb ve bir bu911k ton bomba 
~Çirnıittir. 

ENbl 
Tefrikamur 

Hint Mecusileri 
Müslümanları 
Çekemiyorlar 

Bombay, 19 (A. A.)- Peacap'tald 
Slh'Jcrla konferanıı barpcCa bir ıekll 
almıtbr. 

Hançerlerle mGıclllb Gnlformab 
500 kadıa •• erkek, Aaırlalu ıchriaia 
etrafını fil •ırllada dolaıaa koofcrao• 
baıkaoına refakat etmiılerdir. 

Sila'Jer, lnriliz hlldlmatiaio mu• 
karrcrab, umumt h:zmetler• daha 
faıı:la mb!lman memur kabulün• 
nıüaait oldutu lddlaaındadırler. 

Ma'uiya bGlıcumetl, bir autuk Irat 
rderek, Sib'lcri, hük6metia bu taraf
~irlitiai protuto etmek üzere birle.
m eye unYet etmiıtir. 

Konferanıı, bu baptaki mukarrera
bn tadiliai hilkQmetten iıtemek ib:ere 
derhal laıütereye bir heyet ilindi
rllmeaine karar •ermitlir. 

Ölenler, Yaralananlar 
Karaıi, 19 (A.A.) - Bir Mecuıiyi 

öldllrmOı olan bir MDs!ihaaıuo ida
mından dolayı nDmayİf yapan MGa!l
m · n1ar üzerine polt. tarafındaa açılan 
ateı neticcainde · 20 kiıi ölmnı H 

birçok kiti yaralanm·ıtır. 

İtalyan Manevraları 
Bitti 

Roma, 19 ( A.A) - Son gfin1erdo 
)'Bp ı1an Lüyilk manevralar mGnnsebe-
t ile B. Muaolin l, Erkinıharbiye Reisi 
yanında bir mecliı toplamııt r. H· r• 
biye Bakanhta Müstqarı, B. Muao
lini'ye goaeralleri takdim ettikten 
ıonra, manevralardan çıkan aıhri 
aHeleleri tetkik için direktifleri bit
dirm ittir. 

Ordu Erkinıharblye ikinci Reial, 
mcın•vraların muhtelif ufahatını ve 
el.:fe edilen neticeleri bildirm iıt"r. 

B. MuıoUni, memnuniyetini bildir
dikten sonra politika ve askeri vazi-
yeti hül ·sa et İf1 s özlodna' ordunun 
tekaik h•:ı rlıklarıaa itimadı ol utuau 
l>lldh'•-k. wlhayet Yermi9th'. Topl-
bya &meradan 60 kiti İftirak etmittir. 

Bay Titülesko 
Ay Sonunda Siyasi Bir 

Seyahate Çıkıyor 
Bükreı, 18 - H ariciye Bakanı Bay 

Tittlcıko Mart aonunda Pariae Y• 
oradaa da Brlkaole •ldeeektfr. Siyaıd 
bldiHleria ~idltlne bakarak oradan 
Londraya kadar uzan•aaı ihtimali 
de ~ardır. 

YaZ41•: 
Mahmut Yesarı 

No. -11 

Çam Tırtılları 
~ Şunınulu Adem Aj'a, birden 
~~ta dönmilftll; ıert sert 

b,;-. Tut dilini Haca lbrahim 
ht. dı.. Mehmet Beyin başına 

~lırdtn yok ha berin galiba? 
--..:~ lbralıim Efendi, elinde 

'il teabihl dOtftrmDıta: 
~ .._ Mel.met Beyi Aktaıda wr
'~t, blHlu duyduk. Emme, 
~ o lstanbullu gabbeye ne? 

'Hı tırrınuJu, açık maYI 1ı6zlerini 
' bap.ıı lSne doğru dikti: 

--..; Hacı efe•di, dirim tut dilial 
"'lttt" Abe, bu ihtiyar, kocamıı 
~de ıok111a batını belllara ... 
" ~ •t Beyi vuran Bekir Efe 
'1-t. u. liacer kızla kardıt çocuğu 

'1 ~aea lbrahim Efendi, sağ dl-
Gc.lrdl, dnıen lHbihinl aldu 

>a.ı? Nı diyon ftlen? Sabi mi di-

l. N .. f 
~ del uı. ~emuru ile tapu kAti· 
'-b-,t bırıbirlerine bakıyorlardı 
""ıı.t~aaalardakiler lifa karıı~ 

- O• ....... aei:' gu, •oydanauıl 
_ B ef. gibi arkası var hal 

en de. dJyom, Ltanba· 

lun gıvrağı, ıılı gıpramadaD nasıl 
aslına salına burlara gelebiliyo? 

- Ben, Mehmet Beyle bir 
vazgeçti:eri •ar, aanıyordum. 

- Mehmet Bıy, bu gıvrağı 
nereden biliyo? 

Şumnulu Adem ata, durdu, 
yutkundu. Fazla söylemek istemi
yordu. Boıboğazhğının cezasını 

çekmek korkusu, onu, dedikodu 
zevkinden bile alıkoyuyordu. Şum• 
nulu, Bekir efeyi, kasabada birkaç 
kere görmüıtü; ondan, gözD fena 

yılmııtı. 
Mehmet Bey de halırhydı. 

Onun için, iyi de söylese, burada 
konuıanlar, gllnün birinde, •ıkır 
talar llll, ke11di yordukh:rı kötll-
lllklari, hep, Şumnuluya yUkler
lerdL 

Şumnu'u. için için, nllfaa me
muruna kızıyor, küfür ediyordu. 
O, kahveye, hem de Cuma gUnll 
kalabalıkken gelip te tatlı tatlı 
aç.masa, Şumııulu, sesini bile 
ç.ıkarmıyacakb. 

O, inceden inceye, elaltından 
aiftiae •llriloe, herkesle, sZSUlm 
aealol ederek bu dedikoduyu, aiıı· 

Bitlerin Kararından Sonra 

Fransız Gazeteleri lngil
tereye Çatıp Duruyorlar 

Bile Korktu, 
Alam,.~teri 

Amerika 
Sukut 

Borsalarda 
Belirdi 

Frenaedan Çok Aca ŞikAyeUer 
YDkselfyor 

Almanya Veraay muahedesini 
yırttıktan sonra ıiyasal hava çok 
kar.ıfb. Fransa kat'I bir vaziyet 
takınmak için lngl.terenin kara" 
nnı bekledi. Ancak JngUterenin 
Berllne gönderdiği nota çok sayıf 
bir ifade Ue yaı.ılmıt olduğu içla 
Fransa acı acı iç çekip dert 
dökmektedir. ltalya IH, muab .. 
delerin değiımuine taraftar 
olduğunu, fakat bunun, alikadar 
bOtnn de~letlerio iftlraldle topla
nacak bir konferansta yapılması 

icap ettiğini, bu s beple Alman• 
yanın son hareketinde bakaız ol
duğunu aöylOyor. Son haberlere 
gelince, bunlan aıağıya sırabyo
yoruz: 

Parlı, 19 (A. A.) - Matbua
lıD acı acı tesbit ettiği Ud hald
kat ıundan ibaret kalıyon ~er
say muahedesine vuku bulan te
cavüz karşısında mDfterek ve 
ehemmiyetli hl~bir itiraz aerde
diJmemit ve lngi:tere de tabaın
mUI gfüıtermiştir. 

.. Jurnal,, diyor ki: 

ııfransnnın niyetl, mn terek 
bir protestoda bulunduktan sonra 
Londra, Pnrls ve Roma ar .nda 
t.&dbeaia • .,. .......... ... 
icabında ulaalu kurumuna baı 
vurmaktL 

ıı Sir Con Simonuo seyahati, 
önceden Fransa ve lni[iltere 
arasında kararlaıbrılaıı tartlara 
tamanıile zıt bir tarzda vuku
buluyor." 

Pöti Parhyeru .. logUJa doıtları· 
mız Ber'inde ılddetli bir prote1-
toda bulunUlacağım •l5yJedikleri 

d~re •indire, daha çeşnlli yapa· 

cakb. ,_ 
Şimdi, tavı geçmlıti. Şumnulu, 

bukadarcık ıöylend;ğiııe pipnan 
olmuıtu. Nüfuı memuru Cafer 
Beye baktı. O, kalkmlf, kahve
cile hHap görUyordu. Tapu kiti· 
bi de, ıapkasını a1mıf, davran· 
mııtı. 

Şumnulu, •ordu: 
- HllanU Bey, uğur -0!a? 
HüıoU Bey, nazik nazik ell· 

lllmaUyordu: 
- Cafer Beyle biraz iılmiz 

yar da ... 
Şumnulu, ditlerinl •ıktı: 
- Başımı bulaıtırdıaız ya be

llya, şimal .a"uıun artık! 
Der gibi dik dik hakta. 
Tapu katibi ile nllfus memuru 

kahvedekileri ıelAmlamıya çık· 

mıtlardı. 
HüınU Bey, şaıkınlıktan kur· 

tulamamı§b: 
- Mirim, un, bu işlere ne 

dersin? 
Cafer Bey, taaccllple dÜf{ln· 

mekte idi: 
- Vallahi az.izim, bir tlirlll 

aklım ermiyor ••• Bu kadarı, yalan, 

yanlıt olamaz... Ismile, ciamile 
ailuinl, kavim ve kabilesini bi
liyorlar. Anlayamadığım nokta 

ıo: Yirmi beı senedir, lıtanbulda 
lmifJ Peki, buradan kaç yaşında 
iken latanbula aitmı,? .. 

~ u vaziyetler karıısında BUian Ame-
rika dış bakanı Bay Kordel Hull 

:zaman, kendilerinin rllya mı aısr
dalderlade. .. pbe ediyana. S... 
Coa Simon'aa tqebbllalerindea 
hiçbir netice çıkmıyacağını, 6nce
den kesıirip o zaman, Almanya
nın gıyabında Hrian ve muvak
katen bir Şark. bir de Tuna 
andla,ması akt~derek, sulha ta
raftar milletler1n emniyetini tak
viye etmekten baıka ÇBl'e kal· 
maz ... ,, diyor. 

( Devamı 11 inci yüıdo ) 

Hüsnü Bey, arkadaşı=:;=.. omu
zuna \urdu: 

- Sen, Şumnuiunun aôzllne 
bakma ... 

Nüfuı memuru, sinirliydi . 
- Nasd bakmam, be bir d. 

Bili 
. a er .•• 

yor ııte ... 
- Sözler:nde mübalAgwa dı var r. 
- Ne kadar milbalA -

1 b' , ga etse, 
y ne !r aa.ı var. Haydi yirmi 
bq sene olmasan da '" . 

• r _,.rnu MD8 
olsun, yıne hesap u:ymuy 

Tapu kAtibi, eordu : or .•• 
- Neden? 
Cafer Bey, lcollannı 

Bir d •çmıtb : 
- a er, Hacer Ha -num go-

rünc~, men de '8t•cak11n... Auc~ 
ylraa beı, ~ frmi aekiz d _ 1 

P k '- ' e ... n ••• 
- e KOçUk yaıt . . 

olamaz mı ? a, gıtmıt 

- Nalbandtn möyleyif t 
zından, hı, öyle anla··' ar-
ş. di b' · 1 b ""mıyor. ım , anne u... G•leliın ·1_. 

1 ı IKlllC 
noktaya .•• 

Durmuştu, cebinden bir •igu• 
ç.ıkanp acele yaktı : 

- lkinci nokta, daha mühim 
ve daha karışık... Hacer Hanım, 
yirmi be,, yahut yirmi senedir, 
Istanbulda da, Mehmet Beyle 
Bekir Efe arasında neden ötl1rll 
münazaa çıkıyor? Kazın, köyle 
bir alakası, alışverişi yok ki ... 

Hllsııll Bey, elile alnına vur· 
muştu: 

- Mehmet Bey, her sene 

Sa ··a 5 

'T Gönül işleri :J 
Eskiden Kalanlar. 
Yeniden 
Yetişenler .. 

Yaıh bir kadının endişesi kar· 
§ısındayım. Bana yazdığı mektı: pta 
diyor ki: 

Bir kız çocuğum var, liseyi 
bitirdi iki yıldır Üniversiteye de
vam ediyor. EvYelce öğle yemek· 
!eri için muntazaman eve gelirdi, 
sonralan bir taraftan uzakça bir 
semte taıınmıı olmakhğımız, öte 
taraftan da, Üniversitede öğleden 
sonra da çalııma mecburiyetinin 
çıknıaıı çocuğu öğle yemeklerini 

dııarıda yemeğe icbar etti. Çare
siz razı oldum. Fakat çok geçme
den merak etmiye baıladım ve 

bir gUn y•mek yediği yere gittim, 
g6rllnmeden bakbm, bir masada 
dört erkek Ud kız arkadap ile 

konuıarak, eğlenerek yiyordu. 
Vaziyetleri hoıuma gitti. Snknn 
buldum, fakalc eve dlSnllnce tek· 
rar merakkm uyandı. ,, 

Söylemiye hacet yok. Biz timdi 
bir iatJbale deneaindeyb:, eski 
bayab bıraktık, yenisini yaııyoruz. 
içimizde gençler yeni vaziyete 
çabuk intibak ettiler. lhtiyar\u 

veya orta yqtakUer be muhak
kak itiyadın zebunudurlar. Ve an· 
Jaşılıyor ki bana bu mektubu yazan 
okuyucum da bu iki sınıfın tam 
ortasındadır, kısmen intibaka ça-

lıfmaktadır, lumnen de eski göre
neğinin habraian ile merakı uyan-
maktadır. 

Kendi hesabıma ben genç er
kekler ile genç kızların arkadar 
hk etmelerinde, evde iyi ve sağ
Jam bir terbiye alm19, cinsi ma· 

Uimat edinmiı olmak şarUle zarar 
değil fayda görilyorum. Ortada 

menedile.n ıeyin cazibesi kalma• 
mıthr. Manbk, muhakeme galebe 

etmlıtir. Şllpbe yok ki bu arada 
stirçen ayaklar, dOten vncutlar 

olacaktır, fakat bu da bir zama11 
içfodir. 

TEYZE 

l•tanbula gider gelir ya... Ha
cer Hanımı, orada görmfif, 
tammıı o1amaı mı.. lstanbuldan, 
her gellıinde bize hovardalık 
llemlerml anlatmaz mı? 

Nüfus Memuru, dudak bDktllı 
- Canım, sen, Mehmet Beyin 

o abp tutmalanoa mı kulak 
veriyor8Un? Hiç J.tanbula gltm .. 
mı,, ılatanbula görmemi" bilmi• 
yormUf gibi aöylGyorıun, be 
birader 1. Mehmet B•y, burada 
Mehmet Bey! Küçtik k6yftn bftyftk 
ağası! Onun oranna lıtanbul de
mitler, azizim. Ne Mehmet Beylerin 
Mehmet Beyleri var.. Bilmem ne 
kaaa baaının eşrafına, bilmem ne 
z.aman Mutaaarrıflık elmft Mirl
miran Paıaaının torununa, lstan
bulda. kim danüp bakar? K1m 
aldııq eder ? Mehmet Beyin. 
Ahmet Beyjn esamlsi mi okunur? 
Y erlilerJnj bıralr; <ıDlar, kurdu 
olmutlar ber itin.. Ôyle iken, 
paraları olmadı mı. aiızlannı 
bıçak\ar açmıyor.. l•tanbulda, 
paran var mı? Bey de, aenıin; 
Paıa da, aensin 1. Paran olunca 
yllzUoe gtilüyorlar. Paraların ...
yunu çektiğini anladılar ını, ar
kalarıııı donllveri) orlar.. Orada, 
dostluk ta para ile, dUşm.anlık ta.. 
Mehmet Bey buradan kalkacak. 
lalanbula gidecek.. 0.nun <:ebin
deki para. kaç iÜD, kaç gece 
dayanır? 

( Arkaın var ) 
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Yumurtanzn 
Hayati 
Rolü 

Yumurtanın akl, sanda olduiu 
gibi gayriuz.vi maddeleri başka 
başka miktarda ihtiva etmektedir. 
Yumurtada bulunan muhtelif ma
deni maddeler lçlncie en çok rol 
oymyan iyot olmuştur. iyot in1an
lar ve hayvan~ar i~in bllyllk bir 
ehemmiyeti haizdir. iyot.uz taa
diyc ile husule gelen değltiklik 
ve iyot IUivealle elde olunan tabii 
haller bu maddenin bayati tesirini 
göıterir. Yumurtadaki yağın ter
kibi t'e yağh hamıı:ların nevileri 
bu yağın mahiyetine göre deği9ir. 
Buna göre de yumurtada bazan 
biri, baz.an 6bUrll as ••ya çok 
bulunur. 

Tavukların yemlerinde yağlı 
maddelerin bulunması, vitamin 
A'nın ve yumurttı ıarıı:na renk 
veren renkli maddenin yağda 
münhal olmaları itibarile ehem
miyetleri vardır. Yağsız bir tag· 
diyede bu gibi maddelerin lmtiaaaı 
gayet fenadır. Yumuçtanın mu· 
bafaza kabiliyeti do aıda ile 
alAkadardır. Pamuk çekirdeiJ 
onun muhafaza kabiliyetini azaltır, 
&arının rengini açar. Ba11 ;;remlerin 
yumurtaya fena koku v~r4ıklerlnl 
buton t vukçular Ye tavuk me
raklıları bilirler. 

Amerikadaki tecrübeler yu• 
murtadaki yaj Te tibihzUlll 
miktarının ş:ıda ile alAkadar oldu
ğunu kat 1 olarak meydana 
çıkardı. Dlğtr tarcıftan • ada 
bulun n ıibihzUIAlln keyfiyetinin 
de kuluçka v inkişafı Uzerine 
tesir yaptığı g6rlllmektedlr. Hay• 
vani gibibzUlil, nebati olana 
nazar n daha iyi tesir yapmak-
tadır. 

Yumurtanın ne kad r mühim 
bir gıda olduğu muayye ıer itte 
ond n tam ve mükemmel bir 
hayatın meydana gelmealle anla· 
şıhr. 

Demek ki yumurta vUcut ye 
faaliyeti hayatiye için icap eden 
bUtOn unsurları ihtiva ediyor. 
Esaıen gıda olarak a~dığımız mad· 
delerin hiçbiriıl yalnız baıına 
yumurta kadar tam delildir, 
hepalnln bir noksaaı Tardır. 
Ekmek, et, hububat, l;6kler, 
yağ, şek r ve ilah.. hepıiade 
hayat için !Azım olım bir iki ı y 
nok andır. 

Esasen bu noksanlık kendisi~I 
me\ adı madeniye ve vitaminde 
göst rmektedir. Bnzan ıibihznlalln 
vaziyeti iyi değildir. Çok defa 
şibihıOlalln karbonlu mayflere v 
y ğa olan nlsb ti bozuktur. Aldı· 
ğımız gıdaların bozukluk ve nok· 
•anhklarmı düzeltmek için utJaka 
düzeltici ve tamamlayıcı ııdalan 
da beraber almak mecburiyetin
deyiz. Bu meyanda yumurta, yeıll 
yapraklar,ı11llt ve meyYalar Yardır. 
Yumurta kadar bu vazifeyi ıöre
cek .. sarısı dolay11lle • hemen biç 
bir gıda yoktur. Yumurtanın di
ler ııdnları .tamamlayıcı yazifHI 
bazı memleketlerde çek bariz 
görUnmektedir. Meaell Groen• 
!Andın şimal 'fe garp taraflarında ya• 
ııyan eakimoların gıdaları tamamen 
hayvanidir. Bura halkı balıklar ve 
diğ r deniz hay•anlarından ve 
sen nin muayy n zamanlarında 
yetişen mahdut nebatattan iıtifa
d ederler. Bunlar gıdalarını bura 
snhiJlcrinde yıtfıyan kuşların yu
murta ve etlerinden istifade •de
rck tamamlarlar. Yumurtanın 
böyle çok mühim rol oynadıtı 
bir yer de Çindir. Çinin et ve ılltU 
az olan yerlerinde sebse kökleri 
ve diier nebatlarla beraber yu
murta da çok ıarfediJir. Zira yu• 
kanda söylediğimiz gibi, gıda 
olmak noktasından tamamlayıcı 
mah:yeti büyüktür. 

\i•. ellet tHuk çift lifi 

Es e i ayramlar 
-i. 

Para arı Bitince El Opülmemiş ısım 
Akraba Arıyan Çocuklar .Nerede? •. 

" - Haydi Efendim, -. - •• J ı:··j 
Haydi!. İtte Buraıı Da ..... 
Çaponya.. Madamlar, 

Kibrit Çöplerile 
Pilav Yiyorlar ! .. ,, 

Hey gidi, ltey!.ı. 
Bayramlarda da tat 
kaJmadı. Ne idi o 
a-Unler? Athkarınca
lardan kalkıp, kayık 
salıncaklarına bin
mek, yarısı balık, 

yarHı insan, acayip 
hayvanları görmek, . 
tellerden hızla ka• 
yarak, ta nlltayete 

kadar, ııthklar ko
pararak uçmak, ıon· 
ra paralar bitince 

Sütlü aıureleriıı 
yağlı müıterilerl 

vulculara bir yay• 
hm ateıdlr baıla· 
snııh. Fakat faabet 
ettiren yok. Nııan· 
el, . baıkumandan 
gibi iki yana ıea· 
lenlyor: 

· - Haydi, bir 
daha .• ellniı alııır, 
bir daha! •• Az kal· 
dıl .• 

Çat, pat, çat, 
• Kader, kıımet, talih,ıanı, haydır.. pat!.. Birden • 

ceğlml.. ı 
- Haydi 

çeeeok, ı:engla 

ol. çeeeekJ.. 
~~~:E~DAI Ve bir ka• 

bire yukardakl horoz .. geriye ile· 
riye 1allandı, ıonra " Oöröööööl " 
Diye uzun uzun öttll!.. Çocuklar-
da bir gUrUltU: ben vurdum, HD 
vurdun!. GOrUltUıU! .• 

* vanozu çocuğa Cadde kenarında duran, lhtl-
uzattı. SlimUklU yar bir kadın kllçllilin elini 

fi' .tlliilf.hı....l. çocuk ellnln ka ıektl: 
v noz.a •oktu, - Olmaz evlldım, olmaz.I .• 

beyaz kAğıtlar- Bak, o piı aıur Jer yenir mi?. Ha· 
dan birini çekti, 
Abdal abdal 
adamın yUzli· 

fazanallah!.. Sonra ne olursun, 
ıeni dol1tora götürürler ıonra? •• 

Bir Efok 7arışında ıon morhalel.. ne baktı. 

Çocuk aıureden vaz geçmiıtl. 
llle de ille de salıncak diye 
tutturmuıtu. Halbuki ortalıkta ne 
salıncak var, ne de atlı karınc 1. 
Koca cinci meydanında yalnız bir 
kuru kalabalık.. eıekler, atlar, 
faytonlar, Uıtü tenteli ylik araba· 
lan •.. Sonra turıucular, köfteciler, 
muhallebiciler, simitçiler Ye ıllrll 
sllrtl niyetçiler .• 

de el öpUlmemiş hısım akraba ı Çoçuklar, onun omuılermdan 
aramak! .. Geçenlerde baktım da, ıarkmıılar, merakla bekleıiyor• 
aab h karanlı{[ıoda davulcuların lardı. 
arkasından tek bir çocuk yok. - Ulan açsana bol. Ver baaa 
Pencer.ı rdon klmaeclkler aark· 
r.ıyor, evlerde gürliltUler duyul· 
muyor, ne atıtltl elbiaelerlle kapı· 
1 r 6nUne çıkıp çöpçülere para 
veren, ne dQdUkln balonunu 6ttU
rllp yerinde durAmıyan, ne de 
ıokaklora fırlamak için tepinip 
ailayan mlnimi1ailer var. Çocuk
lara ne oldu?. Artık bayramlar• 
dan ho11lanmıyorlar mı?.. Niçin?. 
Yoka kafaları mı olgunlavtı, 
clddt ıeylerden ·mi hoılanıyorlar, 
tev zu baııtalı§"lna mı tutuldular, 
analar bo balar paraaız mı ? Bil· 

em, hiçbirini bilmiyorum. Sebep 
ne? Yok •• 

"' - Y etilllf, yetJif f, yetliı 1.. 
Taltln, kaderin, kıımetia, ıansın 
burda !.. çinçiali 1&at, cilalı ayna, 
ıon moda mızıka, hepıi bir ku· 
ruıla çekiliyor !.. Y etliiı, yetiifş, 
yetiilfll .. 

Adamcailz bir sandalye üze· 
rine çıkmıf, eliadeki konıol Ha
tiai aallıyarak, alabildiiiae, gırt

laiı patlıyarak bağırıyor. Araaıra 
eli ayaiı, omuzu, baıı, aaia ıola 
acaip a~aip çarpılıyor : 

- Bir kuruıla su içilmez, 
amma.. bir kuruıla çın çmlı bir 
konaul Hatl ahnlrl.. Bir kuruıla 
ekmek almmaz... Amma... Bir 
kuruıla bir ıişe kolonyada ban• 
yo yapılır!.. Haydiyyyl. Tali', ka· 
d r, kıamet, ıanal. Y etiiiiı!. 

SUmUklU çocuklardan biri 
avucu içinde ııka a:ka terden aır~ 
ııklam ett'ği paralnrdan bir ku
ruş uzattı: 

- Amca, ben bir tane çeko-

okuyayım. 
Kaderci daha atik danandı, 

klğıdı çocutun elinden çekti, 
baktı, ıonra yükıek sesle bağırdı: 

- Talib, kader, kısmet, ıans!. 
Blr def asında olmaua, ikincisinde 
olur 1. Al aana, bir çengelli iğne! 

Çocuta ikisi blribirine katılmıı 
iki çenieIH iine uzattı. SUmUklU 
çocuk hali aptal aptal etrafına 
bakmlyordu. Omuz başlarındaki 
çocuklardan biri sırıttı: 

- Kuruıun tUydU enayi, an
nene ıöyleylm de, görürsün Hnl. 

Çocutun gözleri bulanıyordu. 
Birdenbire dayanamadı, atzı ku
laklarına vardı ve yaygarayı 
bastı: 

- Hl, hi !. Benim kuruşumu 
ver ulan, ben bu ltneleri ne 
yapayım be 1. Hl, hi !. .. 

Nı~ancı elindeki ıilahı: 11Vivva 1,, 
der giui havaya kaldırdı: 

-Tayyareyi dliıUremedlm, kap· 
lanı vuramadım, hırsızı yakalıya
madım deme!. Bir kur§unla, hepsi 
burada!. Y almz bir kuruş!. Haydi, 
haydi, haydi!.. 

Çocuklardan biri yalacı tllfenii 
omuzladı, nııan aldı ve t tiği çe
ker çekmeı kUçUk kurıun t sa
dlifen gitti, demircinin Ozerine 
çarptı: · 

Trık, trık! •. Trık, trıkl.. ÔraUn 
üzerine çekiç, birkaç kere vurdu, 
vurdu. Çocuk çoımuştu. Etraf 
bi rdenbire kalabalıklottı, birkaç 
kiıi daha tüfenklere Hrıldılar. 
Artık, aslanlara, tayyarelere, da· 

Çocuk bir tUrlll IAf dinleml• 
yor. Ailar bre ağlar!.. ihtiyar 
kadm telltta: 

- A doıtlar, çocuk kıımına 
lif anlatılır mı? Hiıt bakı ana 
•tekçi otlum!.. Gel de ıu yu• 
murcağı biraz geıdirlverl. 

>f 
Zavallı etekleri Kulakları dU• 

ıUk, bacakları titrek nBBıl da 
bekleıiyorlar. Eıekçiler bile mah· 
zun.. bizim foto, resim çekmeye 
çalı9ırken içlerinden ihtiyar, tatar 
gö.zU çapaklı biri bana dert 
yandı: 

- Dllımez kalkmaz bir Allah 
18 •toiim vardı, hepılni aattım, 
timdi kala kala bana Uç tanesi 
kaldı!. Eski bayramlar nerede bayım 
bu Cinci meydanının dili olıa da 
ıöylese.. Allah lnandıraın, her 
bayram kouak çocukları taıımalı 
için, Soianaiadaki pıaefendl 
merhumdan iki Hri albn ahrdım. 
Eh ılmdl çocuklar •tek, 1&lıncak 
dinlemiyorlar, vana ıinema, yokta 
ıinemal.. 

Kalabalık bir talebe kafilHI 
eşeklere yUklenmlıtl. Bir hayhuy• 
dur gidiyor. Meydanda alabildi
ğine genç lise talebeleri evek 
koşturuyorlar, yeldeğirmenlerlne 
hücum eden Donkiıot ile Sanıo 
Panço ıibi ellerini havaya kaldı· 
rarak bağrıııyorlardı. Bir alay 

• 
-, i<~~i i/eJ:i:btaı·, 
..,. --• ...._ 

Yer!i !Vlallar 
Ve 
VBresigecililc 

Ankaradan Dursun Eralp lııı
zaıile aldığımız bir mektupds, 
yerli mallara karıı halkın rağbeti 
çok fazlalaşhğından, sağlanılıi'1• 
glizelliğl ve ucuzluğu yU:ı.Undell 
halkın yerli malını Avrupa mahna 
tercih ettiğinden bahıedlldikteO 
sonra, bu rağbeti arttırmak fçlO 
Sümer Bankın, kredi ile muanıel• 
yapmaaı lmkinlarını araıtırnıa•• 
lıtenmektedlr. 

Okuyucumuz bilhasaa yUıd•ll 
fazla ltçl çahıtıran mUesseseJerl• 
kredi llzerlne muamele yapılın&' 
ıını, ltçllere mlle11eıelerinin ~· 
birbirlerinin kefaletile vereslY' 
efya 1atılmasını istemekte ve : 

- Bu takdirde Sllmer Bankıll 
iş hacmi dahal çok genlıllyecelıı 
eline bUyUk mikyasta toplu parll 

geçmlyen lıçl haftalık taksit olur•• 
ihtiyaçlarını daha kolayca teııılO 
edecek, bu ıuretle de sunıef 
Bank oldukça kalabalık bir ınUf' 
teri klltleıl kazanmıı olacakbt• •1 

Demektedir. 

Düzcede Dlf Doktoru Yok 
Düzce 10 bin nüfualu bir fe' 

hlrdfr. Fakat burada diş dokto~ 
yoktur. Dllzceliler diılerlnl teda ~ 
ettirmek için Adapazarına gitoıek 
tedirler. Buraya bir dl§ doktord 
geldiği takdirde çok para kaı•' 
nacağı muhakkaktır. 

Düzoed11 Ali Jtız• 

( -------e~ev~a~b~i=ar:------:j 
Muhbiri Sadık imza ile mektub gön• 

deren okuyucuya: }at 
Im:ıaaız ve adressiz mektup 

gazeteye konmaz. 

* )C. dl 
Malkarada Pirlnçoeıme aokaısı0 

Bay Z. Yılmazar ot-!,,I 
Hakkınız olan köy kAtiblii~ 

tekrar alabilmek için bize yıl't. 
1
, 

ğınıı mektub gibi bir istida ; 
1arak villyete mtlracaat edlP 

* tb' 
Gaziant•ı> llapiıhaneainde BaY 

rahim Etem•: ~ 
Geri kalan ceza müddetini 1 

affı için bir iıtlda ile Kamut•YJI 
mUracaat ediniz. Maamaflh c•:u 
rın affı kamunlarla t kyld edil 
bulunmaktadır. / 

._,....=---_..- • •n,... ' •••!il ' • .~ pll 

Jı11• 
maholle çocuğu, mazlum, ha ~ 
bos bir eıeğe binen bir kız ço',j. 

•"' ğunun arkasından el çırpar j' 
burunlarlnı yenlerile ıilerek bıJ 
nııyorlar: 

Jıf ı' 
- Altındaki etek, UatUnd0 ~ 
Öğle gUneıi altında baY'~~ 

~eri karmakanıık, uğultulu, reJJ 1" 
bir kalabalıkla çalkanıyor. Ço~ft' 
Jar kızlar, taı diplerinde k oi' 
yly,or, aıure, mahallebl ka511d~f ıı•\l 
lar .• Yanıbaılarında ceviz k ~•' 
nun gözUnU bir kuruıla bet ,,ı 
kikaya kiralıyan aeyyar ıınelll 
alabildiğine anlatıyor: p.ft~ 

- Aıyayı, Avrupayı, ÇlJJ' 
kayı aezdioizl. Haydi ıtnıd~ yııı" 
maçlne.. Iıt• efendiın e "" 
adası.. Kucaklarında to~a~ı;:;:0rf,• 
vunu taııyan kuzguni sıy ""'' 

d CapoPı 
lıte efendim burası a ibrit ç69" 
Madamlar, madamalar k bur•'' 
lerile pilA 'f yiyorlar.. işte 
d Bıılıs' a. ... . dU UnUyorunı: t D6nerken ş 11111Jı k' ,, muzda geçen bayr el~ 
çMochu k,uk~ ki bukadar tatsız 1..iı> 

u a l d g" unız r 
ğlldil.. Yokıa yaı an ı 
bize ıni böyle aeliyorl. - Jif 
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GaldlAI G!bl Giden Vapur 
1893 7ılında Avuatralyada bUyllk b:r feye

san olmuı, Brlıba .ı nehri 7 metı • yülcaale

rek ta.mıt, rörUlen zaurıa yekdnu 2 milyon 
lorlllı llruıoı bulmuttur. 

* Yukarıda ııllrdDğilnDı Elemaıaye aclını 

taııyan vapur bu feyeıanda nehrin yatafın

dao çıkarak 2-4 mil 8teye rıtmı,, ikinci 
feyeıanda eakl Jerlne döıımlttllr. 

burada ya 1yor 

ı.s.• ... :ırır~~ 1talyanın 
• , Milin t•lırl el• 

varında Sımonett ı 

ötlı.U.. Akel aadaaı f e me,hurdur. 
' içinde bir defa aöylenea earlu (0 

defa tekerr6r eder. 

25 NI aı 1933 

nin mezarı 
batında 

ö!U bul. 
dular. 

öldU .. 

HaYaylıların 
Ukulele 

Yaamur 
ln•anın 
Elinde .. 

Ameril.a 
bir •llhendla 
lıtedlil ıı:a -
man 7ağmur 
11ğdırmanm 70-
luau bulmuıtur. 
Buaun için ı•
lalrlerJn etrafına 
50 metre yUkHkll
ilnde buzdan bir 
auyar yapılmaaı 
icap etmektedir. Bir Kehanet.. 
Yaln1E yapılan he- Bundan 400 yıl evvel bir Tllrk 
Hba eöre bir dö- lclblnl "ilk Türk hnparatoruauıa 

adını verdik- • adı 'Mehmet) olduğu g ibi ao-
lerl mualkl •üın toprağa bu ouncuıuauo adı da Mehmet 
aleti keadllerin!n deilldlr. t•kllde yağmur olacaktır. demişU. Türklmpara• 
Sonralan unutulmuı .. ki Jağdınlmaaı için torluiu ikinci Mehmedln l11ba· 
bir Portekll çalrıaıdır. Adı ihtiyarı lbımgeleo bolu alm81ile baılar, aon hU-
Portakb:ce (Sıçrayan· Ha ıaaaraf h d f ktımdar da Mehmet Vabidetlla 

reket) demektir. - d 2 er e a- olduğuna röre klhlala •3ıa i: •ıa a bin l ı radır. tahakkuk etmlt dcmekttr. 

~d·;;;J;~·vü~:.-J;··c;;i.;;i;e;;·ş;hi;::·· .. ·;;;··ç;::;:·;:~:~;;:·····~· ... ş···~····c;·;;rP· .... ··oiii;"y .. ;;ra······· 
............................... Reisı Yapan Kar•r 

Y0ar~~ıld~ğı G8ü~dKe?.berİ ~;~nin Jn ııer•d~:~ı!!~ ı•h·Q]~!t~~?.z.onıka k~ 
egışmıyen Jr oşe LJ•k~ Yer altında rlnd~ yeni satın y.. d yUnde yaıayao 

•• fl l age hll4rdo aldıgı köşkU tamir uz gaşın a Mujay adında bir --·-·---· .. ······---····· .. ······· ..... 
Adem Baba Dünyaya Gelıe Zang.zour Köyilnil 

Tanımakta Hiç Müıkülit Çekmez 

~ Dcınyanın hiçbir klıeaJacle 
.a "'•niıtanın Zangaour köyO ka· ,.,t 
._, l•rlp bir yere tesadtıf e.&il .. ),k· Garbi Anadolunun bu öte 
't,::ı. tamamen •olkanill bir 
~r •• dünya yuatıldıj1 

zaman ne halde 
lfe eiAD iylo 
durmaktadıt. !u 
kıtanın halka 

Yolka•lk IAY ıtltun 
ları•ı delmJıler, 
fçlerinf oymuılar, 
bir kıımını ev, 
bir k11mını ınek 
tep veya kllfae 
yapmıtlarcLr. O 
tarzda ki uzaktan 

ı 
bakıldıtı zaman buraıının bir 
köy oltlutuna ihtimal verilemeı, 
ae olduiu anlaıılmadan yanıba• 
tından geçilip gfdJUr. Reamla 
umumi heyeti bu k6ytl, bir k6te
ıi de evlerinden birinin methaJlnl 
aösterlr. 

t\nıerikada Potin Buhra
llını Doğuran Radyodur 1 

8 '•hrtk Yıl Amerfkada ayakkabı 
••ıı •ları eakl zamanlara nHa· 
b..1a/tııde (35) ekailc mal aatblar, 
~I •na dUıtUler ve hemen aebe· 
t,b, •rqtırmıya koyuldu)ltl'. Mil· 
"ıd llıalarm buldu ları aebeb 

\lr: 

>0tı k· Amerika radyoları 40 mU.· 
~it lr lflyJ gtlnde 111aarl 2,6 ılAt 
'tı.ı, oltukta oturtuya mecbur 
'-11 lctedlrler. Binaenale1b 40 
~OQ kiti g6ade 2,S ıaat •klik 
'-• dlttı için ayakkaplan .~ 

••lctedir.Ammka ıasetelerlae 

bakılırsa baıı potin fabrikaları 
hUkOmetten radyo neıriyatının 
24 aaat mtlddetle tatiliai İlto
yeceklerdfr. 

F ra11sada400 ,000 
Futbo/cq. Var 

Nee-edfltn lıjr lıtatiıtlje aı· 
zaran Franaa4a 30.263 ıpor ku-
laba vardır. in çok rajbet i6Hn 
•p9r ıubeıi f1e futboldllr, k'ultlp
lerinla ıe_y_tll 3115, makanet 
h•• 40n.OOO dlr. 

• 1 r I l ettiren bir adam •11lent1n adam Uzllncll ya• 
., I" ar sa onu yer albnda gizli adam flD& girmesini, 75 

Sir Stephtoe Kilik 

Loadra belidiyt1i 7tnl lordunu 
1eçtl n bu mflnuebttle de iki J'GD 

bayram yaptı. Bundan aonra dlnya• 
aın ta blyGk ve en ztngln fthriae 
baıkaahk yapacak olan zatın adı 
Slr Stephena Klllk'dfr. 

Slr Stephen Killk bu, bGyOk ftrtfe 
trittitf gGn Adet oldutu nçlaile ıltıa 
aırma Ut ftleamit bir elbiıe giydi, 
Kıralıakiaden farkı J'Özt çarpmıyauk 

kadar as olan, ylae altınla ltlemell 
bir arabiya bladl, mubteıem bir alay 
ar&aında " makam,, ına ıreldl, ftrtffa4 
Ytrlltn siyafettt hazır bulundu, nutuk 

ı07ledl. Keadlılai aeçealere tetekkq, 
etti. Söyledikleri baıtan bata kıymetll 
bir aaalbattlr. Fakat bunların araaında 
ıa lbrH alınacak kıamı da ıudur. 
Lord demlttlr ki: 

- Bin bayata on iki yaıında 
atıldı•. O saman beni bir mGeaaeatyt 
11 el ulalı ,, olarak yerl•ttirdUer. 
Kapının aaa.d• duruyor, mfldDrln 

lattdltl yere ridlp ırellyordum. 

Hafta aonunda elime (5) tilin Ocret 
Yerdiler. Bu parayı alıacıa bir kaamı 

He 7emlt alıp 8tekl kıamıaı da etlen
cey• haaretmtyl dGtlndlm, o ıarada 
bir kitapçı dlkk&aıaın 8nGaden J'•Çl-
7ord11m, cıamekA11ın 8nttndt durdum, 
•Balm• bir levha illeti, bu levhada 
blylk adam olmak iattraenis okuru· 
auz diyordu, derlaal kararımı yerdim, 
blyGk adam olacıaktım, Londrada 

lortluta yGktelHektlm ve hemen 
içeri rfrerek "Bana bu bet tllln ile 

aaıa,.bileeetim bir kitap nrlais,, 
dedim. 

bir bilardo aalonu buJmuıtur. Bu yaıında dul bir kadını almak 
&alonun dunrmcla Hıh olan bll' ·1 • · d 
ta~vim 1850 bileti gösterdiği için ıuretı e teı it etmiıtır. Bu a am 
o zamandan beri içeri kimaenin ayni zamanda da okuyup yazma 
girmediği anlatılmaktadır. Bilirdo 6ğrenmlye heYe• etmiştir. Şimdi 
1alonunun böyle giıU tutulmaıının her aabab çocuklarla birlikte 
aobebl belli değildir. mektebe gitmektedir. 

Bir Tabii Kanunun Neticeleri -
Ellerinde Dörder Parmak 

Bulunan Dört Cocuk .. 
Anne Ve Babadan Halef 
lerine intikal EdenMiraslar .• 

.... Dtlnya bllıfnlerl gllzelllk 
çirkinlik gibi maddi haalet ::y: 
noksanların tabii bir ka ky 

nun a· 
ldeıloe tebaan baba ve d 

anne en 
çocuia intikal ettiğine 6tedenberl 
Y&kıftırlar, fakat bu rnir 

11 aıın y • 
cut arıza1ında da kendi . 1 x 

llD iul• 
terdijiol ancak ıeçeıılerd x 

1 d. D e gul'-
mllı er ır. llnya bilginleriııe bu 

yeni dersi veren lıpanyanm Pıcl
raıa ıehrinde Aıenzo adını tatı• 
yan bir ailedir. Resimde de göre• 
ceğiolz Uzere bu ailenin kadınının 
iki ellndede ancak dörder parmak 
vardır Ye lıte tabiatin bu mahi• 
yeti meçhul kanuna tebaan bu 
kadınm Tilcude getirdiii dört 
çocuk ta dünyaya dörder par· 
makh olarak gelmlılerdir. 

Bir Pot Kırma Meselesi .. 
lapanya mecliıinde .. Mal 

temıil eden aaylav ıiyaıı ~!h'ief~ 
lerde hem CtYıklığı ile, hem do 
potkıranlığı ile meşhurdur. Iıpan-
yol gazetelerinlıı anlattıkların 
göre bu zat geçenlerde zevci ola: 
bir kadım taziyeye gider ve 18 .. 

lonu birçok kadınla dolu bulur ve 
sıerek miyopluğu, gerekıe salo
nun boıluğu dolayısile ev sahibini 
göremez, ihtiyaten aalon kapııına 
en yakın oturan kadma yaklaıarak: 

- Madam kalben ıizlnle be
raberim der 1 

- Fakat efendim aldaaıyor· 

ıunuz, dul kalan ben değilim ve 
ellle ev sahibinin oturduğu köıeyl 
göıterlr.SaylaY oraya döner, fakat 
yaklaıınca da bir defa daha 
aldanarak oturan kadını kendi 
fırkasının baıkamnm zevcellne 

benzetir,lstical ile elini öperek ıorarı 
- Zevceniz nerede madam? 
Kadın hayretle bakar: 
_ Tabii, mezarlıkta! 
Saylav ıatırır, kulak)anna 

kadar k1Zarır ve ne IÖ) leyeceğinl 
de tayin edemlyerek: 

- Ne garip fikirl Fak.ıt efen
c:lim karulık çöktO, der. 
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Pa.~aKü h nbeyce VeryansınEdiyordu 
Boka Maçı 

ÇEKLER 
1. T. L. i çın 1. T. L. içi_ 

Vfyaıı• 4,2.ilO 
lladrtt ~,ınlD 

Nn • 1erk 0,1911 

Bu kadn aşırı derece hiddetle
nfnce taknnıvermek veya selAmlln 
kavlene uğramak tli kulağında 
olmaz mı? 

l mak detti, cı• 

raraaııa çakmak 
bile çalu111yacak• 
amız; ateıle ifi• 

Valenıiya, 19 ( A. A.) - fıpanya 
ltoroz aıklet boka t•mpiyonu Sangbili. 
ayal 11kletteki dOnya ı mpiyonu Al 
BroYa'u, puan Uibarile mağlGp etmİf• 
tir Bu mOuraada ıamp:yon'.uk unYn· 
m mevzubahiı detildi. 

Berlla J,9796 

VartoY• 4,2131' 
Pette 4,s01 
lillkuı 71>,S~ 
Bc:lgıat 35,l~ 

Partı J:l,06 
11111 .. 0 t,385 
ııraı. .. ı 21,3843 
Atlaa 54,~\IU 

c •••• r. 2, 
Sef1a 66.0012 

Za~ailı Affan PataDın göğıtl 
kalaycı k8rDğll gibi inip kalkmıya 
başlamış, nefes alabilmek için 
setres nin 6nlioe ~• '. ı ne kadar 
düğme varsa hepsini koparmış, 

göğsünü bağrını paralaya paralaya 
avazı basmıştı. 

Artık müılrliğid, yaveri ek· 
remliğinl unutmuş kırk sen• 
ev·velkl külhan\ık afızile yeryanım 
ediyGrdu: 

- Hangi mezhebine okuduğum 
bu işi yapbrdı? Hangi ıısz kan· 
diline, gırtlak tabtnboıuna, boğaz 
cibannUmasına üft.irdüğtlm ıebep 
oldu? O katır oğlu katırı, bana 
gösterin, diri diri derisini yft~eyim .• 
Evimde uıak olacak herifler ne· 
redesinb.? Sopa yok mu sopa, 
kızılcık ıopası istemem, meıe 

odunu? .. Bir kalınım bulun, aeti· 
rin de yaptıranın kafaaını dört 
bölük edeyim! .• 

Yaptıran oğlu. Bu kantarlılar 
hep ona savruluyor demek 
değil mi? 

Hanımefendi daha yerlerde 
ıerlll. Hali olandan bitenden 
haberi yok. Aklı cephaneUğin pat
ladığında. Kapı kepamaca g5k· 
yUzfine uçup kellenin, kolun, ba· 
cağın bir tarafa gideceğinde. 

Kocnsını görünce: 
- Ey kudret ve kuvvet 1ahlbl 

Tanrım, paşacığımı kurtann, bana 
kavuşturun!.. diye davranacak ol
muş, fakat her tarafı p it , yine 
yıkılmış; (paıacıiım, yavrucuğumf. 

Diloya gözll ile seni görecek 
miyim?) diye yine yoluumaya ko
yulmu,tu. 

PaıaefendJ, kapıların tokmak
larına asılıp hAli yerleri 6yle tek· 
~eliyor, öyle bağrıyordu ki: 

- Bekir, baıağa olacak ökUz 
neredesin, ne cıhennemlerdealn? .. 
Beı dinigAr, Aıkıdll, ıu Y aıar 
avanaiının odaaındaki tüfekleri, 
martini, vlnclateri, K"•Y• kapıp 
ıetirin. G~z.timll kan bfirlldlL 
SelAmlıktaki taı kafalılann lıep
ıiae yaylımı çekeyim! .• 

Paıa atq pliıkllrerek bahçeye 
fırlayıp, 

- Bekir!.. Dursun!.. Memif! .• 
diye bo§'azını yırtarken, kaç· 
manm başına büsbütün belA ge
tireceğini, veli nimeti teakinin 
daha karıAkıl olacağını keıtirmiı 
olan Bekir ağa, sifök ıiftlk ge·lb 
ayağa kapanırken beynine t:fr iki 
okka muıta yemiı, fakat paıasını 
çabucak sOt lima!ı etmiıti. 

Bir taraftan sille yerken bir 
taraftan da hafiyelerin etrafa e
,cı,tnğunn, kuyu kazdınldıimdan 

babıcttfğinl, · koyucuların tenHh 
lıilifın yanhşlıkla barut attakla
rını, heriflere köteği baaıp ceza· 
farını verdiğ~ni ıöyler ı6ylemeı 
Pata ro~uk almış, dilini tulmu9tu. 

Dişarda belki } ine hafiyeler 
vardır, kul•klanna aitaln diye 10-

kağ• doğru yine yaygaraya Ye 

tepinmiye başlamııtı. 
- Bekir, Dursun, Menıiı bu

lun şu kuyucu kerataları!.. Yar
maları knrşıma ge1ir:nl.. Val!ahi 
!etlerini sereceğim. Kafalarından 
kirişüb bir boyunduruk, ardından 
bir paça kasnağı; bir altıma ala· 
yım. ciğerlerini ağızlarından çek· 
mezsem yuf olıun bana... Ulan 
bu kadar tenbih ettik; barut at-

mh yok dedik 
ayılar yiae diıa
lemetLn ha ! .... 

Dur ıu kah
veyi içeyim, timdi 
Fesi basıp Zap
tiye nazırına ııd .. 

ctflm. O Of az
manı ltuldurup 
&kçemin altında 
gözlerini, burua
la rmı birbirine 
katacağım. 

Affanpaıap 
çfrilen bu mut-

bit hengameden 
dolayı o .olqam 
çilingir sofraaına 
bilo yanaşmamış, O r.amanın bir kuya~ tipi kundura boy&tıyor 
yemekten ağzıaa iki lokma ıok· Kartallardan , Bakırköylerden, 
mamıı, sır kAtihinl karıısına cekip EylipJerden gelmişlerdi. 
uzun boylu dllfllnUp taıındıktan, DUğUn tafıilitını en eyi an-
bir çok mllneddcler yazdırıp boz• latan kadınlardır. En gCSrnlmeyen 
durduktan ıonra karıı konaktaki ıezilmeyen aoktalan görenler, 
sadrı eııb.aka ve cıvardald birkaç en knç.nk b11lhlara ve dodlko-
kodamaa •• diıll koDlfuya hita- dulan ftltenler onlardır. 
ben fU tez.kereyi beyaz ettirip O nmanki lstanbulun blltllıı 
gö dermiıti: meıhur düğ6nlerlnde gerek da· 

" Hanef acizinin barem bah- Yetil, gerek 8 yirci bulunmuş, 
çesine mfilaaık kuyunun ihtiyaca pifkiıı, zeki, dı1 ebesi fakat hiç 
adonıi kif ayetJ, aelnmlık ciheti bir Hm an bire on katmayan, 
içinde diğer bir kuyunun lüzumu habbe}'( kubbe yapmayan Bayan 
zaruri görlllmnı, hafri için ikbale Eôzll bırakıyorum. 
celbedllen lmyuculara zinhar 
bant 7akılmamaaı huauaunda eva- Bu lıatun. ceaiyat ulalp&erile 
mir ide v t nbi atı edidedo içil dıfh oldutu i~n be.rteyl )'•· 

bulunul Uf ise de m rkumun la dan görmüş, gördüklerini bir 
"HalekallahUl bakar, fi ıuretilb.. fotoğraf, I,ittiklerini de bir gra-
ıer,, makuleaindea kimseler idtı- mofon udakatile &aptetmiftir. 
ğtiaden tenbihatı vakıayı unutup (Arkası nr) 

mahi halia yedisine mllsadif bu-
gnnkU Salı gDnD, badeueval saat 
sekizi çeyrek geçe, barut lnfilAk 
ettirerek hane! HDa•erl •• etraf •• 
eknafca heyecana sebebiyet ver
dikleri, timdi Mabeyailıllmnyunu 
ceıaabımlllükAaeden biai Yllrudum
da mumuulcizanem olmağıa 
laUc:layı fidr eyler, mDHbblpleria 
derhal maUuplan yeriJDp allkalan 
kuildljiıai, cezayisazalannın da 
beleaaa mabeliğ tarafımda• •e
rildit;ıaı bilit'ar, bayanıkeyflyeU 
ilatiramat Ye tuimatımauusaıaa 
nlme:ueria itbllu eylerim ol
bapta ... ,, 
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IST AN•UL •6UDIYUI 
IEHIR TIYAT'ROSU 

DRAM 
Sercambaz o aftnden •onra 

aırra kadt:m basmı~. Yqar ifa, 
artık cimna1tikte ustalaştığı için ,_ .......... 
onu aramaz ouauştu. Ne der.iniz, ~-
bu top patlatma llUlrtfctini tu-

kaka etmamiftl. M O F Er T I Ş 
Baharları, Bo•tanaya ye11I Komedi 

5 perde 
Yazan: Gogol 

OÇ SAAT 
S perde 
Ya&anı 

Ekrem Reıit 
8eateı 

Cemal Re,it 

0NYON FRANSEZDE 

-----~----. ..._____..._, __ 
Qoplanblar, Davetler=') 

Kadın Heklmlerl Toplantlsı 
T8rk Ginekolorl Kurumu bu ayın 

toplanhıını 18-3-935 de yapb. Bu 
celHde Dr. Ahmed As m Onur, Ali 
Eaad Birol, d Muıaffer teUigatta 
bulunmuılar, lıu Yakalar Ozerinde 
mlaakaıalar yapılmııhr. 

Teal l'e rlJatı 
NoUu Kanunu Medenf - Mu

f a1181 Notlu Kanunu Medeninin altın
da, Kanunu medeni ile Borçlar, 
Ticaret kanunlarında al&kaeı ve irti
batı olan maddeler yazılıdır. i.tanbul 
İnkı!Ap Kitaphaneainde 2 liraya satıl· 
maktadır. 

' EUbba Odası - latubul Etibba 
Od&11 tarafandaa çıkarılan bu aylak 
tıbbi mecmuanın 1 mart tarihli ıayııı 
lntitar etmittir• 

Varhk - Bu likir, edebiyat 'Ye 

aan'at mecmuasının 41 iuoi 1ayıe1 bir
çok tanmmış yaııcılann makaleleri, 
hikayeleri, şiirlerile çıkmıştır. 

Amıtwda• 1,1745 
Pr.. 19,04l0 

Lond a Kr. 595.~ 
UUOYA n ı (ll!lı:ılt 

ESHAM ve TAHVlLA T 
Lira 1 Ltra ._ -- ~ 

.. Baa'.ı.(Nama) ıo,- BomonH ı:ı, 
., ıHAmlteı 10,00 19:.iJ la ıltr "" 99t
• (MUoH ı ) 9S,- l.tı .raııı D.ıhUt 9~," 

O•m• l ı ... MU-'o :lj,;,I) Dü7ua11 l\fa. 00,-
leh•• -< ,. 5,- baıı at lerlıp 1 4!1,70 
fi keU Ua7.i7e 16,- ,. • U 4s,70 
l .. Uı 0,11 Reji 2,'J7 

~aa••ol '" ıov. :.ıs,60 l'ra•ur oo,-
• ,. UJ ı. ~70 Hıbtua JO,-

AHde.11ffıaov.45,6, OıkUdu 111 ıo:ı..-
lark l.>. "· oo,- 1 cır ... oı co.~ 
lıt. Tr .. aau7 !19, •ııaırKr.Fo.1885 15;, 
OıkUllar aa 8,- ,. • • 19JJ 9~ 
le. lr.oa 19, • • • lıUI 87ıt" 
Hauaaal ;ı1,- Eıoktrlll -,-' 
lelefH 14._IO 

MESKUKA T [*] 
Kuruı Kut;!! 

tiril alb• llS6 
.... ,. JOSO 
J.r. • 848 

tHaml•) 4ıJ-
(Reıat) 605' 
(V abli) 46S'f 

Mu • 108'5 laco 'btıtlblrllk altı• 
Meeldl1e 4~00 
Maaknot (Oa. 8. J ~40 

aı._aı D aeııblddı altııa 

(COmhıul7ot) 41}<1 
(Hıım ıt) ıumalı :J4jfl 
(R t•t) ,. s~J 

-,-c-u.-b-..... -,,-.-,,-.-as-o-~_,v_._hı_t> __ • __ !30_' 
(Aa ıa) 4650 l•J Bor1a barld 

Sıhhat Ve i.timai Muavenet Ve
kaleti Hudut Ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Muhafız kaptan ve aemicller için 160 takım ntımuneal üzerin• 
Y• kasketlerile beıaber yerli malı yazlık elbise yapbrılacaktır. 

A - Tahmin bedea bir ta1am için 725 kuru§tur. 
B - Şartnamesi Ankara'da Hudut •• Sa'hiller S.lılaa U .. 111111 

Mlidürlfiğil Ayniy t Muhasipliği ile lstanbul Uma ı ahil Sıbbly• 
erken Levazımından par sız alınır. 

C r Eksiltme 31 Mart 935 tarihinde pawır ıfinll saat on dartt• 
Galata'da Kara Mustafa Pqa sokağında btanbul Umanı Sabil 
Sıhhiye Merkezi binasındaki komisyonda aç.ık eksiltme suretli• 
yapdacakbr. 

D - Temlnab mu.-akkate ll'iktan 88 liradır. 
E - isteklilerin teni ve ebll olduldanna dair Ticaret Odl" 

mıdan bu davet tarihinden ıonra alınmıı bir vesika aranalacakbt· 
F - Eksiltmeye firecek olanların peyler attrnlmeye bqla

dıtı dakikaya kadar muvakkat lemloaUarını yabrmıı olmala" 
ıartlır. 11 1253 ,, ./ 

inhisarlar Ue Müdürlüğündenı 
1 - lzmir Çam altı tuzlası için fenol ıartnameai mucibiacf 

"18000,, Ura muhammen bedelle iki aded Gazojen ka~ 
urf uıulile mllnakuaya konulmuftur. 

2 - Şartnameler Cibalide Levamn 't'e Mllbayaat Şubealnde' 
aiınacakhr. 

3 - MDnakaaa 24/41935 tarlhlae mllıadif Çarpmba gllnll ,.al 
15 de Cibalide Levazım ve MUbayaat Şubeılade ıct' 
kılınacaktır. 

4 - MUnakua ehliyeti fenalyeıi mlicarrep fabrikalar ardlllci' 
yapılacağından fiatstz proje ve tekliflerin heyeti fenniyeıııiı" 
tetkiki için mllnakaaa gftntindeu llakal bir hafta enel t•'dll 
lazımdır. 

5 - Münakasaya fttirak edebilec•k olanlar yukarıda tayla olo.,,.. 
i[Un ve aaatte kanuna uygun olmak ü.ıere flatll teldifn•"; 
ile 1350 Ura % 7,5 muvakkat teminat parasını komi•Y~ 

-
__ teydi etmeleri. ·~ 

taıındıklan vakit, etrafa daha 
kiracılar dolmadan, arada eihir 
kaıküıı bahçesinde boru kucak· 
layıp rür1etir, (kulakların çınlasın 
uıtacıiım 1 ) derdi. Her •ea• icr&Sl mutad olan ,,~--·Yarın akşam s A R A y Sinemasmda 

MI- KAREM d•H!.t çayı bu •ene SL Eald B ka GEORGE • P.ENTIER Y ektanıa DUIUnU 
Ata Paıa kerimesi Yekta ile 

Affan Paşa •abtumu Yaıarın 
•elime cemiyeti ıultao düğünlerine 
taı ç.ıkartmıı, .Ukell ve ~UHra
du hiçbir kimsenin kıı:ı:ıa •e 
oğlur.a na~ip olmamıı, Istanbulun 
en aaltanath, en ıatafatlı dOğtin· 
lcrlnden biridir. 

Saray haznedar uıtaJarmdaa 
Ye •n mer'iylllbabr paıa famil· 
yalarından tut, bohç~cı, bakıcı, 
kurıuncu kadınlar gibi takımla· 
nna kadar herkes bu cemiyette 
bulunmuı, se7rine KaYaldardan, 

Ma..t Pazar rlnn .. at 22 y• talik 0 ıampiyonu S CAR tl /1.. ı 
Ye bilyük artist ARLETTE MARGn,.. 

edilmittir• Koıtlloalü a-elecekleria ko.., tılll 
tOmlerlui n b f tuvaletlerini Franıız tarafından temsil ve GEORGES CARPENTIER'nin h•Y:ai..,: 
usultl dairesinde ha:r:ırlamaları lbım· aık maceralarını tuvlr eden emsalsiz ve gayet milhlm blr 
dır. Yerler m•bclut oldu tunda• btnın T O B O Q A N 
eYYcl Üoyou fHnaez idare1in• kayıd 
ohınmaları ırica olunur. Aynca 1 FOX JURNAL ... -----~~ 

~----~ Yarın akfamdan itibaren T Ü R K Sinemasında ... ----~ 
DEDE'ain ıseYiınli yıldu.ları ALBERT PREJEAN ve DANiELLE DARRiEUX'oOn 

en ıen ve en hoı ıahaserl 

SOKAKLARDA AL TIN .ı 
Y erlerlnht e"fnlden tutunuz. Telefon ı 40690 ... alİll•••••••-...,.. 

, 
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-
İTTİBAD ve TERAKKi 

Na.ıl Dolda ? • 
Nasıl YQfadı?

Nasıl Ôlda1 

'' - Ey Ümmeti Muhammet!.. Ne Du
ruyorsunuz?. Vurun, Kırın, Dökün !. ,, 

DcıaUmiştL Fakat, o eıaada 
Almanya ve lspanl a laUk6met• 
lerf araaındald mUnaaebat, 
gergindi. Bu iki telgrafıa Berlin· 
den Madt-iddeki Oamaalı aefare• 
tine çokilmeai, bu yüıden teehllr 
o~. 

Haktkat bu merkezde lke•, 
llluhaHf gazetelerin - gerek bil .. 
tek Ye prek bilmlyerek • [ ittihat· 
cdar,I aulhU kaaten tehir ettiler] 
tarzındaki neıriyab ittihatçı dn .. 
lllaıılarının eline keakin bir ılJAb 
'•rnıif U. Bu aefer derhal cephe-
1...ıui Jeiittirmişler, baıka bir 
)oldan hucuma geçmitlerdi. Bir 
'-tla iki kut vuracaklardı. Sulta• 
babmet meydanı11da bir •ltl•g 
)apacaklar .. Halkı baılarına top· 
Lyacaklar •• Orada; Hnelerdeaberi 
•ulha muttak olan halkı heyecanlı 
llutuldarla COfturduktan ıonra: 

. - Ey Ümmeti Mubammel •• 
Ne duruyoraunuz ? .. Vurun .• Kırın. 
Dölccın .• f 

Diye, cahil güruhunu ittihat· 
cıların tızerine .aldıracaklar ..• 
Banın ittihat ve Terakki mftes· 
ıeuleriafn camlarını ve çer
Çe•elertnl kırdınp parçalata
caklar.. Sonra, Babılllye giderek 
kabine heyetini oradaa kovacak· 
lar.. BabıAliye hakim olacaklar •• 
v. -8CWU'a. •• 

Artık •onraıı, beHI idi. Kan
gren olan Y•ra, kokmuı.. Kurt• 
lanmıf.. Ve.. Detllmek ftzere idi. 
Fakat acaba bu miltefesaih yara· 
nıa lıtUne kim parmatını baıa· 
~~k ve kim deıebflecekti? .• &u da 
ıraz ıonra, Ayan Mecllıl ıaloıı

larında akı~ ı~zlerden, kolayca 
•alaıılıvermiotl. 
t Bu cinayefi tahkkuk ettirmek 
deıehbUıllne girişen fe1atçılar, 

1 
•rhal şu beyannameyi baatumır 

•r.. Bir gece bUtUn ıokaklara 
k~lır111ıılar, ve cami kapılarile 
0tebaılarma yapıfhrmıılardı. 

Ayenen ve Harfiyen 
b l. Ey zabitan!.. Efer aamuıun, 
k •nııyetln varsa, hiçbir ıeyden 
k <>tluna Allah ve Peygamber aı· 
b •na ölmek &zere bulunan ıu 
d1

t•re milletin, kuvntinle imda• 
•na koş. Hevesatl lbU1ane Ye 

ta · •k nıyaneleri yUıllnden ıulhumuzu 
lı lllftcte uğratanlara, bağıra ha· 
1( ra, zorla sulhu kabul ettir. 
't <>rknıa, bütün mHletl lsllmlye 
ti binle beraberdir. Artık zafer 

1 italdi kalmamışt·r. Hergün ylı• 
'lt.ttce kardef, b:r iki aamuuuzuo 

'Yfine, yerlere ser :liyor.) 

1 (Şimdiye kadar ~lea karder
ttine •.• A. M.] 
" Softa lisanı ve medrese imliaile 
"'l lıo ,, 

1 
11 olan bu feci c:nayd 

h~ kaları, zabıta tarafından çar• 
be, uk toplatı!mııtı. Böyle olmakla 
t,1ı:~~r, latanbulun bir ihtilll 
lıaı hdı kar1ı11nda buluaduiu der
•• . er tarafa yayılm11-. Ticaret 
ak· pıyaıa mulaillerinde pek fena 
~it:l•r. yapmı~b. O gUo birden
lbı b pıy.aıada bir panik batla• 
.. ' · ~ırkaç ••at zarfıoda bU~Un 
t Y• . fiatları, ytzd• 25 - 30 de-
~eaıode dli k b. •• fere ırçok tüccar 

ınal h' ı · l ıa ıp •rı, btlyOk z.iyanlara 
• acı felAket:ere uğramıı!ardı. 

Feutçılar.ıı neırettıkleri bu 

1 
beyanıaamelerde yine aakerl 
ve zabitanı böyle lıyanlara ve 
fhti!Allere ıttrUklemek iatcuaeleri, 
laiç tUphesiz ki pek btlyUk bir 
cinayetti. Hele beyannamedeki 
(ıullıUmllzl\ akamete uğratanlara, 
batıra bafıra, zorla ıullıU kabul 
ettir ) demeleri, fevkalade calibl· 
dikkatli.. Su'hu akamete uj'ra• 
taala~, kimlerdl?. Eier bundan 
makaat ittihatçalar ise, onlar 
çoktan hllkdmet umurunda• el 
çekmlıler, ( Ceml)'et ) l tehdit 
eden tefrika feIAketl karııunda, 
kendi dertlerine dütmUşlerdl. 
Yok, eter bu ıözlerle yeni kabine 
kasdcdiliyorsa; halkı, yeni vükeli 
heyeti aleyhine kııkırtmak için 
bu, pek ıefiline bir manevra idi. 
Çönkli yeni kabine iktidar mev• 
kiine geldiği dakikadan itibaren 
rHmi ve huıusi mUrac2 atlerle 
ıulh ve mütareke teıebbUaatına 
girltmlıti. Bu teıebbUılerin aafa· 
hatı da hergUn lntitar eden 
iazetelerin ıütunlarında görül· 
mekte idi. Bu ıarih delil de 
ıöıteriyordu ki : Mak1at, la· 
tanbulu altUat etmek... Hoı 
görlinmeyealeri laalka tepeletmek. 
belki de, ( 31 - Mart ) ta oldu-1 
tu gibi yine meydanı, bir mak· 
tele dhdllrmektl. 

Hnkümet, gUolerdenberl bu 
feeat oc:aklarmı tarauat ediyor ı 
hazırlaaan laalleyl biliyordu. Fa· 
kat iki dütUnce karıuında kala• 
rak fevkallde temkin •• teenni 

ile hareket etmek mecburiyeti 
hlaHdiliyordu. Birinclıi ; bu fesat 
amilleri arasında derhal bir teY· 
kifat yapılacak oluraa, memlekette 
bir iıyan hazırlandı~ı açıktan aça
ğa ve resmen af eme ilin edihıılt 
olacak.. bu da, paytaht kapıların
da bekliyen dnımanlarıo bu fır
Ntta:ı istifade ederek bir an 
ev•el fstanbulu iıgal eylemelerlle 
netice bulacaktı. lkincfai ; htikO· 
metin elinde, • bir kuımı muhalif· 
lere tevcih etmlt olan zabıta 
kuvvetinden maada • güvenebile
cek hiçbir kuvvet mevcut değildi. 

( Arkaaı var) ---·--™-·· ...........-.··--.....-. ·- ........... 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu gece nöbetci eczaneler ıunJardır: 
İttanbul tarafı: Şehzadeba§ında 

(Asaf), Cerrahpqada (Şeref Celal), 
Fatihte (A. Kemal), Topkapıda (Na
zım), Saınııtyada (Erofiloı), Oibalide 
(Necati Ahmet), Gedıkpaıada (A88· 
doryan), Defterdarda (Arif), Eyüptı 
(Hikmet), Çımberlitaıta (Sırn Rasim), 
Hatıçekapıda (A. Rııa), Bakırköyün
de (Merkez). Beyoğlu tarafı: Taksim
de (üella Suda), Y enlıehirde (S. 
Daronakyan), Talcairııde (Ertuğnıl), 
Galatada (Karaköy), Şişlide Şafak 
ıokağında (Nargileciyan), Kaaımpaıa· 
da (Y eııituran)ı Hasköy de (Yeni Tıir
kiye). Xad.aköy &aralı: Mun.ldutlaane 
caddHlade (Leoa Çubu.klu7uı). Kuı
dillnJe (Buluıi Oıman), Bü)ükadada 
(Halk) eczaneleri. 

-- .__,_n_•-------··-•·----------·----------------------------
Yeni Verem Sanatoryomu 

latan bul Verem Mücadele Cemiyetinin Erenk6yliode YOcude ııti· 
receği Hnatoryomun temel atma morHiml, dun yapılmıttır. Temele 
ilk harcı cemiyet re:ıi doktor General Ali koymuıtur. Resim bunu 
göıteriyer. 

............................................................... ----·················,-··--·----·----
1 Emlik ve Eytam Bankası ilinları 1 

Taksitle Satılık Ev 
DEPOZiTO 

ESAS No. 
Mek. 7 

MEVKii VE NEV'i 
Samatyada Kocamuıtafapaıa maballe-
1 nde Demirci Oıklyan sokağında eski 
45 yeni 49 sayılı, 47 metre murabbaı 
bina ve 20.50 metre murabbaı bahçeyi 
havi ev. 

Lira 
320 

Yukarıda yeri yazılı ev dörtte biri peıin mn:ebakiıi Oç senev; 
ve müuvi takıitte öd .. mmek Ozere d6rt taksitle ve açık artırma 
ile satılacaktır. 

Iıbu takıltler ipotekli ikrazat faiz vo ıeraitine tevfikan % dokuz 
buçuk faize tabi tutulacaktır. 

ihale 23 Mart 1935 Cumarteai l{OnD 
Tafsilat için hergUn, mllzayedeye girmek 
•• ıaatle Şubemize müracaat oluomaaı. 

saat onda yapılacaktır. 
için de tayin olunan ııUo 

(54) 

Sayfa 9 

Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni ismi 

yorlar. Buna Dikkat 
Sık, Sık Alı

Etmelidirler 
lata!'bulda Ve oıı.;f~~.;.;·;~: .. -~~i~·-~·; Y. Ziya, Kadıköy ka• 

Üıklldar bina tahkik memur• zanç itiraz komiıyonu memurla• 
lu~undan mntekalt bay Şe•ket, nndan bay Cemal, Erzincan Sa-
eıı bayan Haana, hemıiresi ba· 
yan Zeynep ve otlu bay Atıf karya ilkmektcp jkfncl aınıftaa 
A Ak 136 Abdülkadir Şengör, Tokat vcı, ay ldaroaf Kalamıf iske· 
IHi giıe memuru Ay O~ı, Ban• polis aerkomiaerliğiaden mütekait 
dırma Detfrmenboğazı köytınden bay Dervlo, •ti bayan Avniye, 
Hacı Selim oğulları bay idris ve oğlu Turhal ıoker fabrikaaında 
bay Sefer Balkay, Erzincan Hacı bay Seyfettin ye kızları bayaa 

ishak zade bay Hakkı, eıi bayan Sebahat ve bayan Nebahat Gnrer 
Sıdıka, kardetl baytar 1 inci mll· soyadlarını almışlardır. 

Muhtar 
işleri 

Bir sene evvel çıkan bir ka· 
nun ile mahalle muhtarlıklan 
lağndilmit ve bunlann itleri, 
belediyeye devredilmişti. Belediye, 
muhtarların 1aptıkları iti halktan 
ücret almadan yapmaktadır. 
Fakat belediye bu ltl görmek 
için bazı masraflar ihtiyar etmek· 

tedlr. Bir kıaım belediye memur
ları bu it için ayrılmıthr. Bu 
vaziyet karşısında, mahalle muh· 
tarhklarımn lağvı dolayıslJe bele· 
diye) e devred.ilen işlerin görlilmesl 
için 1935 yılı bütçesine J 5 bin 
lira tahıisat kc.ınmuştur. 

imtihan MUmeyyizleri 
Bu Hne yapılacak imtihanlarda 

llzım gelen mOmeyyizlırJ KIUtnr 
mUdDrlüğU seçecek ve kendilerine 
tebligat yapacaktır. Şimdiye ka· 
dar mümeyyizler, liseler mudur-

Kuşa Taş 
Atarken 

Akaarayda oturan Ahmet 
adında bir çocuğun bir ağacın 
üzerinde bulunan bir kuta atbjı 
taı, kazaen Mustafa iamindo bir 
çocuğun gözüne lıabet ederek 
ağır ıurette yaralamııbr. 

Ecnebi Mektepf erden Çıkan 
Gençlerin Bakaloryası 

Ecnebi Ye akalllyet liaelerUı 
husuıJ liaelerde tahsillerini yapmlf 
olanlar, bakalorya imtihanlarına 
resmi Ilselerde gireceklerdir. 

KUltur bakanlığı, bu buıulta, 
yolladığı bir tamimde, bu mek
tepler talebe&inlo de yeni taU.. 
matnameye göre imtihan edilm .. 
lerinl bi1dirmlıtlr. ..................................... ·-·····--·····~ 
lerindeu mftrekkep komfıyon tıar 
rafından ıeçillyor ve Kültq, 
Bakanlığı tarafından taıdik ecf• 
liyordu. 

dan: Mr.hcuz olup parayaa çevrilmeai 8 BrŞBfil ~ 
KUtahya icra memurluQun• ) 20 M rl Ç b 

mukarrer oı- Kütabyaam Hamidi7e Saat 15 de 
mahaJJe.ınde Kiia tapuaua 932 tem-

muz /14S nu•aruıada 1591 metre Takıim'de, Cumhuriyet mcyda• 
murabbaınca mevcut bir tarafı Huan nında .Elektrik Şirketi ıergfıinde, 
elynm ekmekcl kerimui Gtlaüm .,. Elektrık fırınının tatbikab g&ste-
ıuı bir tarafı Voyvoda otlu Muıtafa rllecek ve bu meyanda, gelenler 
Tnflk bir taran GöynGk verenll Hacı araııoda, kur'a çekilerek, bir 
Ali bir tarafı yol ile mahdut altkatta 
bir laell bir mutf•k bir ambar •• 
i ncıl katta iki oda bir ıof a arka 
tarafta /40/ metre murabbaında b 
anadan ~baret Hamidiye rnahalleıi:~ 

ELEKTRiK ALETi 
Hediye Edilecektir. 

( Ilerkea girebılir) 

den Da yan otlu Klmile ait f , 
b. ı· t 1 k hl il 111e ı ey aa ı ı t ır. 

Saht 18/Niaan 93S Pergenıbe aaat 
14 de Kltahya icra daireıind 

B e yapı-
lacaktır. u evin 111uha1t1aı-. k i . ... n ıyınet 
tamamı /17S/ lıra ve yarı tn hiaao 187501 
kuruıtan ibarettir. Şartaa . 

123 M d 't'b meaı art aa ı ı aren açıktır Tal' 1 1 . • ıp o an ar 
% 10 nııbetinde pey akr• l i 
il d ... ıı Yerme er 

:ı .m ır. 

ipotek aahibl alacalrlıl 1 d' 
k d 1 ara ıfer 

ali a ar arın irtifak halck h' 
1 • 1 aa ıp eri-

nin r•yrımenkul OzerladeLı '- ki 
la .1 f . • •• arını 
uauaı • aız ve maarafa dair olan iddia-
lannı tarilai illadan itibar 

1201 
.. 

.• d en run 
lçerıaın e evral kı mllıbitelerile bera-
ber KGtahya cra da;reı'ın U 

1 • m racaat etmelf'rl hıaıdır. 

Akıi takdirde hakları t .. 
1
. 

. d k npu ııcı ıle 
1&bıt olma ı ça ••ht bed 1. 1 d h . e ın n pay-
l•t•aaın an arıç kalırla r. 

Bu ev tayin edih:11 aünde 0 defa 
delili tarafındaa batırıld kt ç 

• 1 a11 ıonra 
en çok arttmıoa ıhale edil' V 

ır. erilen 
bedel muhammen kıynıet· o/ 

15 
. 

bulm nd ıtı takdirde arttır ın /oS nı 
d rna 1 aDn 

daha tem it edilip on beı·n . 3 · cı mayH 
çarıamba ıaat 14 de icra •d'J• y· . ı ır. ıne 
ıauhammen kıymetıain •Gzd • 

. ~ • yetmıt 
betlnı l.ulmaua 2280 auuaar•l k 

• .. ı anun 
abklau carı olur. 

Ewi aatın a'an kimH bir he.ita 
zarfında parayı vermeditl takdirde 
ihale karım feaholuoarak ondan eyvel 

pey Yerene o da almaua arttırına 

ol bet rfin ıonra tekrar icra edılir. 
Aradaki ihale farkı pey Hrenden 

bili itiraz tahıil o!unur, evin mlte

rakim Üç aenelik verwf borçları alıc1-
ya aittir. Satıı 18 Niaaa perıembc 
aaat 14 de Kütahya icra dairHiade 
icra edileceti ilin olunur. 

ASAN 
Kolonyasının 

benzerini bütün 
dünyada 

Balamazsıaız 

Haaao kolonyasını Fransa, 
Almanya ve lngiltereye b~ 
raberce g&tUrllyorlar. Orada 
bulunan ecnebi dostları bu 
mllatesna kolonyanın blltün 
dünya piyaaaaında bir eıln• 
teaadüf edllmi} eceğlni b:rlik· 
te beyan ediyorlar. ltalyanın 
meıbur eaanı fabrikalarından 
meıbur Sanderaon bile bu 
hmuıta kat'i olarak "Hasan 
kolonyası kadar nefis 
bir . kolonya yoktur,, 
demiştir. 

Meb'uı!ar, Vekiller ve her 
büyük inıRn Hasan kolon} a11 

latimıl ctmektec.ir. 

Taklltlerlnden sakının••· 
ÜskUdarda ,ubeml• ~o~· 
tur. Hasan namından • • 
fade etmek l•tl!'•nlerden 
aak1nınız. 

Hıuan dtıposo: 

Ankara, lstanbul, BeroClu 
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ESMER GOL 
Muharriri ı A. R. Tefrika No.: 87 

Esmel9 Gül Nerede? .• 
._....... .............. -...... ._ ...... -.. . 

Deli Ve:i Hemen Palaıını Çekerek Ağacın 
Köküne Y ana§tı .. 

•• ı • •• • • ..., •=-........-ıt ı , ........... _._ 

Deli Veli, hemen palasını ç.. ldSıoaine dolaıtı. Az kalsın yu• 
kerek ağacııı köküne yanaıtı. Yarlaaacakb. Fakat çarçabuk 
MUmkDn olduğu kaclar a& Hı 91· kendini topladı. 
~armıya çalışarak ağacı keımiye O 111ezar ıibi karanlıkta, an• 
tıafla4ı. Bir hayli çetin olan bu cak el yordamile araıtırmadan 
~i bitirinceye kadar, kanter lçla· •oara artık hükmetti ki, bu oda 
de kaldı. Fakat fimdl e!inde, bet bomboıtur. Demek ki Esmer Gtıl 
altı arıın uzunluiunda biT direk baıka bir edada buluauyordu ... 
v.ara. Bu clirek lıiç ıtıpheıiz ld Dolaıa dolqa tekrar kapıya ieldi. 
onun pek çok ioine yarayacaktı. Tam kapıyı açıp ta dııın çıka• 

Hemen döne dtme bel:ndcn cağı zaman bir Hı iıltti. 
uzun kuı~iını çıkarelt. Üıerin• Durdu, dinl~dl. 
birkaç dllii1m yaptı. Ucunu da, Muayyea fasılalarla ıokak 
dlreğln ucuna ıımadn baifadı. kapıama vuruluyor.. lçerdea de 
Sonra direil ıırtlıyarak duvarın yine o uzun ve hırıltılı 6kaUrUk 
dibine ıetlrdl; dayadı. duyuluyerdu. 

Palaaıaı çekerek ditlerlnl11 Deli Veli, başını kapıdaa dı· 
arasınaaldı. Bu dqttmlere tutuna tarı uzattı. Dinlemiye baoladı. 
tutuDa ctireje lırmanmıya baıladı. Dehllıin sonunda, hafif bir ııığın 
Epeyce soriuk ~ktlkten ıoara hayal ••yal akiılerl görllnllyor, 
duvarın U.tfint çıkarak: bir takım ağır ıllrglller çekiliyordu. 

- Hele:, ıUkUr. Demir kapı, açılıp kapanırken 
· Diye mırıldandı. Ve sonra iniltiye bınser seıler çıkarmıı, 
gözkapaldarını kıurak etrafa ıonra iki erkek ara11ada bir ko• 
baktı. Ôntinde, hayal meyal nuşma baılamııtı. 
eöriiaeo otlar bUrUmllf l:.ir balıçe Deli Veli, biraz ıaşır•ııtı. 
il• j yüksekçe bir kattan ibaret Şimdi, ne yapacaktı? Ayak ıea!erl; 
bir bina vardı. yavaı yavaş ıUrilkleniyor, o uzun 

Derhal verdiği bk kararla clelıllıde, korkua~ akiıler lıuaule 
direil ç•k• çeke duvarın DıtUne ıetirerek kendiıioe doğru geliyor •• 
iddL Ve aoora se1tfzce bab~eye aalıyamadığı konuşmalar deYam 
qıalb. Tekrar kuıa~n dUğilm· ediyordu. 
l~ine tutuna tutuna eıafıya Eier bu gelenlerle karıılaşına 
kafdı. derhal çarpıımak icap ediyordu. 

Binada ne ses. ne eada ve Halbuki o dalaa Esmer GtiUin 
ne de bir ııık vardı. ihtiyatlı bir nerede olduiu•u ötrenmeden, 
ytlrUyilf1e köıkün etrafını dolaıtı. onun yUıUnG g6rmıdta bu çar-
Oralardaki pencereler de, ılm- pıımıyı doğru bulmuyordu. 
alyahb. Dar zamaalarda daima iaıanın 

- Acaba, Eımtr GtUüm lmdadıaa yetiıen manevi bir 
hanıl odada uyuyor. ilhamla deraal kararını verdi. 

Diye mırıldandı. Sodlria yaa taraftndakl ltoıluğa, 
Kapıyı ve pencereleri yokladL boylu boyuaca uıanıvırdl. 

Buralardan da içeri girmek lmklnı Deli Veli, 9ok akıllı davraamıf, 
cdmadıiınl anladı. Tekrar duyana tam zamaanada 11ldanmıfh. ÇUn· 
yan1na gelerek direği omuzladı. ki o ıada kapıma arahtından 
aötUrllp binaya dayadı. Dama odaya bir ııık uzanmiş.. ve ıonra 
tır:naodı. Sosalıce dolaıarak da1D kapı açılarak içeri g0rb8z vncutlu 
kapağını aradı. Kapak yerlae, bir adam ıirmif, beynuada altıa 
eenif bir baca He karıılaıtL kakmalı bir kayııla aıalı olaD kılıcı 
Yalnız bacanm ağzında parmak çıkararak Hdlrin tııtDne almıttL 
kalıobğl demirlerclen örlllmüı Kımıldaadıkça, elbiHlerlnln ipek 
bir ızgara vardı... Deli Veli, bn· hıııltııı duyulaa bu geaç ve gDr-
tOo kuvyıtfol ıarfederek, 1allaya büz adamın arkHında, ihtiyar bir 
ıallaya bu demir ıığarayı çekti, laareıaaj'aaı Yardı. 

çıkardı. Baıını içeri uıattı; dinledi. Harem atası elindeki ıam· 
luec&it yerde, it.Af kl1111t IDuluo• danı ocatın rafı•a koyduktaa 
madığıoa kanaat haaıl etti. 1011ra, kapnaın yanına çekilmiıti. 

Gitti, kuıağını direktea ç6ıe- Orada dl••• duruyor, g6zlerlnla 
rek ıetirdi. Bacaaın keaarına bat- ucile ortada &fkell 6fkell gezinen 
tadı. Ucunu, aıafıya aarkıttı. Y •· delikaalıya bakıyordu. Genç adam 
tatanının kaytanını boynuaa aıdı. hım ıeziaiyor, hem ı&yleniyordu: 
Kuıaiın dlttımlerlae tutuna tutuaa - Ala, BIW lala .• Bu ıuçlar, 
o mezar aibl karanlık olan derlıı· hep Amb•r Aj'aaıadır. Daha o, 
ltlder içine kaydı. ilk ı•cedea Esmer GOiü buraya 

Deli Velinin kalbinde, giıll bir ıetlrlp kapayacak.. fakat gerek 
laeyecan •ardJ.. Aıafıya lndiji Sultan efendiye, ıerek amcam 
••man bu heyecan, arttıkca arttı. paıaya bir yalaa uyduracak •• 
YUretl tlddetle çarpıJor, g:tUkçe yabanın anadı, bırakıp kaçmıı .• 
artan bir tıtt ...... , btıtUa .tlcudu- zaten b6ylelerlndoa Yefa umulur 
11u HNıyordu... Hayatında, blHUn mu; diye oaları kandaracaktı. 

~addi korkuları lıtiafaf eden bu 
Ayakta cllvan duran Bllll, ayıtaıı, bu derbeder adam, aca• 

ı d ? •tllerek ce"Yap Yermiıti: 
La niçin titr yor 11 l>alaa lal ll, - Ah btaim aaadetlA Oıman 
( cin ) lerden ( peri ) lerdea mi Beyim .. Saray laalld bilmez detil· 
korkuyordu?... ıiaiz. Malumu ıerlfinizdir ki bu 

Hayır.. Yalnıı ve yalnıı F llD•r sibl lılerde Yelinlmet efendiler 
Gü!iln muhitine girmek onu tit- yalaa ıötOrmez. Gazap, hemeo 

retiyordu. llaaardar. Baktoaz kulunuza.. Bir 
Bu koyu karanlıkta hiç bY.ıey y8'an yllzüadea, az kalıan denize 

••bilmek lmklnı olmadıj'ı için atılayaıdua. Bereket versin ki, 
ellerile du•arları yoklamıya bar Amber Aia beni çok aever. Aldı, 
lach. Bu ıuretJe dolaıa dolaıa buraya kapadı. Zevkınt, etlence-
bulundutu yerin bUyllkce b:r oda sine vaııta yaptı. Ela, dOaya bu .• 
olduiunu anladı .•. Ayağı, Hd:rin (Arka• nr ) 

SON POSTA 

Olacak 
Şey Değili .• 

- Biftek cidden iyi kesiiiyor 
ammA bıçatın ağzı biraz yumuıak. 

. ---~·-......-·-· ·-----

Sovget Rusganın 
Ticaret 
Filosu 

ilk bet seaeUk pllaıa göre 
Y•nlden on Sovyot Ruıya ti· 

caret flloıunuıı 
b•ı ı•ml il- miktarı 1933 te 

tilıalr. •digor tonaj itibarile üç 

mfıli artmııtır. Yapılaa tahminle
re ıöre bu miktar bir mUyon 
tona yakmdır. Bu tonajıa bnyuk 
kıamıaı 1500 ile 2500 ton araııa
daki vapurlar teıkll etmektedir. 
Bu ldlçftk iemllerfn yanında 1tkfı 
hattl on bin tona yaklaıan bil· 
yllk motörlU vapurlar da yapıl· 
mııhr. 

içinde bulunduğumuz 1935 yı• 
bnda Sovyet ticaret filosuna ye· 
niden 15 gemi ilave edilecektir. 
Bu 15 parçanın tonaj tutarı 
79.500 dır. 

'f

Vatfngton, 19 (A. A.)-
Am•rllr.ada Mebusan mecliıl, 

pamuk iatihaalA· 
pamulc istila- tını koatrol prog· 
•al kontrolü ramında yeni ta• 

dlllt kabul etmlıtlr. 
Bu tadlllta nazaran 3 balye

den az miktarda pamuk lıtihaal 
edenler, lıtlb1allerlni tahdit et• 
mekterı lıtlaaa edilmektedirler. 
Evvelce b.a hAd, iki balyeden 
ibaret ldt 

"" Roma, 19 (A. A.) - Litvan· 
t asga ya ile SoYyetler 0"1• arasındaki öko-

fl• Litvanga aomlk milzakere-
ııra•ında lere hararetle de-

vam olunmaktadır. 
Sovyetler, Litvaııyadan, bu 

memleketin umum lhracatın111 

takribeD oada biri dereceılade 
ye 16 •ilyon lita dej'eriade 
ithalltta buluamayı kabul ede· 
cektlr. 

* Arjantin 1934 yıh içinde 

Arjantlni1t 97.387 ton yUa 
• ibrat etmittir. Alı· 

ıün ılıracatı cı memleketlerin 
baıında Almanya ve ondan ıonra 
da Belçika gelmektedir. 

* 1935 yılının ikinci klnun ayın· 

1 

'l d da lngilterede 
nf 1 t•r• e t k 'b 45 b' a rı en ın 

ıiJn sarfi•atı ton yün, 103 ton 
alpaka, 160 ton tiftik muhtelif 
aanayi qlerlnde kullanılmııtır. 

- * 
Viyanadan yaııyorlar - Bir 

Arjantill !DU~det evYol Ar· 
Jantınden Avuı· 

6ııida11ları luryaya 10 bio ton 
•atılııor butday sokulmuı· 

tu. a lıle uğraıanlar Avu&turya· 
nm Arjantin• yeniden 100.000 
kental butday ıımarladıiım 8&7• 
Iemektedtr!er. 
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BIK YE 
Ba SGtanda Bergin 

Franıızcadan çeviren: Hatice Hatip 

BU VAK'A 1885 TE GEÇTi 
Bu vak'a 1885 te geçti. O 

zaman ben bahriye ıilih enda:a: 
çavuıu idim. On iki ıene aakerlik 
etmlıtlm. Bir askeri madalya ve 
bir de sol omuzuma bir kurıun 
yarası kazanmıştım. Mel'un kul"" 
fUn hali ha,·alar fona gidince 
eıki yerinde olduğunu bana ha• 
tırlabr. 

Bir korsan reiıi takip edl· 
yorduk. Bu adama kan içen ejder 
derlerdi. 

Bu takip korkunç bir şeydi. 
insan btıtOn dikkatile 6nUne bak• 
mıya mecburdu ve böyle oldu~u 
halde yine hazan arkadaılar 
gırtlağında kırmızı bir oyukla 
birdenbire yıkılırdı. Bu yarayı 
yapan bu pis aarılardan biri idi. 
Y a:nız onların bildlil bir •· "ul 
ile aaklandıkları yerden fırlcırıar 
ve hançerlerini blSylece takip 
eden askerlerden birinin gırt• 
lağma ıapladıktan ıonra gözle
rimizin önünde kaybolurlardı. 
Onlardan biri de biz.im elimize 
geçince biz de onun kafaaınt 
keHr ve diğerlerine (ibret) olıuıı 
diye umumi bir meydanda bir 
direğin üstüne takar, bırakırdık. 

Ah ıu Tunklu ne de melun 
bir yerdi. Açlık, ıuzuluk, dizen• 
terl heplmi:ıl berbat etmiıtl. Hole 
bizim genç mlllAzimimizl. 

Mlllizlm Senslrden çıkınca 
ufak tefek bir gençti, bize gel• 
dlğl zaman g6zlerinde memleke· 
tin gllntti parlıyormuı gibi neıell 
ldl. Halbuki altı ay aonra blr ~enç 
kız gibi ihtimam l~lode yetl9tlrll• 

miş olan ve aristokrat ıenç lıe
plmiıdıa berbat bir bale gelmiıtl. 

Rengi 1apaarı idi Ye korkuta• 
cak kadar zayıflamıştı. Gözleri 
çukura batmıf, kulaklan gerilmlı 
burnu ılvrllmlı, dud1Jklarının renııl 
uçmuıtu. 

Hakikaten bu hayata en sağ• 
lanı lnaaaın on gUn tabammUI 
etm11ine imkin yoktu. Çadır• 
larda, çamurlarda ateıılz yatı• 

yorduk. Bataklıklarda lllklerfmlıe 
kadar sıeçen çamur 'Ye db: ka· 
paklarımızı aıan ıu içerisinde 
yürüyorduk Ye bu ytırllyttı bir ay 
devam etmlıti. 

* Bir akıam tam çadırları ku· 
ruyorduk. Aramızda bulunan An.
namlı bir nefer yan Franıız, yarı 
Çince olarak bize iki kilometre 
ilerde bir köy olduğunu, bu köy 
halkının zllrra olduğunu ve orada 
eyi bir hüın!lkabul bulacağımızı 
ıöyledl. 

Çadırlan kurmadık. YllrUdUk, 
yolda An namlı bana kendi f amil· 
yaaınm da o köyde yaıadığmı 
ve o köyde biraz yiyecek bulmak 
ve rahat uyumak lmkAnı buluna· 
cağını söy!Uyordu. 

Ne iıe nihayet geldik, bizi ga· 
yet eyi karııladılar. Sanki Mr 
dtığUn varmıı ilbi ikram ediyor
lardı: taze sebze kuzu, tavuk 
yiyorduk. 

Genç mlilA:ıim f evkallde mem
aundu. Bana ı 

- Bu piı kara kulübelerin 
içinde ne de eyi insanlar oturu· 
yormuı. 

Diyordu. Ben ona : 
- MillAzimim, dedim bu ka· 

dar ikram, bu kadar yUze gülmek 
beni kuıkulandmr. 

- Haydi canım!.. Deli miı:n •• 
Bu gece köy ağaaının evine 
aidece&lm. Onun Avrupai bir 
oda11 yarmıt-•• Aylardan beri bir 

karyolada yatmadım ıfmdiden 
bu sıeceki uykumun zevkini dUşU· 
nUyorum. 

- MlUAzlmim, dedim. Bizimle 
yatarsanız daha ihtlyatkAr har .. 
ket etmit olursunuz. 

Halbuki o, beni dinlemedi, 
yanında mor ve ıarı elbiseli Çinli 
köy ağası ile birlikte neı'ell, neı'ell 
çıktı gitti. 

Biz bir mtıddet daha yedik, 
içtik ve nihayet gecayi geçirmek 
Uzere bizi bir binaya yerleştirdi· 
ler. Ben daha evvelden Annamh 
onbaıı Chon·Ltı'ye söylemlt ve 
köylln iki tarafma da nöbetçi 
koydurmuştum. Nöbetçilere de 
uf ak bir oey oluraa sıelip bent 
haberdar etmelerini de tembih 
etmittim. Yattığımız zaman zan
nediyorum ki herkea uyuyabildi 
fakat ben bir tllrlll uyuyamıyo,. 
dum, hava da bir emniyetsizlik 
seziyordum. 

Fakat nihayet yorgunluk beni 
de mağlup etti... HeaOz dalmıı· 
tam. Galiba birdenbir bir gUrllltO, 
bir patırdı ile uyandım. Pürhid
det fırladım: u Sillh bavına ,. 
diye bağırdım. 

Adamlarım benden e·nel uyar 
mıılardı, hepsi ayakta idiler. Bina" 
nın btıyük kapısına yaklaıbk ye 
delikten ne oluyor diye dııarıy• 
baktık. 

Kapının 6nünde adeta bir 
erklnıharbiye içtimaı vardı. Bun• 
ların baılannda ve tefleri olan 
biraz en~el mllllzimlmW glStUr•0 

mor ve ••n elbiaell •A'• .-•rdl. 

Elini, kolunu ıallıyarak blrşeyler 
söyleniyordu. Ve aarı yeıtl siyah 
elbiseli insanlar meıalelerlo ııı· 
jında onu dinliyorlardı. Geride 
ıllahlı birçok inaanlar bir kenarı 
toplanmıılardı. 

Birden mor v• sarı elbiseli 
adam bir hareket yaptı... O ıa• 
man glSrdüğUm manzarayı hatırl,. 
dıkça hlll kalbim göiıUmde eri
yor zannederim. 

* Birdenbire kalabalık lçerlılnd• 
mUlA71mlml gördllm. VOcudu yatl 
beline kadar çıplak Ye kan içerl
ıinde ldL Onu kıhçla, yumruk!• 
ite kaka kapının önllne kadat 
getirdiler kapımn önlln• aelinceı 

- Bu 1efillerl, ılzi teallm eder••.ıı 
hayatımı kurtarabileceğimi ıöyledilel 
razı olmadım. Ben ölüyorum •IS d• 
kendinizi ölünceye kadar mlldaf•' 
ediniz, diye bağırdı. 

Onun sözUnU bltirmeıio' 

1 

mUıaade etmediler, ite kak• 
uzaklaıbrdılar. fll" 

Bunda. ıonra mUaaademe ba dı-
dı. Bizim llzerlmizde bin fiıek va~1 t 
Fakat onlar da kuvve:ı~ d~ğildd~ 
\18 ilk hücumda onbeşımız. aı Jı. 
Hemen hemen hepimiz yaralandı ı
Diğer taraftan binaya ateı ko0", 

muştu. Yanacaktık. Ya yanın•:,; 
h oınll .. ya teı!im olmayı ya utta ı;ı• 

bir çıkış harek•ti yapmayı ~.0 .. 
alacakbk. Tam bu esnada bir 
bire ıilihlar durdu ve bir ıes: eİ' 

- Koraanlar ıefi kan lçeP d•'" 
k i · bet der size teslim olma ç~n .. bef 

kika mtihlet veriyor. Ege. eli" 
dakikada tealim olm~~salkn~J •-al•' 

d. · d rı 1 r. mlzdeki rehioe ırı 1 

aruında ezilecektir. . . 
R hl mUlAzlmimızdı. dl-

• ne A bk keP 
Ah h i hayvanlar... r • 'p 

va 1 Kan lçen •Jderı 
mi tutamadım. ktaOI• 

d kru b r kurf t P •· .. J 
yanr.ğın• ca düf etmif P-
Bu ıakağına tesa 

' ( Dnamı 11 lacl 7ü:1d• ) 
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Hitlerin Kara~ından Sonra 
----------

Fransız Gazeteleri lngil-
tereye Çatıp Duruyorlar 

( Baıtarafı 5 ioci yüzde ) 
Eko dö Pari de diyor kf: 
., Paris'te hiç beklenilmeyen 

lngiliz miltavaab hal•ret ve f&f· 
kıolığı mucip olmuftur. Birkaç 
haftadanberi, lngiliz nazırları teh
l'keyi hissetmi§ ve uyanık gibi 
idiler. Meğer aldanayormuıu.z, 
Alrnaoyanın ıantaj hareketi, çok 
iüzel bir mU~lfat iÖrmüştür. ,, 

Radikal Övr : ıazetesl de fU 
IJfltaJeayı ytlrfttUyor: 

• lnglltereoin notası, Franaa ve 
lngi:tere orasında her tUrlil m .. 
•ai iştir kine mini olduktan bat· 
"4, B. HJtlere manevi bir taviz 
le11ııo etmiştir. ffitlorin yegAne 
~Uf kuıu, Roma m ittihaz edecetf 
•at1yetten yanadır.,, 

F'igaro gazetesi, emri Taki do-
1h•YııUe bAdis olan yeni vaziyet 
•klanda, Fransa ile mlldavelel 

efkar edilmeden, Berlin seyahati 
~ararında iarar edtlmeıini hayret
e t•likki ediyOl'. 

Soayaliıt Popüler aaHted de 
diyor ld: 

" lngUfı: lıarfclye nazırının 
~rlinc gidişi, Almanya teslihatı
llın meşrulyeUni taadlk demek 
olacak.tır.n 

lnglltere HenUz Çok 
6oGukkanhdır 

Londra, 19 (A.A.) - Bu aa• 
bahkl gazetelerin ekserlılne göre 
Hariciye Bakanı Sir Simon'un 
BerUne dna pdertlea luglliz 
nota111na gelen cevaptan aoara 
Berline gitmek · için lmış olduğu 
karar, bUtün itleri uyandır c k 

kıtdodır. 

Deyli T-.,.f ı6"le 1azıyor ı 
"Bu karar, lntıfltere llUkôae

tinfn, Fr ıı • lngillz t bliğinde 
bildirdiği nçbile, mt bir 811• 

laşma için bUttln gayretlorlol 
~•rfettikinl g6stermek huıuıunda 

•rkeai ikna edecektir.,, 
Amerika Sueuyor 

Vqington, 19 ( A.A. ) - Ha· 
tlciye Bakanı Bay Hul, Alman• 
r:_ııın ıon kararı hakkında mllta• 
............ yllrl\bn.tdeo çekinmlftlr. 

l,.akta 
lıgan 

( Baıtraf.ı l lnc1 yllzde ) 

~tıa1'eti anla91lmııtır. Dahiliye 
•tıi,· i ınin lsyaa mıntak.nıına yapb• 
~ • ziyaret te henllz bir netice 
trnıı, dctf ld:r. 

"1 Bu mllna1ebetle Bağdatta 
ı:\'c:ut avukatlardan on sekizi bir 
• Yanname kaleme almış, muhte· 

\iy•bııı te!vafla Kıral Gaxiye, 
~toya Ye lyan meclisine 

d..,l!Üflerdir. Beyu.ame ıodur: 
r; ... Son ghlerde Irakta v• orta 
lrtt b.valisinddd vaziyet endi
~ nıncib olm.ktadır. Mevcut 
't{I Y.aıı idareJ 11111lahat yollle 
t .. k.u akıtmadan t.aıfiye edilo
ı_~ kanaatinde,iz. Biı, zor kuJ.. 
&· •11n& dojnı b.Jlmuyoruz. 

tty"•t~llaleJb mil eti boınut ve Ya· 
e ı b·k 'd 1 ••t Ye kiyasetle tetkik 

k"ec~lc bir kabinenin iktidar mev· 
ıuıe 

\, gellrllme&ini iıtirham edi· 
#Otuı. 

1 
18 imza 

-~ ayanın •tbeblne gelince· bazı 
•tp hl . . ' 

h fC)' ennın yoni parlemento· 
•:ıa ., 

llıiUi HÇ1&memi1 olmaları Ye 

ti Yetperver erdeq Cafer Ebut• 
"111aen hakkıoda bu. s,aaet,elerin 

Çok ie b" 1: Ja ır ~•D k11llaıımaJarı· 

. 

Fakat Amerikanın, harp sonrası 
A nupuındaki tetekkUllerdea 
kısmen me!l'ul tuttuiu Veraay 
muahedesine, Almaayamn İon 
hareketi nihai bir darbe vurmuı· 
tur. 

Avrupa hAdiıelerlnin Uı:ak 
Şark vaziyeti Uzer~nde yapacaiJ 
aksUlimeller dikkatle takip 
edilmektedir. Sovyet ' Ruıyanm 

i&rP hududundaki kunetlerini 
faz:alııtırmık mecburiyetinde 
kalarak, B:rleşik Amerikanın Ja
pt1nyaya karıı \'aziyetini zayıflat· 
muından korkulmaktadır. 

"Nevyork Taymiı,, gaıetHi 
diyor ki: "lngllterenlo tasavvuru 
Almanyanın bile çiğnemek 
cesaretinde bulunamıyacağı Mlit· 
tehit bir Avrupa cephesi kur· 
mıktır.,, Fakat gazete, bunu 
tUpbeli gfüUyor. 
Macaristan Da Hukuk MUaavab 

istiyor 
Peıte, 19 (A. A.) - Dahiliye 

Bakanı B. Dekozma, Şombatell 

ka1abasmda bir nutuk irat ede· 
rel<, Macaristan dıi siyaaasanın Uç 
eaas prensipten mlllhem olduğuau 
söylemiıtir: 

" Bunlar dan biri, hukuk mU
savab, diğeri de azlıklarıo hlma· 
yeıilo, muahedelerin muslihane 
bir surette tadilini istemektir.,, 
Hltlerln Kullandılı Yeni Dlplg.. 

matlk Yollar 
BerJin, 19 (Havas) - lngiliz 

Hariciye Bakanı Sir Coa Simonua 
Berlinl dy ar et kararını değiştir· 
m miş ol a ı, B y Hitler tarafın
daa kullaaılan yeni dipl••••I 
uaullerlala bir muyaff alayetl ola• 
rak telikkl ediliyor. Parfaı reaml 
mehafili, allk dar devletler tara· 
fıadan Alma11yaya kartı mHıterek 
bir teıebbüs yapılmama11eı da 
allka ile kaydediyor. 

Bora larda Heyecan 
Ne•york, 19 (A.A.) - Dno 

akıam, btUUn Hham ve iptidai 
madde plya1aları melıı6ı bir dUı· 
kllolUlde kapan•ııttr. Birçok es• 
ham 1 ile 2 dolar araaında dllı· 
aıllftür. Almaa deYlet foııdoları 
iki pontodan fazla kayıptadırlar. 

Ha beşin Sözlerine 
Kulak Asmıyorlar 

( Baıtarafı 1 iaci yllzde ) 

tanı kendiıile mUsavi adetmiy .. 
rek Habetia bu husuıtaki tek· 

liflerine aldırıt etmemesi, Şarki 

Afrikada ergeç sllibla bir pa· 

tırdının kopacaiını göaterlyor. 

Nitekim ıon gelen telıraf haber· 

leri Şimali Habeı kabileleri 
araaında aıkert hareketlerin baı
ladıj'ını bi~d:rmcktcciir. Diğer 

taraftan ltalyaıun sevkıyab da 

dna111 ediyor. Burftnlerde Ya· 

pura binecek olan Govanim 
fırka1ının Afrika topraklarına 
ayak bumasıoı müteakip vazi• 
yetin Yabim bir ıekil almaaı bek· 

lenobiiir. lngilizce De~U Telıraf 
gazetesi, daha tlmdiden, Habe-

fİn Uluılar Kurumundan Ye ha· 
keme müracaat tekliflerinden 

fazla bir İey bekleıaemeal llzım 
geldiğine dair yaz.ılar 1azmıya 

baş!amııtır. .............................................................. 
dır. Ayın mecUa:nin, evvelce, 
parlemento seçimini gayrimeıru 
ııöıtermif o'maaı da ıeyhlerin hın
larını kamçılamakta amil elmur 
tur. v,,,.:,ct endife vericidir.-• 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

DUnkU Bilmece 
1 2a46678 

1 s ö 
2 ö '2" 
B 
.f 
s 
E 
7 
8 

BugUnkU Bilmece 
Boı dört lc<Steleri aıağıda ya· 

ıılı manalara gelen öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu ta· 
yede hem vakit geçi rmff, hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğreD· 
mft oluraunuıl 

1 2 3 4l 5 6 7 8 

1_1_:c 
2 
3 
4 
5 
6 
7-
8-----. .;....-Soldan saaa: 

1 - Hepimiz 
2 - Zehir - emare 
5 - Çocuk'arın yiyeceği 
4 - Zirve • baıına bir U 'getiri· 

lince muP.zzam • ıonuna bir 

L ıtt' rlllnce Hn• 
5 - B&ran 
6 - Sonundııa bir harf kaldın· 

l •nca dünya 
7 - Doıt • bir nota 
8 - Baıına bir A ıetlrilince ce-

reyan etti - dikkat et 

Yukardan A••G•: 
1 - MıJlet Mediıi 
2 - Dallı budaklı aebat - lıtikbal 

J&hikaaı 

8 - Şcm'a • 'f'atan 
4: - Saha 
S - Bir nota • haber 
6 - Müddet 
7 - Bir nota 
8 - Tefrik etmek 
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Bu Vak'a 1885te 
Geçtı 

( Bathrah 10 uncu ylhıde ) 

Ay•ı zamanda bir arkadaı ta 
mor, ıarı elbiaell fİiko köy ağa• 
ıınıa göbej'ine bir kur§UD yolla· 
mııta. 

HAii naaıl yafıyorum bea de 
laayret lçe1'indeyfm. Bundan ıon• 
ra da bir fırtına bnıladı kurşun 

Ye atef yağıyordu. 
Mabedin içine, ta içine mihra

bın arkasına ıaklanmışbk. Ônli· 
mllıe çıkanı Yuruyorduk. A11cak 
yüz fiıeğimiz kalmıı, kalmaıh ki 
birden bire mucire oldu.. Bir 
boru 11si duyduk. Bu, asker bo
ruau idi. Kalbim yerinden oyna
yacakmıı gibi hopladı : 

·- Aslanlarım gayret diye 
bağırdım, imdadımıza geliyorlar. .. 

Ancak on beı kiti kurtulmuıtuk. 
Hepimiz de yaralı idik. Kurtulur 
kurtulmaz imdadımıza gelen mnf
reze mölbimioe gittim, mHeleyl 
anlattım. MlllAzlmlmizJ aramıya 

koyulduk ve onu köy ağaa.nın 
evinde bulduk. iki kala1 araıına 
konulmuı ve yftcudft ııkıla 11kıla 
kemikleri karılmak f~in laerıey 
lıazırlanmıftı. Cellldını bir a8ni8 
ile öldUrdllk. Ona da iki kalaaın 
arasından çıkardık. Çoktan ba· 

yılmıth· 

* Ay1ldıiı zaman aklıaı kay· 
bettiğini gördük.. hastaneye 
n klettlk. Alta ay ıonra öldil. 
Yufka )lirekli değilim... Fakat 
zavalh mUIAzlmlmim ölUmöne lıill 
yanarım. Birçoldan eaki zamanın 
tatlı, rahat ve gDzel olduiuou 
a&ylerler. Fakat dOnya ber za• 
man b~yle ldL Nitekim bu Yak'a 
da 1885 Hferinde geçmlftir. 

Sayfa 11 

Almanya, intikam Almalc 
için Hazırlanıyor 1 

Bunu Bir Sovyet Gazetesi Yazıyor, Bir 
lngiliz De Diyor Ki: 

Bugün Almanya 
Kadar iyice 

( Baıtarafı 1 iacl yQzde ) 
Fakat Sovyet Rusya lttlham 

Ediyor 
Moıkova, 19 (A.A.) _ Ko· 

mllnbt fırkanın organa, Pravda 
gazetesi: 

.. Hitler'in öc almıya hazırlan· 
makta olduğu meydand d 
d d 'k a ır. ,, 

e ı ten sonra, Almanyanın tid-
det politikaaının bundan bö 1 . .dd' I ye 
arazı ı ıa arını tazeliyeceğinl 
yazıyor. 

E}i haber alan nıahafiJ, fti
lAfcuyane davranıldığı takdirde 
bunun Almanya tarafından yenİ 
b:r teıvik addedilmea:nden kor
kuyorlar. 

Almanyenın Gizil Haz1rhkları 
Çok MUthlşmı, ı 

Londra, 19 (A.A.) - lngiltere 
Telıiz Telefon Şirketinin ha· 
rici aiyasa mUtahaısısı Bay 
Voigt, Alman teslihahnın gizli 
cepheleri hakkında bir takım 
ifşaatta bulunmuftur. 

Bu zatın beyanabna nazaran, 
Almınyada ormanlar arasında 
gizli fabrikalar b'ulunmakta, yeni 
yeni kııla ve istihkamlar inta 
edilmekte ve sahil muhafaza ter
tibatına hararetle devam olun
maktadır. Her devletin bazı aakert 
esrarı vardır. Ancak, Almanyada 
btıttin mndafaa teşkllib esrar 
perdesilo örtülüdür. 

Sulhu Koruınek için iki Tevsi~• 
Lfl, (Fransada) 19 - Radikal· 

Tepeden Tırnağa 
Silahlanmıştır 

lerln lideri Bay Heryo yeni btı 
nutkunda fÖyle diyor: 

"- Sulhun mUdafaaıı, beya• 
nattan fazla şeylere ihtiyaç gfüı• 
teren bir e&erdir. Sulhun mUd" 
faası, amel lıteyen ciddi bft 
eaerdir. Bu dakikada iki şeyden 
çekinmek icap eder: 

Tahrik ve feragat •• 

Cumhuriyet, nefret etmiı ol• 
duğu tahrik fikri ile kendh;inl e9 
tehlikeli vaziyetlere koyabilecell 

feragat fikri arasında muvazeneyi 
temin etmelidir.,, 

B. Hitlerln beklenllmiyen har~ 

ketJnden bahseden B. Heryo 
dcmiıtlr ki: 

"- Fransa için ailAb yanşı11a 
giriyor denilebilir mi ? Hayır, 

istediğimiz, maalesef mevcutları 
zalf kalmış, ıınıfların doğurduğu 

siyaset netlceainde toprağın mü• 

dafaası için lizım aaiari mevcut• 
tur.,, 

Bir Harb Olursa 
Berlin, 19 (A.A.) - Döyçver 

adındaki askeri mecmua, Alman-
yanm harb vukuunda laıesi me• 
Hlesinl ehemmiyetle mevzuubah• 

sederok, henüz işlenmiyen 50,000 
kilom tre murabbalık arazinin 

nadaslanıp ekilmeaini ve bUyUk 
çiflikJerin taksim edilmeainl ta..
ılye ediyor. ' 

Yunan Divanıharpleri 
işe Başladı 
.......-.. ... . ·-

( Battarafı 1 inci yQzde) 

ıUki'ınete ihtiyacı vardır. Binaen· 
aleyh bu nevi tezahurata lUz 
yoktur; duniştlr. um 

Venlzeloa Gıyaben Muhakeme 
Edilecek 

Atina, 19 (Hususi) _ Venlz .. 

loıun Atina divanıharblnd 
• gıya· 

ben •uhakeme edileceği b ..n\ 

teblli edilmiştir. u~ .. o 

Kafadarle AQır Hasta 
Atloa, 19 (Huıusi) T k 

- era • klperver fırka lideri K f d • 
k . a a aru 

isyanın ll gUnündenbe • 1-
rı aranı 

makta ldf. Kafadaria dUn dahiliye 
bakanlağına hUkumetin . 

d 1 v emnne 
ama e o dugunu b'ld' ı •. 
F k k d. . ı ırm~tır. 

a at en ısı ağır haıt b 1 _ • a u un-
duıundan lylle~ınceye L d . aa ar evın-
de kalmasına mtlsaade d'l . . e ı mııtır. 
Hukukçu Heyetler ı, Ba d . tın a 

Atına~ 19 (Husuıi) _ Teıkl· 
Jltı Eıaaıye kanununu tadil ede
cek olan heyet mlltehaı 1 d 

sıs ar an 
mürekkep olarak tetekkül etmi,. 
tir. Bu heyetin bir hafta f d 

zarın a 
iılol bitireceğini Atina gazeteleri 
yazıyorlar. 

Girit Vallel Atlnada 

Atine, 19 ( Huıust) - Girit 
valisi buraya gelmiıtlr. Gazeteci· 

lere yaptıtJ beyanatta Girit aha
liıloln umumiyetle isyana yabancı 
kaldıklarım hatt& Venizelosun ma· 
liye nazırı olup bu defa berab~ 
rinde adeta zorla ıötUrdOğU Mari· 
ılo bile bu hareketin ahlaki bir 
lıtinatglhı olmadıj'ını ıöylemekte 

olduğunu beyan etmlıtlr. 
Llsteler Çıkıyor 

Atina, 19 (Hususi) - Atin• 
defterdarlığının dUn ilin ettiğt 
birinci liatede isyan ile a'akada• 
olup emlAk 'fO emvali haczedile; 
cek doksan sekiz kitinin laml 
Yardır. Bunların araıanda Veniz01 
loa Ye otlu Kiryakoı, Papula1, 
Fiks biraderler, Asi generaller ile 
zabitler, Kara Panayotl, Elefteroıı 
Vlma gazetesi sahibi Lamprakiı, 
Imeriıiea Klriks gazeteai sahibi 
Moıhovidia, muhalif ziraat partlıt 
reisi Milonaa, iıçi Te ~iftçi partisi 
reisi Papa Anastaayu, fırka reiıl 
Kafadarıs, eski hariciye nazırı 
Erglropulosun isimleri vardır. 

* Atina, 19 (Huıuat) - Atioa 
Defterdarlığı tarafından isyand• 
alikaları bulunup ta çıkan ka .. 
nun mucibince mal Ye mUlklerl 
haczedilecek olanlann ikinci liı• 
tesi de buglln neşredilmiştir. Bu 
liıtede sabık Maliye Nazm Ma• 
rlı'in de ismi vardır. 
Klryako Venlzelosun Gemisi 

Aldırıhyor 

Atina, 19 (Huaust) - Venlı .. 
losun oğlu Kiryakosa ait olu11 
haczed:len Uç \'apurdan ikisi yeni 
vapurlar olup kıymetleri yirmi 
beşer bin lngiliz Jiraıı t~ tmak• 
tadır. ÜçUocUsli altı bin lnglUz 
lirası değerindedır. 

Hunlardan Iıtanbul lirranında 
bulunan " Naus~caa " yı a.mak 
ibere dun bur.adan (23) gemici 
aöoderiJmittir· 
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MACUNU 
· KALAY TÜPLERDE 

İMLA OLUNUR. 

Cildimizi parlatan : HUseyJn Avni yoğurdu 
Yüzümüze renk veren: HUaeyin Avn1 yoğurdu 
H:ızmımızı kolaylaıt!ran: HUaeyln AvnJ yoğurdu 
T~m ıcnçlik kaynağı olan:. HLİaeyln Avni yoAurdu 
Sıhhat membaı ve halis olan: HUseyln Avni yoğurdu 

Akçe Burgaz ç:ftliğinin n:hayctıiz ve mUnbit ovalarında 
,, }'etiıın halis koyunların ıütündcn mamul 

HÜSEYİN AVNİ YOGURDU 
Bittin Tiirkfyenin rakipsiz ve en çok a:~nan bir yoğurdudur. 

Teaekelerlll kenarındaki &1 seyın Avni 
markalı kırmızı etiketlere dikkat ediniz. 

İn~iliz Kanıuk eczane»İ 
müıtahzaratınılan 

SAÇ EKSiRi 
Komojen Kanzuk 

Szç:arrn dökülmeıirıe ve kepek· 
lenmta~ne mani olur. 
Komojen uçların köklerini kuv· 
vetlendiı ir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renkledni bozmaz, latif 
bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk Saç Ekıirf 
maruf eczanelerle ıtriyat mağa· 
ulumda bu!unur. 

r
-~ Dr. IHSAN SAMI <(-

1
1 B~~u~2.~~~,u~!·~~tı 
Jf pek tca'.rli ve taze atıdır. Divanyo~u 
~ Suaan M~hmut tOrbesi No. 189 

---------
SATILIK HANE 

Deyoğlu'nuıı merkezinde kain ve 
her katta a1:1yu, elektriği, havagazı ve 
banyoyu havi 10 odalık lu:ıvadar ve 
güzel tcro ~alı lıir ev satılıktır. 
Franı .zc:ı lıta:ıbul Gazetc•lne mUracaat. 

-----

ASiPiN KENAN 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden, gripten, l:aş 
ve diş ağrıiarından koruyac~k en iyi ilaç budur. 

ismine dikkat buyurulması 

~---------------, AOEMi iKTiDAR 
n~ı gevşekliği, tenııaüli zafiyet ve 
vak itı:z, vücut ve zilıio yorgunluğu .. 

BORMOBİN 
TABLETLERi 

kulla11makla tedavi edilir. 

HORMOBiN 
Uzviyeti tcnbilı edtr, siııirleri ve 

d !mağt kuvvetlendirir, vakitıiz ihli
yıtrlı~ın öııüno geçer ve ya~amak 
ne~uioi iade eder. 

lstanbul'da f.ali 150 kurut 
Eczanelerde bulunur. 

Adres: 

Galata Posta lmlmu 1255 
~ ....... mm ........... 

Pudrada yeni rno :ia 
MEVSiMiN ZAFERi 

Ş>..k ve kibar lı ı l'n: r t ı rl\
fından kullanılan ~eni pudra; 
Lütün g 'in luı.ttô. j'Uğıuu rlu ve 
ı iizgilrh havada bile hiçbir par• 
lnklık izi bırakmnkıızın tamamen 
mat Lir ten veren pudradır. 

Pu Jradaki bu son tekemmül, 
" krema köpüğü 11 tabir edilen 
yeni bir cevhere medyundur. 
llinaen4leyh, Tokaloa, krema 
köpüiü uıuliioün imtiyazını al· 
mıtlır. Bunun içindir ki şimdi; 

Tokalon pudrası, Luıtüne kadar 
istifade cdilmiyen bir çok mu· 
ha11enatı takdim ediyor. Yeni 
Tokalon pu<lraeı, neiia ve muh· 
teıe.m bir ten vermekle beraber 
bütün gün daima ter ve taze 

l - bulunduran bir ten temin etmek· 
tıdir. En şedit ve açık havalar• 
da yapılan spotlardan ve uzun 
danı auvarelerindeo mütnefüt 
terlemeler, tenin pembcliflni Y6 
tazeliğini kat'iyyen boımaz. Zira 
'l'okalon pudruı, krema köpil· 
ğüoün ıırrına malik yegane 
puılradır. 

~----------------~ Denizyolları 
fŞLETMESl 

Acenteleri : Karaköy KöprGbaıı 
Tel. 42362 - S:rkeci Mahardar:ıade 

Harı Tel. 22740 ......... ~----
IMROZ YOLU 

KOCAELi vapuru 21 Mart 
PERŞEMBE günU saat 16 da 
T opane rıhtımından kalkacak 
giditte Tekirdağ, Gelibolu, 
Lip~eki, Çanak~ale, lmroza; 
dönüşte bunlara ilaveten Şar· 
köye uğrayacaktır. "1394., 

~--------------' KUtahya icra Memurluiun· 
dan: 

Daima genç 
Daimaglzel 

lngıl z h uuzuk eczanesi 
mUılülızaratıodan 

KREM BALSAMiN 
KANZUK 

ile 

EKSiR BALSAMiN 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dllnyanıO 
en mükemmel güzellik 

müstahzarları dır. 

Ôtt1denb~ri m•mlelc•tinıl' 
kibar til~minin takdirini 
mazhar olmııştar. 

Krem Balsam.in KanzalS 
Ka'dın güzelliğinin sihrini terki• 
binde sakhyan en ciddi ve ıayaDI 
itimad markadır. Genç ve ihtiyb~r 
bUtUn lc:adanlar için zaruri *' 
ihtiyaçtır. Cildi letafet 'f'O terr 
vetini artırır. 

Ekılr Balıamln Kaazall 
Cildin daimi yumuşaklığını teınio 
eder. Yllzdeki çil ve lekeleri alat• 
Sivilceleri tamamen izale eder• 
Traıdan sonra cilde IAlif bit 
ıerinlik verir. 
Umumi d•posıı: İngiliz KANZU1' 
eczanesi. Beyollu Maruf Par" 
fUmörilerde bulunur. 
~---------~~-------~ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi : Berlin 

Türkig•dttki ıub11l•ri: 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Deposu: let. ·ı'ütün Gümrüğü 

<fC Her türlü banka iıl lf-

--~~~~~~~~----,_,/ 

PEKTOllllf 
Boğaz yollanndan geçen muıt"' 

mikroplara karşı BOOAZIN bekciskfır. , 

( Halen ikı: metglhı meçhul olan Kiltah· 

'\"' 

______ ./.DARA 
BiRiKTiREN 
RAJ-~T-~D~Q 

l yanın Ha1nidiye m ahallu:nden Dalyan 

oğlu Kimile 

Kütahyada İmam otlu Hllaeyine 
olnn 550 lira borcunuzdan dolnyı 
Kütahyanın Hamidiye mahallesinde 
klin kardeıiniz Hacı A~i ile milıterek 
eviniz icraen hac:z edilerek tamam•na 
175 lira kıymet takdir edilen evinizin 
aixe alt hiaaui 18 Niun 935 perıem be 
aaat 14 de .ahhcat't Lir runa itir .. uı
~ıs V&UA a&hf aQ111lnden evYei yapıl• 
maaı teblit makamına kaim e1mak 
lnr• bilcliwilir. 

Or. HAFIZ CEMAL 
D h ·ı · Müt•lıassısı a ı ıge 1 18 oıvanyo .. 

Telefon 1 ' d her 
Cumadan ınaR a 

22398 ü . "-leden 80ura 
2104.f g O Oe; •••••-' 

····•························· ········ ................ .. ... tba••I 
Son Po•t• .... -- -

~i~I: Ali Ekr• 
~•trirat ilidir&& T.W. 


