
Almanya, ·Fransız Ve İtalyan 
·Notalarını · Reddediyor· 

· Urla Cinayeti Yeni Safhada 

Pariste Siyasal Bir Toplantı 

~ikim Ihsan Ziyayı 
Oldürmekten Suçlu .• 

Dokuz Kişi Yeni Urla Müddeiumu
y akalandılar misinin Kararile 

' Urla ( Husu•i muhabirimiz· 
den) - Dokuz ay önce Urlaya 
gelen müddeiumumi Bay Kizım 
Yılmaz, dlln muhitte hayret uyan
dıran bir kararla ikiai avukat 
olmak üzere 9 kişi hakkında tev
kif ml'7ekkereai keıtl ve bu 
hareket e : 

- l ıakim Bay Ihsan Ziyanın 
katlllcri bunlardır. 

Demiı oldu. Tevkif edilenler 
avukat Bay Sabri, avukat Fehmi 
Ye kardeıi Ahmet, keresteci Bay 
Salih, Urlanın eaki nUfua memura 
Bay Haaan, Yozgatlı Bay Sadık 

( Dnamı 9 uacu yüzde ) ,,.,,..... ilan• zı •• 

• ••• Hltler FraıtNnın ll•rlin ••/iri Fr•11•uv• Po11•• il• kon•ı•11or. Yon.ıl11 /ll'O/la6•ntl• nazıl'I Gl66el• var 

ııın 

Bulunduğu 

1 
Pariı, 22 (Husuat) - Fransa· 

nan Bulin elçiıi Almanyanın son 
- 1c ......... ubul ebDedJiinl J.pil.U.-ea 

proteatoamaa Almaa PfaitefJ• 
A 
fçin .. 

Bulgaristanda Komünist
er Kıyam Yapacaklardı 

-----
Bir Kahveciyi Delik Deşik Ettiler. 

Bakanına dOn vermit, fllat Ha
riciye Bakını bu protHtoyu ka
bul edemiyeceğlni ı6ylemiıtlr. 
Alman Harciye Bakanı, ltalya 
elçisinin notaaına da bu ıekilde 
cevap vermiştir. 

Her Tarafta Geniş Mikyasta Tev .. 
kifat Y apılmağa Başlandı 

Sofya, 21 (Huıuıt) - Şumnuda l 
Bulıar poliai, gizli komOniıtJik l<adınlar Da Ceıedini Tekmelediler Franıız notası çok aert bir 

ifade ile ya:ıılmlfhr v~ Almanya· 
nan hareketi takbih edilmektedir. 
Notada, Fransanıo, muabedelerio 
bir taraflı olarak deği1tirHme1ine 
müsaade etmemeye azmetmiı ol· 
dutu da ilin edilmijtir. Alman 
Hariciye Bakana red cevabına 
ıunları eklemiıtir: 

(Devamı 11 :inci yüzde) 

propagandasından dolayı ıenit · 
mikyasta tevkifat yapmııtır. Ya· 
kalananların adedi yUze yaklat
maktadır. Bu tevklfat, mektep 
talebeleri araıında Markıizmi 
çok derin kök ıaldığını giSıt n 
mektedir. Ayrıca Ruıçukd edr-
d . k'· aa 
enıı aı erjerı araıında 1 Il teıkilit olduğu anlaıılmakt id z 

Yakalananlar mabkemey 
8 ~rl. 

· 1 d" MUdd · e verı • "- ..•. · · · · · ~ · .. · ~ · mış er ır. eıumumt bunl d 

Romanyada 300 dördünün idamını isternekatrd~n 
~··----

S f d .. . . e ır. 
o ya a, auvarı ıandarınal 

·ş h·tı· s· D d d . ı· k •r, 2ra· a 1 1 ır ava ım • a gız 1 om'lnist teıkillb 

Bu .. kreı, 21 ( Hu.uıi) - Kıra· olduğu anlaşdmııtır. Bunla 
haneliklerden ıilib Ye r, hcep-

lın husuıi katibinin babası umum . cep ane 
d G ı Di alarak ııvll arkadaıların . ll•lıu 11•/aillg• bak••• •lr•lag 

" 

• 1· andarma kuman anı eoera • a Yerm••- ,,,. / f Eır•//l•I• valr'•••n• çık.,·•nl11r z•iat•ıun JH11Ç••in • l d' U • k ., n.o e 
mitreıko'nun daYaıına cumarteıi er ır. . mumı anaat ıudur ki ...................... - ... ·-··-... -.. -·---·-......... . lınıtr, 20 (Huıuat) - Eırefpa- ıelerek eratla durmuılardır. Bu k G l • komftnııtler ini surette b' k 

h k h ..J b f k 1 aünü bakılaca tır. enera reamı ır ıyam 
.... Dilinde Tatar Kadrinin kah- vaz'.yet, a ve.e azı ev a i- • ki yapacaklardı. Fakat ba .f t, 
... ,,. d d itlerde ıufıtimal yapma a ıuç• zı 1 ıaa fili •tı • Amerikaa haydutluk tlei:kler o!ac.aiın~ anlatıyor u. ludur. Üç)tb:dea fazla ıahit din· hareketi vukuundan evvel hnk· 
~ llllerilHle ra1tlanan bir tekilde Bu sırada Alı yerıoden kalkarak lenccektir. mete aksottirmitlir. u-

k '~lı:unç bir cinayet itlen .. iı; iki ..::z:~~(~D::,:.;c":;:•:ın:• ~l~l:::i:;nc:i=y~ü:,:z:;tl•~) ==-=-~-==="""""=~~=::==:==~====-:==:====~::=:-===~==-=-=::.:====-
) itı aı.llt Ye aç beı kiti de Meslekleri fsyan Çıkarmak Olan Zabitler Divanıharpte l\';~•n•ııtır. Ôle11ler kahYeci 
tt1ıı ri ile kardeıl Remzidir. Ya· 
t,d •r memleket bastabaneıintle 
11,;'tl etlilmektedir. Hadise etra· 
)o " •cllndii;m mallinıatı hildlri· 

tu11a: 

it, - Htdi•e gllnO kahveci Si· 
~:an otlu ince Mehmet, kaaap 
~h et, tlltUncü Rauf ve berber 
t,k illet, Kadrinin kabveaine ıide
~ kah•e ıımarlamıılar Ye kah· 
... 1 .. 
Ot .n dıtarıımdakl sandalyelere 
~trauılardır. Bu sırada kahvenia 
.& •• f~ıına &olen yaya kaldırımına 
"'lının ka ' E . ~· rıs. mıne, Ha.•an kızı 
.,__;ne, Hasan kızı Haaa, Meh-

lcıaa Ayte ve Ali kızı Cenan 1 

.. 

Şarkta Kırmızı 

Kar Yağdı 
Karaköse, 21 ( A.A.) - De

rece ııfıno alhoda 28 e kadar 
dtıımuıtor. Dtın eece ve buglln 

merkez Ye cıvarlara bir ara 
kırmızı renkte kar dlltmllıtUr. 
Qya ve etraf dağlar tuğ:a renıi 

karla iSrtOlüdür. Tipi yüzOnden 
Hamur nahiyesinde bir k6ylll 

boiulmuıtur. 

Not: Renkli kar ve yağmur, 
tarihte kaydedilmif bAdiaeJerden• 
dir. Bu renk ya havada teaıdtlfen 
karlı zamanda buluna• madeni 
ve renkli tozlardaa ye!abut ta 
kllçük ıu yoaunlan cınıl.:ıden 
renkli Joaunların buluamuandan 
ileri seldljl yapdaa tetkiklerle 
tublt edilmiftir. 



(Halkın SesiJ1 

Harp Tehlikesi 
Karşısında Yurt
taş Düşünceleri 

Gün ge9mlyor ki gazeteler, muh· 
temel bir harpt n, atlntılan bir 
eav tehlikesinden baheetmeaia
ler. S.yeııetle uğra9an muharrir
ler, bu ihtimalleri nazım itibara 
alarak temenniler, kehanetler yü
rütüp duruyorlar. 

Biz bugün de, bu ıütuna muh
temel bir hnrp karııamda, muh· 
telif meslek ve mevki ıahibi 
vatandaşlarımızın düwünoelerini 
sığdırdık: 

Tıbbıadli müdllr mnuini doktor 
Bay Fahri Can: 

- Vellahl, harp çıkınca ne yapa• 
cağımı geçen on harp yılında bilfiil 
ispat ettim ben. Doktorluk ettim, 
kumandanlık ettim, hattı komitecilik 
ettim, bugOn de bana Yerilecek nıı:i
feyl bili kaydUşart herh•Diİ bir emir 
dairesinde hizmet ederim tabUJ 

* Tıbbı Adli mtidüriytti odacılarından 
Bay Cabir ı 

- Aıker oluruz tabii. Vatan için 
değil mi bu lf, elimi& ayağımıa tut
tukça gideriz cephe7• elbet. elimlai 
kolumuzu ba4la7ıp oturacak laallmlıı: 

~ka? ~ 

MDnekki' n muharrir Bay Nurullah 
.. Atnç: 

- Aıkere çağırırlaua gideriz. 
Ba9ka ne yapalım birader ? 

"" Alayköşkü caddesinde, ÖztUtk hik· 
kaliyesi Mehmet Şükril: 

-Hemen ... Hem de gaanııo i'İder
dlm billlbl... Ne kız kardeıim, ne 
anam, ne babam, •• de ıevgillm 
aözQkOr aö:ıilm•. 

* Türbede Turan kıraathaneelnde 
komisyoncu Bay Murtaıa Akar: 

- Geç be birader. Baıka, u~rlu 
bir 16fın yok mu scınln? Ne yapacağız, 
herkes gibi blı: de askere ıideria tabii. 

lstanbul 
Maliyesinde 

lıtanbul mmtakaıı maliye .teı• 
kllabna menıup memurların işti· 
rakile bir arttırma ve yardım 
eandıkı teıkil olunmuştur. Sandık 
niı:amnemeain• göre, aza olmak 
isteyen her memur ayda en az 
bir lira verecektir. Geçen gUn 
toplanan umum1 heyet, nlz:amna• 
oıcyi habul oderek idare heyetini 
intihap etmiıtlr. Relsl'.ğe latanbul 
tahsil mOfettiıl Bay Hikmet 
Türker, Muhasebeciliğe VilAy t 
Muhasebesi Mümeyyizi Bay Tahsin 
azalıklara Bay N Bfiz, lımail ve 
Tnlat seçllmlılerdir. Bay Gnlip 
ve Server de müx kıpliğe ayrıl· 
mışlardır. Sandık Mart b şında 

L 1 L 

iki uruşluk Ceviz için 

dam atıc yı • 
ır 

'/ ol Bövr•·n en Yaraladı 
Recep adında birisi diln Adliyede teYkif edildi. 

Bu ada mm ıuçu şudur: Bey oğlunda Y eolşehirde 

Mehmet oğlu Ali adında biriıinden iki kuruıluk 

ce•iz almak istemiş. Fakat Hbcı az verdiği için 

aralarında kaYga çıkmıt ve Recep bıçağını çeklp 
satıcı Mehmet Aliyi ıol bUğrUnden yaralamııtır. Ya-

Beyoğlunda Vahram adlı bir bakkal bir alacak 
yllılinden Jiraylr isminde birini tuilu ile baııodan 
ağır surette yaralamııtır. 

* Bakırköyde Iamail •e Halil adlı lkJ amele 
bir para meselesinden çıkan kavga neticesinde bir• 
birlerini tatla yaralamıılardır. 

lf LAngada oturan Kalyopl ilminde bir kadın 
rala timdi Cerrahpaıa hastaneıinde tedaYi ediliyor. 

Bundan baıka ıon yirmi dört saat içinde ıu 
kanlı kavgalar da kaydedilmiştir: 

bir dedikodu yUzOnden çıkan kavga neticesinde ayni 
eYde oturan Eleoi adlı bir kadını map Ue hapndan 
yaralamqtır. 

Yeni Gemiler 
Hükumete Şimdiden Bazı 

Müracaatlar Yapıldı 
Denlzyolları lılemesi mUdllrU 

Bay Sadettin aybaıında Ankaraya 
a-idecektir. Bay Sadettin, Anka· 
rada Denizyollarına verilecek 10 
milyon liralık tahıiıat meaeleıl 
etrafında temaslarda bulunacaktır. 

Öğrendiğimize ıröre, baıı 
kumpanyalar Te lnıaat tezgAhları 
mUmeaaill rl ıimdiden müracaatta 
bulunmuşlar, gemilerin ioıası itini 
UzerJerine almak istediklerini bil
dirmiılerdir. 12 geminin yııphrıl· 
maaı için verilecek tahıJsBt hak
kındaki kanun projesi henüz mec-
liaten geçmedfii için bu mUraca• 
atlarla bir neticeye Yarılamamak· 
tadır. Proje, lktısat ve biltçe 
encUmenlcrlnden 1ıeçmlf, kamu• 
taya gelmiştir. Kamut&)m önll· 
müzdeki toplantı lannda görlitUI .. 
meıi kuvvetle muhtemeldir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Agasofga 
Kaymıyor 
1400 Senelik Bina Sapa• 

sağlam Yerindedir 
Bir gazete, Ayasofya mllze

ılnin ılmal tarafında }·ıkılma ve 
çökme eserleri görüldOğünU yazı
yordu. Bu haber doğru değildir. 
Müıe bahçe11inde hafriyat yapan 
Alman mütehaasıslar g:bi, müze 
idaresi de, bu haberin inanılacak 
tarafı olmadığını ıöylllyor. Üç 
yıl önce yene böyle bir şayia 
çıkmııtı. Fakat diyorlnr ki: 

'' - 1400 yıldanberi ayaktn 
duran bu tarihi mabet için kayma 
ihtimali olamaz ve yoktur.,, 

Adliyede iki Kadrn Arasmda 
Bir Kavga 

Bayan Ayşe adında bir kadın 
kocası Ahmet llo ebe Fatma 
aleyhine bir dava açını tır. Dün 
davaları görllldfikten sonra Fatma, 
Ayşenin üzerine hücum etmiştir. 
Adliye polisi Bayan Ayşeyi, bir 
tecavüze uğramamak için Adliye
den tramvay durağına kadar 
götllrmUştllr. 

Liman ameleainden Şakir, 
aevk memuru bay lhıanı ölümle ,
tehdit ettiğinden yakalanmıştır. Nöbetçi 

lf Hakkı adında blriıi, Ka- E l 
ragUmrUkte bir kadının para CZQRe er 
çantasını elinden kaparak kaçar• Bu gece nöbetci eczaneler ıunlımlır: 
ken tutulmuıb.ır. Çarııkapıda letanbul tarafı: Şehzadebatında 
Şevki adında bir adam, Haydar (Hamdi), Akeara)da (Ethem Pertev), 

Karogüwrükte (Suat), Sao:ıatl oda 

ı 14,5 Kuruş 
S1ğır Eti Mezbahada Bu 

Fiatten Sahhyor 
Son günlerde f ehrimize Kara• 

tan oıühlm miktarda sığır gelml· 
ye baılamışbr. 400 kiloyu geçen 
bu sığırlar mezbahada kilosu kan
tarda 14,5 kuruıtan satılmııhr. 
Piyasa satışlan da 35 .. 40 kuruı 
arasındadır. 

Bayram mUnaıebetile şehri
mizde 30 bin hayvnn satıldığı 
te&bit ediimiıtir. Koyun etf fiat· 
leri 4 gUndenberi 5 kuruı llaha· 
Jılaşmıştır. Bunun sebebi, lzmir 
ve havalisinden yeni mal gelme
meaidir. Bununla beraber hay•ao 
piyasası çok istekli vo fiatler 
dUımiyo mlltcmayildlr. HayYan 
boraasında aabılar, bayram do-

Jayısile biraz azalmıt vaziyettedir. 

Zehir endi 
Ve Öldü 

Osmanbeyde Vildan aparlı· 
manmda oturan Bolulu Oaman 
adlı biri odasında Glll olarak bu· 
lunmuştur. Yapılan muayene ne• 
tlcesinde Osmanın, odaıına koy• 
duğu man1ı ldakl kömürden ze
hirlenerek öldüğü anla§ılmııbr. 

Apartıman Dolandır1eıhgı 

Suçluları adında biri inin saatini kapmıı, (Erofiloı), Zeyrekte (Ilaıan Hulfııi), 
savuşurken yakalanmı~tır. EyUpte (Hikmet), Balatta (Tolidı), , 

lf Evvelki akşam Takalm Kumkapırla (Belkı~), Dh·anyolunda 

Dun Asliye Üç{lncU Ceza 
Mahkemesinde aparbman dolan
dırıcılığı davasına deYam edildi. 
Mahkemede ıuçlu olarak Celal, 
Fikri, Behiye ve Fevziye vardı. Reiı 
tahkikatın bittiğini söyledi. Bun• 
dan sonra MUddeiumumt Bay 
Ekrem iddlassını serdetti ve suç• 
luların cezdandmlmasını istedi. 
Muhakeme mlidaf aa için baıka 
bir gllne talik edildi. 

kışlası geçitinde tcrkedilmiı bir (Ent), Bahçekapıda (Aıop Minas-
aylık bir kız çocuğu bulunmuı, yan), Bakırköyiinde (lıtcfao Terıiyaıı). 
Cemile adı konularak darUlice· Deyoğlu tıı.rafıı Kalyoncukulluğunda 
ıeye gönderilmiştir. (Beyoğlu), 'l.'akeimde (Tnksim), Ga

lntada (Mişel Sofronyadis), Şivlido 
"- Sultana adlı aabıkah bir (Halk), Kasımpaı,nda (Yenituran), 

kadın kOçükçamhcada postacı lia1'köyde (Yenitürkiye), Kadıköy 
Halldin evine girerek iSteberl tarafı: Modada (Altı.eddın), Pazaryo-
ı-alarken cUrmUmoıhut halinde tunda (Rıfat Muhtar), Biiyükadada 
"' (Şina<ı İ Rıza) eczaneleri. 

ı\1art 22 

Yedi Ev Ve 
Dükkan Soymuşlatı 

iki Kafadar Bin Liralık 
Eşya Çalmış 

Osman ve Akif adh iki auçh1 
dlln adliyeye verilmiıtlr. Bunlat 
yedi ev vo dükkan soyaıaktaO 
suçludurlar. iddia edildiğine glSr• 
bu iki kafadar, bir geco ,Aksa• 

rayda kör lbrahimin dükkanın 
ılrmlıler, bln lira kıymetinde eşya 
aıırmıılardır. Çalınan e yadad 
bir kıımı da evlerinde bulunmur 
tur. 

MUddelumumilik polisin tahkl" 
katını noksan bulduğu için sd~ 
luları tekrar poliıe göndermiıtlt• 
Yazmacllar, Dokumacdot 

Y azuıa •• dolrnmacılar kooper•" 
tlfi Hnelik toplaDt111nı dOn yar>4 

•ıtır. 

Vapur Navlunl r1 
Yolcu n nnlun ilcratlerlni teıbl~ 

edecek komiayon dQn do toplanot1~ 
g5rDımelerlne devam etmtıtir. 

Kok KömUrU lhtlk rı 
Şehrimizde yine kok k6mürll lbttf 

kirı yapıldıtı tikliyetlcrl Gzerina b•' 
lediyo it• el koyınuıtur. 

Moskova 
Sefirimiz 

Moıkon •efirlmiz Bay VHıf Çı11•; 
ADkaradan ıebrimize gelmittir. P•t: 
iGnG Moıkovaya dönecektir. 

faaliyete geçec ktlr. 

l_L_o_n_R_o_s_ta_'n_ın_R_e_s_im_,_ıı·_ Hı_ik_ag;_es_i_: _________ R_a_za_r_O_la_R_a_sa._n_B_. _D__;ig_o_r __ K4_ı_· • __ • _I 
yakalanmııtır. 

Yine harp ihtimali var •.• 

1 

Dllnya ıulhll bozulmaz. .. 

1 
Bir haı mubakkakbr, 

liyor •• 
dıni· ı Sulh herıeye hAklmdir •• 

SON 

_ Bu ne bu Hasan B. 1 oı 
H. B. - Ne olacak gUP 

alnemaıı ••• 



22 Mart 

--------------------" 
Hergün 

Bir Mukayese 
Yapmak 
istedim .. -

Ayın 17 inci gUnU Fran• 
••da Pariste bir futbol maçı 
Yapıldı. Alman ve F rans:z millt 
takımları 35 bin Fı ansız ve 
8000 de Alman seyirci karşı· 
••nda, bütün dlinya efkarı 
llmumiyesinl heyecana getiren 
bir müsabaka yaptılar, neticede 
Alman takımı (1·3) galip geldi. 
Ne lıe .• Maçın neticesi bu sUtunu 
tlAkadar etmez. Benim asıl an· 
latrnak lıtediğlm ıudur: 

Maç baılamadan önce (8000) 
4'1rnan Hyirci • ki bunlar yalnı:a 
bu maçı Hyretmek Uzer• Alman· 
radan aelmişlerdir • tek bir ita· 
tttıe ve hep bir ağııdan Alman 
lbilli marıını söylediler. Öyle 
diıiplinli bir marı s5yleyif ki bir 
btfeı ak1aaıası bile olmadı. Trl· 
btınlerl dolduran (35000) Fran11.z 
feyircl, kendi yurtlannda ve ku· 
f•ldarı dibinde kendi milli marş· 
•rını haykıran Almanları ayakta 
dinlediler. 

Bu, ruhlara tılemit bir m .. 
~•niyet zenginlij'inln çok temiz 

lr lfadHldir. 
Bundan sonra (35000) Franııı 

~Ylrcial ayağa kalkarak h.ep 
bir ağııdan: "Allonı enfantl de la 
Patrie,, diye baılayan Franıız 
İilli aıarıını, "maneyyez,, 1 alSy• 
•diler. Bu 35000 1eyfrcl de en 
kısa bir soluk aksaması yapmadı. 
Vo Almanlar da bunları derin 
bir hürmetle ayağa kalkarak 
dinlediler. 

Şimdi dUşUnllyorumı 

1 latanbula, Ankaraya Ytya 
t r·• ~lr Bulgar, bir v-a• 
~ ımı l•lae de milli martlar 
ıoylemek icap etae, milli mart 
olarak kabul ettiğimiz lıtlklAl 
Qıarıını hep bir ağızdan ve ak
•arnadan söyliyecek kaç kiti 
~•rdır? 

k Vardır, yaparız, ederiı, diye 
Uru kuruya iddiaya kalkııma· 
f •lı1rn. Hemen milli marılarımızı 
0,P u bir halde ıöyleyebllmek 
n:~. tali•ler yapmaya baılayalım. 
~ ıkle yapılan cotkun bir ses 
\: . nef.. tezahürü bazen bUyUk 

ı.ır haaıl etmeye vesile verir. 
~ f Şu yazıyı Halkevlerlmize it• 
.ı~. ediyorum. Çünkü kütleyi 
..... P .. 'il~ ıni temin vazifeıi . buaUn 

rın üzerine düıftyor. 

3oo Bin Lirahk Eir Dava 
lehimize Neticelendi 

"a l'Urk • Yunan muhtelik hakem 
~t'h"••eainde dün hükümet aley· 
~ lld, açılan 300 bin liralık bir 
~"•Ya bakılmıttır. Davacılar bu t.:7•, lzaıirde Türk hükumeti 
ldd~ •ndan muaadore edildiğJ 
r_.,daıUe tazminat olarak f31tiyor
>'ok 1• Fakat ellerinde ve1ika 
.\ıi t!J Türkiye ajanı Bay Emin 
llıil' Ork hfikiimetinin böyle l:ir 
d-.,i '•dereden haberi olmadığına 
't~· Yemin etmiş Ye dava sukut 
~ttir. 

ukuk Profesörü Bay 
Veli Dün Öldü 

l'tof Ankara Hukuk Fakültesi 
~SÖ J • d '-b r •rın eu Bay Veli dUn 

b •h öl u tü it h 111 1 r. B. Veli, kıymetli 
liu1c ~kuk hocaıı idi. Istanbul 
J.tllk u F akUltesinde de Eıaaiye 

uku profesörlüğü yapmıftı. 
Ankara Fakültesi 

ttk.«\n
1
kara, 21 - Burada kurula· 

o. t "b t,,i · arı ve coğrafya fakül-
~ ııe . ait layiha hazırlanmıttır. 
l,c: Ykenı fakülte haziranda kuru-

~ tar. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Tedbirde ihmalin Cezası a 

.. Harp,. söz.eri, dünya ufuklarında sert fİmtekler gibi 
çakıyor. Hudutlarda süngG parıltıları gözleri kamattırmaya 
batladı. Milletler hep tetikte duruyor. Fakat, herhaasıi 
bir tecavUz ihtimaline kartı vaktinde hazırhk yapmamıı 

o,anların lokma ribi yutulmasınıı h.ç fÜphe et . r 
Yurt mOdafauı iç~n hazine.ini doldurmuı olanlarf.:1Yb~~: 
1efalet ve açlık lçınde klnananların mukayesesi n h · 

d ·1 ·1 e aıtan oluyor, eğı mı 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Fransa Sert Söylüyor ! 
"Almanyanın Hareketini Kabul Et
memeğe Kat'i Olarak Karar Verdik,, 
Almaayanıa son hareketi karıı· 

aıada Fran1anın yerdltl nota ye diğer 
haberler birinci u7f adadır. Burada 
da Franauı notHıaın •H• hatlarıaı 
bildiriyoruz ı 

Paris, 22 (Hususi) - Fran1a. 
Almanyaya verdiği notada, 
V eruy mualıedeainla bir 
taraflı olarak ihllllni doğru 
bulmamakta, karıdıkh mUzakere-

l 

ler ve anlatmalar yapılması 1 yaya yayılan huzursuzluğun mca'u· 
icap ettJğl bildirilmekte ve Al· liyeti Almanyaya aittir. Fransa, 
manyanın, bu bareketile bDyilk dünya banıım gliçleştiren kötU-
blr tehlikeye yol açtığı söylen· lUklerl dağıtmaya Ye taahblltlerl 
mektedlr. Çok tiddetli bir proteıto ihlal eden bir tarafla kararlarm 
mahiyetinde olan bu notada bil· nazarıitibare ahnmamaaını kabul 
haaaa ıu Hrt sözler do Yardır : etmemek huıuıunda.ki kat'ı kara· 

"- Almanyanın kararile dUn· rını teyit eder • ., 

in il tere ittifak Ya mı yor 
Londra, 22 (Hu•ual) - Harf

clyo Bakanı Sir Con Simon Al
many anın aldığı vaıiyet Uıtrlne 
Avam Kamarasında ıorulan su• 
allere cevap Yermiş, bilhassa 
ıunları ıöylemlştlr ı 

llkmektep 
Kitapları 

Öz Türkçe Olarak Yeni
den Mi Baaı)acak? 

Ankara, 21 ( Tele fon ) - lık 
mektep kitaplarının yeni dil eaaa· 
luı Ozerinden baaılmak ıartiyle 
&ntlmUzdekl den devresine yetiı
tirillp yetlıtlrllemiyeceğlnl Maarif 
Bakanı Bay Abidin Ôzmenden 
ıordum. Kitapların öı dil eıaıla· 

naa göre olmasına çalııılacağı, 
cevabını aldım. 

Yunanistanda 
Meb'u• Seçimi 

Atina, 22 (Huıusi) - Yeni 
kabine dUnkU ilk toplantııında 
meb'ua ıeçim'.nin Mayııta yapıl· 
ma1ma, Ay a11 Mec:isinin ilıa edile· 
rek yerbe bütün iktısadi meı:eklerl 
temı:I eden bir mecl:s kurulma· 
aıoa karar veroıiıtir. Alman ı:d· 
detJi tedbirler hakkında da bUtUn 
halkın reyi alınacaktır. 

[ y unsnistana ait diğer haberler 
11 inci uyfndRdır. ] 

"- Almaayaaıa Yenay muahe
deainl JhlAI etmesi lnglltere için 
ağır bir darbedir. Almanyanın 
yeni ordu mevcudu çok kabarık 
ve taıkındır. Bu, Almanya• 
nın komıularile anlaımak nly .. 

J lta,qada 
Asker/ile Müddeti 
Azaltılıyor 

Roma, 22 (A.A.) - Harbiye 
Bakam, Mec'.iste beyanatta bulu• 
aarak, hllkümetln 18 ay olan as
kerlik müddetini azaltmıya karar 
vermit olduğunu ıöylemlttir • 

Atatürkün Tebriklerl 
Ankara 21 - Irak Kıralı Haz• 

retlerinin doğum yıldönUmll mU• 
n&1ebefle Cumhur reisimiz Ata· 
tUrk ile Kıral arasında tebrik ve 

teıekkUr telgrafları taatl edilmiştir. 

Türk - Sovyet Dostluğu 
Ankara, 21 - Ökonoml ba· 

kanı Kayı.eri ve Nazilli fabrika· 
larile alAkadar SoYyot mllhendiı· 
}erine bir ziyafet vermİf, ziyafette 
Türk - Sovyet dostluiu hararetle 
ortaya konmuıtur • 

Çalgıcılardan Vargf 
Ankara 21 - Artiıtler, ıarkı 

ıöyllyen ve çalgı çalanların bir 
defaya mahsus olaa dahi bunlara 
verilen paralardan vergi tarhı 
alikadarlara bir tamimle bildir~ 

mittir. 

/STER [NAN /STER 

tinde olmadığına bir deJJJdfr. 
Bize gelince, lngiltere herhangi bir 

memleket ile huıusl bir anlaımaya 
taraftar değildir. Biz baraıı, bütün 
devletleri İçine alan bir anlaıma 
ile korumak taraflıııyız.,. 

Bulgarista nın 
Bir Kararı 

Kı bin ede DeA-iımeler 
Olacağı Da Söyleniyor 

Sofya, 22 (Huıuıl) _ M k 
bl h b .. enu 
T 

r k ad ekrle gkor~, TUrkiyenin 
ra ya a as erı vaziyeti h k 

kında Uluslar Kurumna 1~ • 
notadan dolayı Bulgar Hük~er e!1 
Cenevr~d~ki murahhası Ba °A=~ 
tonofu ııtıfaya davet etmi ~ 

ÇUnkU bu notayı Ba ş r. 
kendl~iğinden vermi§tlr. Y Antonof 

Dığer habere göre d B 
1 bir kıbineıinde birkaç gUe ku gdar 

b d w• 1 De a ar aza egışme er olacakt M . 
Hariciye ve MUnakalAt ır N alı ye, 
çekileceklerdir. azırlara 

Eytam 
Bankasında 

Ankara, 21 - Emlik E 
tam bankaaı umuıni heyet" vte 

1
Y· 

narak yıllık biIAnço v 1 op a-
.. d . di e raporu 

ıot~ eGn geçbı.r ve taadik 
et ı. eçen ır yılda ha ,_ 
eski yıla nisbetle 176 bi n"'aı~a, 
fazlnsile 6 milyon lira yatır 1° tra 
y r ı h b d l mıt ır. e ım er ·ı esa ı1 _ a geçen yıldan 
yarım mı yon ıra az olarak U 
buçuk milyondur. ç 

1 NAN ki Al 
An"ldolu c janıının Berllndea aldıfı bir telıraf 

haberini şur y ı ynzıyoru&ı 
Berlin t•h.rinia. nCUuıu 4,000,QOO olduğuna· göre 

takriben 30 kifıye bır otomobil iıabet ed"yor demektir. 
1.tanbulun nnfuıu 800 bin fü Ye burada 700 otomobll 
itleaıek.te:Hr ki l !O kitiye bir otomobil iaab~t ediyor 
domektır. Aradakı fark, medeni va11 talardan Herlin
liler ile f.tanbulluların iıtifade vaziyetini açıkça 
gö•terlyor. 

'·Bertin, 21 (A. A.) - Bir Mart tarihinde yapılan 
bir tahrirde Berl:nin it'cmekte olan otomobUlerinin 
adedinin (143,87j) ve bunların içinden (62,769) unun da 
husuıi otomobil oldutu an!atılmıttır." 

iSTER iNAN /STER lNANMAI 
----

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Hangi Taraf 

Haklıdır 

•• 
BugGnlerde, Bay Hitlerin çıkardığı 

mecburi aakerlik kanununun net" ce• 
lerine dair telgrafları gazetelerde 
okurken, hepimiz Nureddin Hoca 
a ibi ohıyoruz. 

Hocanın bu hikiyHini elbet ha
tırlarsın ı z. Haniya, bir gün komıula
rından biri Hocayı aörmeye geiir. 
Baıka bir komtudan t ika)·etlerini 
anlatır, Hocadan akıl danıt r. Hoca 
onu dinledikten ıooraı 

- Haklısın, hemen da.-a aç! der. 
Arkn11ndan ötekl komtu gelir. 

O da hocadan akıl danıtır. Hoca 
ona da: 

- Hakhaıa, hiç do:ma, hemen 
dava aç .. Der. 

)#. 

Almanyadaa gelen telgrafları 
- Vakıa, Almanya Veraay andlaı

ma1ıoda mecburi Hkerliği kaldırdı 

amma, diyorlar, öteki tarafta kendi 
memleketlerindt ıilAhları yavaı yavaı 
aultacaklarına saz vermiılerdl. Evet 
bet 71ldanberi bekliyoruz. Onlar hll& 
aralarında uzlaııp ta silahlarını azalt
madılar, bJIAkiı askerlerini çotaltıyc.r• 
lar. Etrafımızda çepçene b'.ze kartı 
ılllhh ordular toplandı. Biz de ken
dimizi mGdafaa etmeden botdurama· 
yıı yal 

Bu kadar dotru ıaı.ı okuyunca 
Almanyaya hak ..ermemek elimiz.den 
ıelnıiyor. 

Öteki gelen telaraflarda ı 
- Almanyanın mecburi ukerlitl 

kaldırması iki tarafla bir aalaıma 
Ozerine olmuıtu. Biz sözlnıU:tde dur• 
madıkıa. •• diyorlar, saten ıGzQmwzde 
durmadık detll, aramızda henGz 
uzlatamadık •• her ne ise durmadıkıa 
diyelim, Almanya biae nota nrecekti. 
Kartı karııya sıeçecektlk. iki tarafla 
antlaımayı detittirmeyi konutacaktık. 
iki tarafh blr antlaıma yalnız bir 
tarafın keyfile yırtılamad 

Eh ! Bu da hakla ıGz. Böyle ıöyll· 
.r•• tel.raflara da hak veriyoruı. 
Fakat ıiz diyeceksiniz ki: 

- Diribirinin akıl olan iki taraf 
birden nasıl haklı olabilir ? 

Naareddln Hocanın bayanı da, hocanın 
iki komıusuna da hak nrdiğiai duy
duj'u vakit öyle söylemiı. Hocanıı 
ona Yerditl cevabı da bilirsiniz. Ben de: 

- Dotruıuau iateraeniz, siz de 
haklııan ızl 

Oiyecej'im. 
)#. 

Zatea bu •tız ka.-ıuıade hanıl 
tarafın hıkla olmHınan pek de ehem· 
miyeti yoktur. Atız knaaaının timdi
lik zararı bize bayram rGnlerinin 
rahatını birdenbire unuthırmak oldu. 
ilk fftDIHde telgraflu pek te}lgh 
yazılmııtı da, muharebe hemen çıkı· 
verecek aanmııtık. 

Şimdi itin Aknm Mecliıl kons4• 
yine hnale edildiğini 6peolnce biı de 
ferahladık. Cenevrede allihları azalt• 
ınak için kaç yıldanberl uıılaıamıyan, 
akılla uılu adamlar elbette muharebe 
Çlkarmıık için de uılaıamazlar, diye 
Omit ediyoruz. Yirmi yıl Gacekl bGyOk 
1avat ın Hbep o!dutu katOIGklerl 
hatırlıyan adamlar healıı yaıarken 

ıulhun dnam edecej'inde lmidimia 
kuvvetlidir. 

Onun için tlmdilik atız. kavgaaın• 
da iki tarafında hak'ı o"mHında Lir 
zarar yoktur. Hangi taraf atız kav· 
g ı nı bırakır da ıi:ihla kavgaya bat· 
hırsa, o vakit hiç tereddilt etmeden 
ıöyleyebiliriz ki ••• 

Savaıı çıkaran taraf hakıızdır. 

İstanbulun Yeni 
Kültür T cşkilatı 

KUltü Bakanhğı, kültUr bakı

mından lıtenbulu !örnek yapmıya 
ve bunun için Iıtanbulda yeni 
teşkilAt ihdasına karar ve~ 
miştir. Bakanlıkta yeniden gil· 
zel aan'atler, beden terbiye.i, 

b i mek· basım ve yayım ve u .. u• 
tepler adları altında dört umum 
mUdUrlUk kurulacak, l•~anbul ~a
arif vaziyeti de Bakanlık teşkıl~
bna uydurulacak, her umum mü· 
dUrlUğün burada yükıek ia'ihl· 
yetti birer ıeii bulunacaktır. 



1 1 
- lzmirde Konf~'.""ans 1 -, 
Gaz Savaşında 
Canımızı --
Nasıl Kurtarırız? 

lzmir (Huausi) - Genç neıll 
mutlak bir ıulb knltürn içinde 
yetiştirme yofunda ienlı hamle
ler yapan cu· 
mur:uk Ttırki· 
yesi, :r.orlu ıa· 
vaş zamanla· 
rında dışarıdan 
memleketin içi
ne u:r.atılmaaı 
muhtemel ze• 
birli gazlere 

kartı bUyfik 
bir temkinle 
korunma ted-- Kimyager Reıit 
i>irleri ahyor. Akpayın 

Daha şimdiden halka zehirli gaı• 
!erden korunma usuUerJ hakkında 
malftmat verilerek, bu yoldaki 
biliilerl genifletiliyor. 

lımirln tanınmıı kimya oku
tan)arından kimyager Bay Reılt 
Akpayın bu hafta kalabalık bir 
dinleyici klltleal huzurunda .. Savaı 
iazlerl ve bunlardan korunma ., 
mevzuu etrafında verdiği konfe· 
rans bllyUk bir alika topladı. 
Genç kimyager, konferansını ve
rirken balkın bllgilerini arthrınak 
için maske tecrllbeleri de yaptı. 

Bay Reıit, böyle bir felaket 
inanda bir ıehrin naaıl korunması 
lAzım geldiğini şöyle anlabyor: 

" - Gazlanan ıeblrdu her 
ıeydcn önce (iaz diıiplini) tatbik 
edilir. Gaz mUteba&111lan (detek· 
törlerle ) gazın mevcudiyetinl ve 
cinsini tayin ettikten aoara dUdtık, 
çan, davul gibi vaııtalarla ( A· 
Jirm} lıareti verdirilJr. Bunu du• 
yan berkH için kaybedilecek 

aanlye yoktur 'e herkes iU 
maskeaini takmıy~ mecburdur. 
Maakeai 0!111ıyanlar ıliratle ıığt
naklara koıarler. qarottea bet 
dakika ıonra ııtınak kapılan 
kapatabr. Sığınak kapılanma ko-
nulan nöbetçiler halkın teker 
teker perdeyi açıp girmesini te
min ederler ve lıtiabmdan faz
la kimaeyi içeriye bırakmaılar. 
Sığınaklann içiadeki d;ıiplini 
(ıığnak amirleri} tayin ederler. 

Bu it yapılırken dııarda der
hal ( gaz imdat mlifreHleri ) ve 
( gaz temi:ıleyiciler ) faaliyete 
geçerler. Birinciler gaı.lananları 
gaz hastanelerine götürürler. T e· 
mizleyici müfrezeleri do gazlenmiı 
ıokaldarı " binaları temizlerler. 
Tehlıke geçtikten scnra halk sığı· 
naklardan dııarı çıkar. Bazı 

memleketlerde hutane, fabrika, 
şirket ve bankalar kanunla ( ıığı· 
nak) yapmıya mecbur edilmiıtir. 

Belediyeler, halkı korumak için 
kalabalık yerlerde sığınaklar 

yaptırmaktadır ... 
Kimyager, bundan sonra ıavaı 

ıazleriııi ı tesirlerini ve b611lmle
rini an~atb: 

- Beı yUı: kilo (fosgen) 
gazını havi bir tayyare bombaaı 
bUyilk . bir caddeye düşse 150 
nletrehk kııımdakl bUtun insan-
ları bir dakikada öldtırllr. Bu mik
tardaki gaz öyle bir konıantrao
yon huaule getirir~ki maske atizgeç
lerJ derhal dolar ve iıe yaramaz 
bir hale gelir. Savaı gazlarını fU 
böllimlere ayırmak mümkOndllr: 

ı - Göz yaşartıcı gaıler: 
Gö:r.lere, buruna ve gea:r.e 

tealr yaparak gözleri kızartırlar 
ve devamlı gözya~ı akıtırlar. 
bunların tesirleri aı:dır ve tehlf· 
lreaizdir. 

2 - Aksırtıcı gu1er. 
Buruna, genze ve gırtlağa 

SON POSTA 

HABERLERİ 

. Bolu m:-
' 

Değer 
Görülmeğe Ve Gezilmeğe 
Su Şehirlerimizden Biridir 

Bolu, (Huıu• çahımaktadır. Bo 
ıt) - Bllylk or- lu gün geçtikçe 
manlar ile çev• daha mamur bir 
rllmlı olan Bolu hale gelmekte, 
orta Aaadoluda ıehir daha çok 
zengin Ye ıön• güzelleımektedir. 
mes bir orman Kasabayı Ada 
hadneaf halin· pazarına bağlı-

dedlr. Bolunun yan 118 kllomet· 
ıathJ meaahaaı roluk yol tamir 

21025 kilometre Ye ıslah edil· 
murabbaıdır. Ka• moktedir. An-
aabanın beı ki· karaya bağlı· 
lometre u:r.akh· yan 84 kilomet• 

tında iki ılıca roluk yolun ta• 
Yardır. Tabii sı- miri tamamen 

cak ıu memba· ikmal edilmiş· 
ları üzerine ku· Boluda Ayant goltl kenarlanndan gilzel bir görilnlı tir. Boluda sıhhat 
rulmuı olan bu binalardan biri maaıararalarına doyum olmıyan lılerl çok dQzgtlndtır. Memleket 
bOyUk ılıca, diğeri K&çük ılıca bir kasabadır. Fakat yolıuzluk hastaneal muhitin ııhhat itlerini 
adını taıımaktadır. Suları kük&irtlU yUı:Unden herkea tarafında ge· tanzim eden çok faydalı bir 
ve çeliklidlr. Bu kaplıcalar ıon linip görUlememekte, bu yUzden mlleaaeaedir. Baıdoktor 8.ıy Naki 
ılıtem banyo tertlbahnı ihtiva de sık sık bahıı geçmemekte• halka kendini sevdirmiştir. 
etmektedir. Kasabaya 6 ıaat dlr. Hulila Bolu tabiat güzelliklerlle 
uzaklıktaki «Ayant» gölOnUn iki ıenedea beri Belediye bezenmiş, görlllmeye ve geziJmeye 
ıönmUş bir volkan a~zı olduğu Bolunun bUtUn ihtiyaçlarını karşı· değer kaıabalarmıı.dan ve tlfa 
tahmin edilmektedir. Bolu tabii lamak Q:zere ciddi bir azimle dağıtan ıu ıehlrlerimizden biridir. 

Sivas izcileri 
Tokatta 

Tokat (Hu5uıl) - Sinı liıesl 
izcileri bayram tatilinden iıtlfade 

ederek Tokada gelmişlerdir. Mi· 
aaflr izciler Tokat orta mektebi 
izcileri Ue kalke9' bando11U tara• 
fından merasimle karıılanmıt· 

lar ve Halkevfne getirH:p misafir 
edilmişlerdir. Slnı izcileri erteıl 

g&nl Tokat izcileri ile birlikte 
Cftmhurlyet meydamnda toplan• 

mıılar •• meraaim!e Gut Hey
keline çelenk koymuılardır. 

Sındırgıda ilk Kadın 
Muhtar 

Sındırgının Kort:l köyl muh· 
tarlıiına Bayan Hatice Analık 

int.hap edilmiıtir. Hatice Anahk 
Akhisar yolu &berinde durak 

mahalli olan Kertil köyl!nde eli 
açık, göztı tok, aaygılı, uyanık 
bir kadındır. Sındıri'l kaı:aaında 
ilk kadın muntar Hatice Amıhkbr. 

tesir ederler. Baş ve dit airı· 
ları verirler. Fada miktarda te· 
ncfflls edenlere cinnet alimetıerl 
ve kahkalar göriilür. Sır aakla· 
madan bUtfin bildiklerini, duyduk· 

}arını anlatırlar. 
3 - Logucu iaıler: 
Tene[Uı yollarına tesir eder, 

ciğerleri parçalayarak teı.effüaU 
keaer. İnsanlar kıaa bir müddet 
içinde boğularak ölür. Bu 
guruplarda çok mllthit ye 
toblikerl iaz.Ier mevcuttur. 

4 - Yakıcı ııazler: 
Mayi halinde bulundukları za• 

man, cildimize tamaa ettikleri 
yerleri kızartırlar. Biraz aonra 
kızaran yerlerde kabarcıklar olur, 
ondan ıonra da iltihaplaaır. T e
da vlleri, haftalarca ıtıren yaralar 
açtıtından ıordur. 

Tesirlerini kı1aca anlatalaıı sa• 
'Yat gazleriııdan herkea korun• 
mak mecb•rlyetindedk. Yalnız 
olarak korunmada (Maake okıl· 
jen cihazı, gaz elblaeıl) kullanı· 
lır. Toplu koruamada lao (Gas 
ıı~ınaklarına) girilir. Gazlanan 
yerleri (Ga:r. temizleyici mUfrezo· 
leri) vantilatör, gülveriı.atör gibi 
aletler kullanarak temizlerler. 

Korunma vaaıtalan içinde en 

Mut Serkomiserl 
Muı (Husu&t} - VllAyotimiz 

aerkomlaerli· 
ğino Gaı.ian
tepten bay 
Mahmut Ay· 

kut taylo edil· 
mittir. Mut 
emniyet lılerl 

çok düzgün 
gitmektedir. ~ 

Bay Mahmut 
Aykut gelir--

gelmoı: yedi Serkomiser .Mahmul 
kiıiUk bir hır- Aykut 
ıız kumpanyaaı yakalamıf ad!t.. 
yeye tea!im etmiıtir. VllAyet 
emniyet amemuru bay bmail 
Güntayın hu husuıta pek bUyftk 
hizmelt görlilmUştllr. 

~·.erzifon Halkavi idare Heyeti 
Merzifon (Huauıi) - Halkevi 

Baıkanlığına Halk Fırkan Baıkanı 
Dr. lımail Hakkı Kentel Hçil
m:ıtir. idare he} eü eski Belediye 
Relıi Hasan Kefeli, muallim 
Enver Gilrel, Vedat Sllmer, Oı
man Ôıkan'dan teıekknl etmiştir. 

fazla kullanılanı (Maske) dir. 
Maskeler yüztımuzn kapayan ve 
gazli bavRyı süzerek temiz bir 
halde teneffüılimüzU temin eden 
cihazlnrdır. Ciğerlerden çıkan 
(karbon doksit) li hava (tenef· 
fUs alibabı ) ndan dlşarı ablır. 

Maı1kenin bedeni kauçuktan 
veya emperme elbise kumaıından 
yapılır. Maskeyi yfiıe uydurmak 
ve numarasını öğrenmek için 
(Maskometre) denilen baıit bir 
Alet kullanılır. Maske köı.llliUnUn 
dıt camı (Tripleks) camdan ya· 
pılmıf, iç camı iae Sellon taba· 
kaaı üzerine jelAtin sürülmekle 
butulanmaz bir hale konulmuı· 
tur. Fada gaz keaafetlerlnde 
oksijen cihazları kullanılır. Gaz 
elbiselerinin fay dası, yakıcı gaz• 
lere kartıdır. 

Gaz ıığınakları, içine gaz 
geçmez, bomba ve mermilere 
karı• dayanıklı, aynca teneffüs 
için temiz havayı temin edilmit 
mahfuz yerlerdir. Eyi sığınaklar 
mevcut havası değiştirecek ter· 
tibatı havidir. O zaman içeriye 
temiz hava da girmek lmkAnı 
mevcuttur. Böyle tertibatları 
olmayan ııjınaklar mevcut hava 
ile lktlfa mecburiyetindıdirler,,. 

Nevşehirliler Bir 
Park istiyorlar 

Nevıehir (Husuıt) - Kaaaba· 
mızda belediyeden birçok hizmet• 
Jer beklenmektedir. Burada hal· 
km temiz haYa almak ihtiyacını 
kal'fıla7acak bir park yoktur. 
Boledlyo bir park YGcude getir-

diği takdirde btiyük bir ihtiyaca 
ceyap yermif olacaklar. Bundan 
başka elefıtrik fabrikaunın lnıa• 
atı da henOz biUrilememfıtlr. Bu 
fabrikanın bir an evvel ikmali de 
kaaabalıları çok sevindirecektir. 

Belediye bir fidanlık teıiı et
tiği takdirde de hem meyva 
ağaçlarımızın ulahına hizmet edil· 
mit olacak, hem de bu fidanlar 
haika aatılmak ıuretilo Belediye 
için ayrı bir varidat elde edll
meai imkinı buluaacakbr. 

Muşta 
Bir Domuz Bir Genci 
Parçalıyarak Öldürdü 
Muş (Haıuıt) - Muta yirmi 

kilometre mesafede ki Tifnik kl>
yllne gündüzleyin bet tane domuz 
hücum etmiıtir. Köylüler ka:z:ma, 
kürek veaaire gibi Aletlerle bun• 
farın lir.erine hücum ederek öl· 
dürmek iatemişler, içlerinden Ah· 
met adlı bir delikanlı arkadaıla

rından daha enel domuzlara 
yetiım:ı ve mll~adeleye başla· 
mııtır. 

Ahmet domuzlardan birinin 
ağzını parçalamış, fakat domuz 
kuvvetli olduğu için Abmedi yere 
yatırmış, karnını deşmif, barsak
larını dışarı dökmtlt Ye öldürmttı· 
tür. Diğer dört domuz kaçmıf, 
Ahmedi öldüren domuz diğer 
köylüler tarafından gebertilmfıtir. 
Ölen Ahmet yeni evlidir. ÔlUmti 
köyde bUyUk bir acı uyandırmııtır. 

Tokatta 
Zehirli Gazler Hakkında 

Konferans Veriliyor 
Tokat ( Huıusi ) - Memleket 

haıtanul dahili hastalıklar mU· 
tehaasısı Bay Selim Akalın Halk 
Fırka11 ealonunda zeh:rli gular 
ve korunma çareleri hakkında 
konferanılar vermektedir. Halk 
bu IUzuaılu konferanılara büyük 
alaka göstermoektedir. 
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ltalyan 
Şarapçılığı 

ltalyada da, bizim gibi, asm,; 
ya Yerilen ehemmiyet bUyUktQr. 
Fakat iki memleket arasında 
mabıultl kullanma farkları vardıt• 
Türkiye bu tızilmlerl yat olarak 
ıofra UzUmU olarak, tecrübe br 
lindeki ihracat Yn:r."yetl istisn• 
edilirse, memleket içinde kullanıl 
Ye bllyUk kısmını da kurutarak 
ihraç eder. 

Halbuki ltalya bağcılık ınab
ıulUnü taze olarak ve daha ıiy~ 
de ıarap yapmak için kullaoll'• 
Aradaki bOyllk fark ta budur. 

ltalyada asma ziraatino ayrılaJI 
yer btıyllktllr. Ekilebilen toprak' 
lann yU:r.de ( 15 ) 1 bağlıktıt• 
1932 • 1934 yıllan iıtatiıtiklerl11• 
göre bu toprakların geniıliği ad 
milyon hektardır. 

Bu rakkamın Ustllnde blrd 
durmak lazımdır. BUtiln Akdeoi' 
kıyılarındaki memleketler içiodl 
yalnız F ranıanın bunun üıtünd• 
bir rakkamla bağlan ifade ediP 
mektedir. Bu yolda ileri gideıl 
İıpanya ve portekiz bile oldukçl 
geriden ltalyayı takip etmekte'• 
dirler. ltalyan şarap mahsul 
dünya ıarap mahıulllntin dısrtt• 
birine ve ltalyanm umumi zirıa-' 
tinin beıte birine varmaktadıt• 
Yalnız bu iki nisbet menuull 
ehemmiyetini kolayca meydao• 
koymaktadır. 

* Son yıllar için neıroluna• 
fıtatlstiklere glSre ltalyan ıarae 
rekoltesi gittikçe azalmııtır • . 1932 
yılında 45 milyon 413 bin HektO' 
litre ıarap yapan ltalya 1933 ~ 
33 milyon 35 bin hektolitre~ 
bir mahsul almıı ve geçen 19 • 
yıbada i- rekolteainl• 30 .. u1o 
549 bin kektolitrey düıtl\ğUnl 
ılSrmllftOr. 

* ltalyan ıuaplannıa bO,.. 
loamı, yani yüzde 751 lurıoJJlt 
yllıde 20 ıi beyaz ve geri kald 
yaai yüzde 5 i de huıoıi ff 
çerez ıaraplarıdır. Kırmw ıa~aP" 
lanu ispirto derecesi, yetlştıl'J 
mnatakaya göre ylizde 10 ile 1; beyazJann ile yllz.de 9 ile 
araaında detitir. 

ltalyanlar ıarap tlcaretbl~ 
ve ihracatında bilhana muay1 
marka Ye tiplerin tutulmaıı .. ~ 
aiade muvaffak olmuılardır. ~ 
çok markalar o kadar yer e ,&' 
mfttir ki bugfta diğer memlek 1 
ler bile o cins ıarap yaparalı , 
ad ile satmıya koyulmuıla~~ 
Meseli vermut - bu nevi .. t~~ 
bir ıaraptır. ltalyada bu l•)j 
ıarapları o ticarethaneden bat 
birinin yapmaaı yaaaktır. "' 

Bu töhretl muhafaza etı:tl 11 
lçlo ltalya hükumeti lhra';ı 
kontrol etmekte ve İtalya f hr:,iıJ! 
enstitüsüne bu ıaraplara "ı-' 
ltalyan markasını koymak bak 
vermektedir. 

"" lr' 
ltalyan ıarap ihracatı da f11~ıd 

aul gibi gerek dış paıa"·İtı' 
lıtcğlne ve gerek llzilm relı0 e1' 
sine bağla otarak seneden fefl 
değifmektedir. &t• 

ihracat ıarap cinslerine g gi~ 
baıka başka memleketlere b•fl' 
mektedir. Açık şaraplar1 prır'' 
lıvlçrc olmak lizere A lın ti 
Avusturya, Malta, Tarab ..,s 
Çekoslovakyaya, . tB ı.ı 

Şiıe iç"ndeki kıymet~• t• t:•" 
Birleşik Amerika, Bre~lyn. pa'ıJI 
nada, lngiltere gibi u~a ek~ec'i~· 
memleketlere ganderı.m U a' ,,,-

ltalya, şarap nıahsuın;"' şôlı' 
ınak ve dtıoyada kazan ıf.ı ,çiSI 

t . ı· d•n kaçırmamaA ,.~ 
re ı e ın k d her 5 ,, 
bağdan masaya a ar, 1 ıı~ 
hada f&rttp işini. gözden r,.,\.,~ 
tutmaınnktadır. Nılıayet u d" . rı>~ 
yalım ki başta da söyl~ ıt" ;,.11 
gibi şarap mabs' hi ltnlyay~ ,_., * 
~eli;in beıte birini vermektedır. 
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( Siga.et Alemi) 

ltalgan - Japon 
Menfaatleri 
Karşı Karşıya 

Habeıistanla İta1ya arHındaki in
l&famamulıtın tuahlrlerl, gln geç
tikçe • klaımaktadır. iki hllkimet, 
•ertürlü bAdiHnin 3oilne geçm k için 
lki taraf kuvvetleri araaında bitaraf 
bir mıntakaaın tHisine karar Yerdik
leri b' r sıradadır ki bu tezabilrlere 
l•hit oluyoruz. Esasen lta'ynnın 
lbütomadi surette ukor sevkine 
devam etmHi, onun bu hareketi 
lcartısanda Habetiıtan ın Ulua' ar Ku
rumuna ba9vurmaaı, ıonra Habeı 
bGkGmdarıaın hiçbir dnletten ko~k
lbadıtına dair ıoo beyanatı, mühim 
h&diaeleriu vukuunun ıaldaıt ıtı•ı 
fCSaterea alimetlerdir. 

ftalyaıun Şarki Afrikaya, yanı 
liabeıietaa ııaırlanna timdiye kadar 
.. Ykettltl Hker miktarı 100 bini 
bulmaktadır. BuiDnlerde karaya ayak 
a,.ıaıaları beklenen Ganninl fır kHı· 
•111, kondiılao tah• ı oluna• uazi 
~ıntakasını ltwallnden ıonra ltalyanın 
Qlbeıiatana karta kullandığı lisan 
dotiıecek, iddialarıaı, yıtdıfı kunet
ltrle teyit etmeye çalıvacakbr. 

Habo9istanın bl>y!e bir harekete 
r•pacatı mukabelenin •e olacatını 
~illin etmek zor detildir.Falr:at bu 
.,.ada, ortaya, bir GçlncO unaur çıkı-
'or ld vaziyetin ehemmiyetini arttırı
ror. Bu unıur Japonyadır. Japonya, 
liabeıiıtanda çok geoit ikhaadf mea
f~tıer temin etmi9tir. ltalyanıa Habo
tıatana ol atmaaile bu menfaatlerinin 
••JtaJanacaj'ını bildlti lçia ki caba 
tlaıdiden, Habeıistanıa ltalya tarafın
daa iıtiliıına muarız oldufunu bll
di,111l1tir. Bu husuıta Japoayaaın 
lloaıa aeftrlaia Taymla gaxetHine 
Japtıırı beyaaat da manidardır, ıefir 
diyor ki: 

u Biz yaıamak •e menfaatlerim·aı 
•ldafaa etmek iltiyoruz.,

1 

Bu mOdafaanın fekli tasrih olun
••yorsa da vaziyeti karıtbrmaktan 
'-li kalmıyor. - SGreyya 

r andada Grev 
Nakliye Vasıtalan 

lılemiyor 
_Dublin, 21 (A. A) - Oç haftadan 

~rı sGren nakliye greyi ~arıaaında 
Gk~lllet, ordunua kamyonlan ile 

••ldiyat yapaııya lı:arar .. rmittir. 
~eaıuıt otomobiller, ihtiyarlar Ue 
•dınlann nakline yardıma devam. 

•t••ktedlr. .... 
~debi 

Tefrikamız 

SON POSTA 

HARİCİ TELGRAPLAB 
Harp Olursa, 
Bu, Lüzumlu 
Cerrahi Bir Ame
liye Olacakmış! 

Nevyork, 21 - ( A. A. ) -
Japonyanın Amerika sefirJ B. 
Saito, Nevyorktakl japoa cemi• 
yetinin senelik içtlmaında ıunları 
•Ö} lem iştir: 

"Gerek AtlH ve Paaflk hu
dutlarında ve gerek Şimali Ame
rika kıtasında ciddi hiçbir teh· 
dit görmüyorum. H~çbir miUetfn 
ıiyasetinde, bUytik bir muhare
beyi tahrik için arzu ve n 'yet te 
görmüyornm." 

B. Saito, fU ı6zleri na~. 
etmiıtir: 

14Bununla beraber, Avrupa, 
Afrika, Amerika ve Aıyadald 
devlet adamlarım tazip eden bazı 
meseleler, bir muharebeyi tahrik 
edebilir. Fakat bo hareket, ancak 
lüzumlu Ye cerrahi bir kan alma 
ameliyHi sribidfr. Bu meaelelerin 
çoğu ıulban bal!edilebilir.,, 

Amerika Tahki-· 
matını Arttırıyor 
Vaıington, 21 ( A.A.) - Bahrimu .. 

hitikebirdeki mOstahkem mevkilerin 
hkYiyeıi projeleri ve bava, deniz 
kadrolarının arttarılma11, Meclfıtekl 

bahriye komhyonu tarafından mOm· 
idin oldut• kadar ıllr'atle mGnakaıa 
edilecektir. 

Askeri ffaya Tali Komiıyonu 
haya Osl~rl yapalmaaı projeainl cuma 
.. na mizakero •decektlr. 

Bazı Siyası Seyahat 
Heberlerlnl Tekzip 

Moakova, 21 (A. A.) - Bay Lim• •ofu• 1...oe41ray-. Bay B _ _. He &.7 
TitGleskonun Moakonya sid~cekle• 
rine dair hariçte çıkan ıayialar teluip 
ediJiyor. 

Braal6vda Bir Kaza 
Berlin, 21 ( A. A.) - Bu 

nbah Ereılivda bir evin mah· 
zen'nde bir iıt:al olmuf, evde 
olanlar enkaz altında kalmıılar• 
dar. Bir kadın 6lmllş, beı kiti 
•tu" aurette yaralanmııtır. 

• 

Alman - Fransız 
Anlaşamam az lığı 

---.....ı~ ...... ~ ........ ___ , - -
Biri Yer, Biri Bakar, Asıl Kıyamet Te 

fşte Ondan Kopar 

1: A'.manya - Seain yar, ben 'm 
yok; niçin? 

Fran1a - ÇOnkO ben emniye-
timi temin etmek istiyonam. 

2ı Almanya - Ben do emniyetimi 
temin otmiye mecburum. 

Frann - Haydi oradan sefil •• Sen 
ıUibJanıyouun1 

[Bir ecnebi kar. katiiründe.ı) 

3: Almanya - iftira etme.. Ben 
hukuk müsavatı prons'pini tatbik 
ediyorum. 

Früoaa - Alç· kl • ğın IOıurnu yok. 
Seni, lenimkinden kuYvetü bir orduya 
a.-.h 'p olmaktan menea iyorum. 

4: •.. V ._, biri yer, biri bakar, kıra• 

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

1 tal ya, Yugoslavyaya Ne Gibi 
met lunc'an kopar. 

l, Şartlar Teklif Etmiş? 
ltalya, Yngoslavyaya aşağıdaki 

dört şartla uzlaşma teklifi yap
mııhr: 

1 - Bir ticaret muahedesi 
aktır lmaoala. Y.ıgbelaYlann, 
ltalyaya hayvan, tavuk ve yağ 
ihraç edebilmeleri iç:n istisnai 
kontenjan hakkı Yerilecek, muka· 
beleteo de ltalya, Yugosla•yaya 
kumaı ye makine ihraç edecektir. 

2 - Yugosla\lya ile Arnavut· 
luk arasında bir dostluk muahedesi 
aktolunacak, Yugoslavya, ltalya
nıo Arnavutluktaki husuıt men· 
faatlerini tanıyacak, buna muka· 
bil, Yugos!avya, Balkan ıiyaae.o 

tindeki hatlıhareketinde serbest 
olabilecelstir. 

3 - Avusturya lstiklAlinin 
busrilnkll Yaziyet ve hukuku v..-..,,. tarafmclaa tamaaralr 
tekefflll edilecek, İtalya, M.carü
tan üzerindeki nlifuı.unu, bu 
devleti muahedelerio tadiline 
doğru olan arzulanndan sarfınazar 
ettirmek için aarfedecek, ve Ma· 
cariıtan, küçllk itilaf devletleri ile 
ticaret muahedeleri aktederek 
Avuaturya paktına fttlrak edecek' 

4 - ltalya, Belgrad ile Ro • 
arasında yeni bir emniyet ma 
doatluk misakı aktinl teklif ed Ye er • 

= == ~------"""!!!1!1-lm!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!B~n!!ll'!t"""nn__,!!!!!"!!!'!g""'o-ce'"",-gözlerime uyku 
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pürüzleri düıeltemedilc - h 'f 
. ' erı , 1 Yaz••• 

M•hmut Yesari 
girmedi •.• 

13 HiiınO bey, bir iİgara yak-
bana iç.erleyıp duruyor... Bir 
Jcayıp hı1&e var. Vakıf t • 

Çam Tırtılları 
mrıtı: 

- Fena tutulmuşa benziyor
IUD, mirim ... 

· h. ldd' a ıa yıan ısae ıa ediyor. Vak· 
tile, Ziraat Bankasına lpot k • 
kaydı düze)tilmemiı Ne mtlf, 

Tapu kitibl, merakla ıordu: 
- Sen, konuıtun mu? 
Nnfua memuru, içini çekti: 

d - Ne gezer, birader... Nere-
• bendeki o talih? 

Birden ciddileıiverdi: 
-Yalmz bendeki tali' değil .•• 

~Y•t aj-.r baılı kadın... E•et, ta:r yllzJO, çıtıpıb konuıuyor. 
a., la döküle yürüyor ••• Eh, bun
lc. kabahat mi? Bu zamanda, aırl 
lab d11ıın meziyetleri.. Biltthı kın
ttJı d61dlhneler, kendi haJf... Şuna 
fil. ut . buna, iltifat, göıteriı de
l& •• Kımıeye yliz vermiyor ••• Vi· 
._'~t konağından çıkm1Ştım. Geç 
ı~· t araba bulamadım, geceyi 
q ırrnek için bir otelde kalmak 

lam " Gn · • . &tuh •·• zelce otal " ın aahıbl 
f)~rrern Bey, iyi ahbabımdır. 
1-f. u " Gnıelce otel ,, • gittim. 
b1Jj cer Hanımın da orada olduğunu 

Yorum ammal 

cl11r li~ınn Bey, arkadaıının kolunu 
ltü, çapkın çapkın göz kırptu 

Jc. - Geç kalışını, arabaları 
çırışını anlıyorum, mirim! 

Cafer Bey, kıa kıs atı:oyordu: 
- Arifo tarif l'•rekmeı ... 

Birader, otelin bahçesinde, Muhar
rem Beyi gördüm ... Bir faaliyette, 
bir fa liy ette ld sormıt... Elile 
maıa hazırlıyor, iıkemlelerin toz· 
larına ıiliyor... Hizmetçi kadına 
bağırıyor, çıkıııyor .•. Beni, görünce 
aelAmladı amma, pek ciddi ... 
Çakmaz mıyım, işi ben? .. Va:ı·y~ti 
hemen kavradım, bahçede bir 
maaa kenarına kuruldum. Çok 
ıeçmedl, Hacer Hanım, 11rtında 
ılyah bir manto ile bahçeye indi 
ve otel 1ahibinia, kendi ellle 
hazırlamıf olduğu maaa baıına 
ıeldi, eteğini dOıelterek bir lıkem
le çekti, oturdu. Muharrem Bey, 
etraftan utanmaaa, kendi •lile 
kah•• getirecek •. Şöyle bir çeyrek, 
yarım saat kadar bahçede oturdu, 
haYa aldı. Sonra tekrar odaaına 
çıktı... Y emeii otelin karııamdakl 
aıçıda yedim, otele döndüm. 
Otelin kahveıinde bir saat otur-

du m, oturmadım, odama çıktım. 
Aklım, fıkrlm onda... Acaba, bir 

daha glSrebilir miyim? diye ... Oda 
kapııınr aralık bırakmııtım, ıofada 

çıt olıa, bir kapı gıcırdasa, hemen 
kotuyor. ar.Jıktaa bakıyordum. 

- Tutulmak değil, burada 
g8zlerimiz karardı. Göz değiıik
liği, insan, ne olsa, sarsılıyor. 

- Hakkın var ... 
Nnfus memuru, HOınll beyin 

omuzunu tutmuştu: 

- Sen, ıöylenenlere bakma .• 
Hep bcf ... Gayet ağırl'.aıh duru
yor •.• Bununla, aaık suratlı, aksi, 
mllteaasıp, demek istemiyorum. 
Ciddiyetle işvebazlığı telif ediyor, 
• birader, bundan, ıeker ıey 
olur mu?. Ônnne gelene ıırıtan, 
yılqık, yırtık karı'ardan, ben de 
hoşlanmam... Demek isteyeceğim 
ıu ki, onun ağırlığı nisbetinde, 
atır davranalım. M6şkft1At çıka· 
nnak, tielkl 2f}cendiririz. •• Mftf
kOlAta, bazı Yak'alarla, imi 1tUre
tile, anlatır, biuettirirlz. Kendi 
itlerinin kolaycacık çıkıYerdiğinl 
görünce, o da anlar ... 

Tapu kltibl, aklına bir py 
gelmlt gibi durmuıtu: 

- Birader, ) aloız, aklında 
olaua, Şumnulu Adem Ağa, dai-

reye geldiği zaman, gayet uıta
hkla idare et.. ondan korkuyo

nım, doğruau... Bayırköyde de
ğirmen aldı idi, bili kaydındaki 

•·• e a• rafından tutıan, dikenli bir 
1,... işgalde, eski kayıtlana bir 
kısmı yanmış, kfitnkler k 
1 . d k , arışmış. •• 
çın en çı ı .mıyor ki. .. 

HUfua memuru dl 1 ·n1 
cırdattı: ' ş erı gı• 

- Şumnulu, mal, diy d ğiJ 
pllrUzU, dikenleri İçin, : d:~ 
meni almıta. Değlrmend 
. b. k. . 1 b e un ye-

r1n e, ın ışın n aşını ~t k. 
Çok d w -gu ece .• 

- ogru aöyillyoraun ... 
işte, ıen de, Şumnuluya dikkat et. 

Cafer Bey, Jllrildü'-l 1 1 . • •r yo un nihayetıne doğru bakb • 

- Dah11 nereye kad ...ld 
... 1 d" li ar, a• e-

cegız , one m. 

- Peki, nereye ridellın I 
Nüfus memuru, ensesini ka· 

11yordu: 

- Tahrirat kAtibl llyaa B 
gidelim ml ? Buglin, Cuma yeye 
O L .• 

, tepslyl sabahtan kurmuı. çe-
kiştiriyordur. Çorbada maydano
zumuz olıun, birer şişe de biz 
alırız, ikişer tek çakıştırırız. 

Tapu katibi, bu fikri pek 
ml\kemmel buldu : 

- Baıka tOr!ll de vakit geç
miyecektl. 

DöndOler •• ıeldilderl yolun 

f Gönül l1leri ] 

Maskeli 
Kadın 
Hoşa Gider Mi? 

Bir kad&D okuyucumun bana ı 
- Boyanmak ayıp mıdır? 

ıekllode ıorduğu sorguyu tek 
kelime ile kestirip atmak mlhn
knn değildir. Hem eyet, hem de 
bayır demek lizım 1 

- Evet ayıptır, diyeceğim, 
saçlarını aanya çevirmlı, yftzllne 
beyaz kireçten pudra çekmlı, 
dudnklarma da IAI kırmızısı boya 
tiUrmUı bir kadın nihayet gülünç• 
t.Ur. Geçende bir maça gjtmittim, 
ismen de taıııd•ğım bir kadın 
ııozume çarptı. Bütlln bunlan 
yaptıktan baık.a üstelik aun'l bir 
kirpik te takmııb ve bu awa'I 
kirpiklerden bir tuealnln ucu 
yerinden ayrılmış, aarkıyordu, 
ldeta maçı unuttum, onu aeyre 
daldım. Esaıen bir aergilıeıtini 
de ftitmiıtim, halini fazla garip 
bulmadım, içimden ı 

- Onlardadır, elbette yapa• 
cak f Dedim, fftphe yok kJ bu 
teklinde halkın glSzftnll çekmek 
ciddi bir ev kadınından beklene
mez, gören llzerinde iyi bir tulr 
bırakamaz! 

Oku} ucumua auallne ayal za
manda da: 

- Boyanmak •JIP detlldlr, 
diyeceğim. Kadın dal.. genç, 
dalma gllzel görllnmek later. Bu 
onun hakkıdu, vazifesidir de diy .. 
biliriz. Fakat ifte bir taneıl ki. 
yaradıJıttan kuaurludur, bunu 6rt
mek iıter, mnballğaya aapma
mak. gülllnç olmamak, maake 
takmıı g6rllnmemek ıartile 1a· 
pabiUr. 

Fakat. •• 

Geçenlerde ölen Franıu -.. 
barriri ( Franm dö Kanaaet) nla 
ölOmlbaden ez enel Amerikada 
yapbjı bir tetkik ıeyahatinin not
larım okudum, bir ctımlui bilb .... 
gözüme çarpb: 

- Hollyvoodda btUGn kadın
lar ıenç, gllzel, caziptirler Ye ba 

( Devamı 11 inol )'llzde ) 

aağ11ua aaphlar. NOfuı memuru, 
tekrar dalmıfb r 

- Azizim, Samir Paıalana 
Mehmet Bey, timdi e•lnde yab 
yor amma, birkaç ,an aoara 
kalkacak... Oou da 1G16nllnde 
tutmalı ••. 

Tapa kltlbl, hiddetle elini ... 
vurdu: 

- Buak fU kendini beğen
mitif .• Kurum satmaktan bqka 
bir teY gözll aördDğl yok ld •• 
Hacer Hanımla, elbette kal'flla
latacaklar. •• Palavralarının koku
ıu, o zaman ç.1kacakl 

Nllfua memuru da baıını eğ
mifti: 

- Ben de, onu, pek merak 
ediyorum! 

-3-
Otel hizmetçisi Huriye kadın, 

ıiyah, baş 6rtftsllnll çenesi altın• 
dan dllğllmliye dUj'ilmliye merdle 
yenlerden inmiıti. A} aklanodaki 
6kçe h terliklerini, taı avluda 
sağa ıola sürüdü; ne otel uhlbf, 
ne de katip, görünürlerde ~oktu. 

Huriye kadın, merdivenle 
kahve lirasındaki kAtibin odaaına 
baktı; otel katibi, orada da 1°~!~ 

Huriye kadın, keadl kenWllW 

ıöylendi: . ti ki? 
- Acep nereye rıt 
Döndü, tqhj'ı g~çti, babç•\ • 

dojru yDrüdO. Kitip, bahçede, 
otel müıterileriaden birUe tavla 
O)'Da)'OJ'du. 

( Ark&11 .... ) 



') Sa 'a 

-'r-------------------..... \ Dünga Hadiseleri 
-+--___..... 

Londrada 
Bir Köpek 
Lokantası 

lngilterenln füırf gelen aıil 

Bunu açaca~ ailelerinden · Ledi 
olan bir Herbert Skot ga· 

rip bir teıebbllae 
, __ L_•_d_l_d_i_r _, girişmittir. Bu zen· 
g.n lngiliz kadını, Uerlemit ya~ma 
rağmen lokantacılık yapmak he
veıine dUımüttür. Fakat bu lo· 
kanta munhaaıran köpeklere mah
ıuı olacaktır. 

Ayni kibar lngillz kadınının, 
Londrada, Donet caddesinde bir 
köpel güzellik enstitUsU •ardır. 
Yeni açecağı köpeklere mahsus 
lokantanın yeınek listesinde baş
lıca mevkilni şu yemekler işg.ıl 
edecekmiı: 

Ilık et suyu, piımif balık •e 
et, sebze, pişmiw bazı hububat. 
Fakat bu yemekler hazır;anırkcn 
bunların yftamio noktasından zen
ginlik veya fakirlikleri de nazarı· 
dikkate alınacak, ona göre listeler 
tanzim edilecektir. Mamafih lo
kantanın açılması bir karar olmak
tan ziyade bir proj• halindedir. 

* 
Alman kadınlıjı araaında 

erkeklere karşı bllyük bir 
--A-1-,,.-a-n--· infial uyanmı~a 
ır_ d l başlamııtır. Mıl· 
llCD ın arının liyetpener Alman 
bir f llcagetl kadınlarının fikir· 

lorino tercüman olan Die Dontıche 
Kaempforine gaıetHİne göre 
Alman kız ve kadınlan, ister 
Üniverıito ıaralarında, iıter zesmt 
dairelerde olsun, meılekdaıları 
erkekler tarafındaA pek yüksekten 
muameleye maruz kalmaktadırlar. 
Bu hal, it hayatma atılmıı olaa 
Alman kız ve kadınlarının ceaarot 
ve ıevklerinl kır111akhıdır. Onun 
içindir ki Alman kadınlıtı, her· 
tllr1U maniayı aıarak doirudan 
doğruya Hitlere hitap etmekte 
ve ıormaktadır: 

- Sizin böyle dUıUnmediğlnlzl 
biliyoruz. Onun içindir ki Alman 
kadın ıençliğlnin, bu memlekette 
açlıktan ölmHine tahammül et· 
meyeceğiniıe emin ol~uğumuz 
için bu hale bir nihayet nrilme• 
sini istiyoruz. Hitler, henüı Alman 
kadınlarının bu suallerine ce•ap 
vermemlıtir. 

1 

............. ··---

Son Posta 
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ISTANBUI. ........ 
Gaıetemiıde çıkan )'&il 
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SON POSTA 

Taribl Mtisababe 

Kara Yürekliler 
Neler Yapmaz Ki! 

Amma Er Geç T e Cezalarını Bulurlar 

/ 

Hatta bir gün Mar· 
ko adlı ve iki metre 

boylu Lir diişman im 
manda nını kılıçk ullan 
mıyn lüzum görme-
den tek bir yumrukla 
atındau düşürmüştiı 

Deli Hüseyin Paşadan bu 
ıUtunlarda bahsetmlıtik. O, bU· 
yük Iıkendere ıunulan Gordium 
dilğlimll gibi bUylilü bir ok 
kemanını paramparça etmek!e 
odun uıakhğından ıerdarlığa 
kadar yUkselmit bir pehlivandı. 
1649 da Giritte bulunuyordu, ada· 
Dın al nmaaı lıinl tamamlamıya 

uğraııyordu. Mürekkep yalamn
mıı takımdan olduiu, aşkeri bir 

hayat ta geçirmedigi baldo idare 

ettiği savaıJarda bUyllk muvaffa· 
klyetler kazanıyordu. Çünkn akıl· 
ların alamayacağı bir derecede 
cesurdu, yine akıllara sığmaz bir 
mertebede kuvvet harikaları 

ıöıteriyordu. Bizzat İitirak. el tiğl 
kanlı harplerin hepiılnde a1kerin 
öntlnde bulunurdu, zırh giymezdi, 
sarığını da atarak bat açık ve 
yalınkdıç dUımana saldırırdı. 
Hattl bir r gtln " Marko ,, adlı ve 
metre boylu bir düşman kuman• 
danını, kılıç kullanmaya lnzum 
görmeden, tek bir yumrukla 
atından dlitOrmUı ve bUtUn 
orduyu hayra• edip bırakmıfh. 
Yeniçeriler, Sipahiler, Azaplar, 
C•beciler, GönlillUler onun bu 
yaman ceaaretint, bu engin bilek 
kuvvetini candan beğeniyorlardı, 

kendine aaygı gösteriyorlardı. 

Deli HUseyini bütün ordu 
içinde ıevmiyen iki adam vardı: 
Zurnacı Muıtaf a Paıa Ye Sek
banbaıı Mahmut, Zurnacı IAka· 
bile anılan vezir, Rumeli valisi 
idi ve bu aıfatla btlyUk bir fır
kanın başında Girit muharebe
lerine iıt :rak ediyordu. Bu adam, 
harpte ölen yeiltlerden mahlul 
kalan timarları, ıiametleri kendi 
d.lodlğl kimaelere vermek isti
yordu, Deli HUaeyin İa•e bu hak· 
kın, 1erdar olmak haaebile, ken• 
dine alt olduğunu ıöylUyordu. 
Aynı 1ebeple Sekbanbaşı Mah· 
mut ta serdara kırgın ve kızgın· 
dı. MahlOI xiametleri, timarları 

&atamamak yUzünden Deli HUso
yine kin besliyordu. 

Yu•arlanan tencerenin kapa· 
ğını bulmaaı kabilinden bu iki 
karayUrekli adam çarçabuk an
lattılar. Serdar aleyhine bir fitne 
uyandırmayı taaarladılar. DUş· 
man karıısında ve ıiperler için· 
de çıkacak bir fıyanın Yatana 

lhanet olacağını düıünmeyereK 

plAnlarmı ha:n bir moharf\tlo 

} -~ 
~ 

Bu sebeple yüı:ündekl maıkeyl 
atamadı, evine gelen kalabalıta 
öğüt verir gibi gHrUndU. ..Yap
mayın, ayıp,, gibi birkaç ıöz ' 
söyledi ve sonunda: "lıte ıor· 

tatbik etmeye koyuldular. darın sarayı!.. Varın, gidin onunla 

Kara yürekli iki dostun Hr· kozunuzu paylaşın ,, dedi. 
darı devirmek için yapbkları ilk Deli Hüseyin, aayısı yUılerl 
proı: aganda, alçakça bir iftiraya bulan bu eli sllAhh kalabahx.a 
iı ' inad ed yordu. Onlar para ile K karıı hiçbir telAı aöıtermedl, sU· 
elde ettikleri bir takım vicdan· • k6n lle dileklerini •ordu. Aldata 
11zlnrı yeniçeri ortaları, spaht cevap, oturduğu eve ateı Yeril· 
bölükleri, Rumeli alayları arasında mek oldu. Düşman kalesi önUnde 
dolaştırarak ıerdarın uıakların4 

aerdarın k~nağı cayır cayır yanı· 
dan birini giılice Kandiye kale· yordu. isyancıların makıadı, aer• 
sine yolladığını, Venediklilerden darı dııarı çıkarmakb. O da, 
para aldığını ve hücum ııünle- alevler içinde yanmamak için, 
rile hücum yollan hakkında düt· ister iıtemez evinden fırladı. Ken• 
mana malumat verdiğini söyle· dini öldürmek iıtfyenlerln arasına 
tiyorlardı. dUttll. 

Yıllardanberl Giritte kuru Yine zırhsızdı, yine kolları 
peksimet yiylp toprak UıtUnde çıplaktı ve batı açıktı. Elinde 
yatmaktan bıkmıı olan uker, yalnız bir kılıcı vardı. Beı on 
feveran etmek için küçük bir yeniçeri ilk hamleyi yaptılar, poh• 
teş\lk bekliyordu. Kulaklarına livan adamı ortalayıp parçalamak 
böyle ağır bir yalan fıaıldauınca istediler. Deli HUHyin bu hücuma, 
o feveran kabiliyeti birden dorin- mertçe karii koydu ve palaaile 
leıti •• Deli Hüseyin aleyhine aaldıran on öndeki Y eniçerlye 
bir ayaklanma yllı ııösterdl. Iha- bir kılıç indirdi. Bu, öyle bir 
net gördüklerini, dUımana satıl· vuruıtu ki ancak Deli HUıeynlo 
dıklarını haykıran bir kalabalık 
ilkin Sekban baıı Mahmudun blleA"ine yakışırdı ve yeniçeriyi 

ikiye bölüvermictl. 
kbpııına 1aldırmıilar ve evini v 

taıa tutarak onun kendilerine Aailer, aralarına ylldırım dOt• 
kılavuzluk etmeı1ni iıtemiılerdf. mUş gibi ıaiırmıılardı, ikiye bfı. 

Sekban baıı, zurnacı vezir llinmemek için geri çekllmlılerdi. 
Ue ol ve dil birliği yapıp bu ka· Serdarın adamları da kılıçla, 
ıanı kaynatmıı olmak!a beraber yatagan!a, okla, topuzla keodlılnl 
Deli Hüaeylnden korkuyordu. mUdaf aaya ıiritmiılerdl. Deli 
Onunla yUzleımekton çekiniyordu. Hüseyin, bu kargaıahk 11rasında 

.............................................................. aklını batına devtirdl, yerıiz: bir .-------------.... · Son Jtolta 
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ölUme kavuşmamak için savuıtu • 
Rumeli kethUdasının evine kadar 
ıUzUldü, orada aaklandı. 

Şimdi Deli HUıeyin unutul· 
muıtu, yaA"ma baılamıftı. Asiler 
alevler içinde dolaıarak serdarın 
eşyaıını, kölelerini, halayıklarını 
yakalıyorlardı, sUrUkleye ıUrUkleye 
meterislere ·götUrUyorlardı. Artık 
ona isnat olunan bUyUk ıuçun 
cezaıını • meterialer içinde işret 
sofrası kurarak, HZ ahengi 
düzerek • hu genç kölelere ve 
halayıklara çektireceklerdl. 

Serdarın temiz ruhunu yakın
dan tanıyan Beyler, Ağalar da 
o vakte kadar harekete geçmlı· 
lerdl, ayaklanan fitneyi bastırmak 
için tedbir almıılardı. Birkaç ıtın 

Mart 22 

Kari Alelctabları 

Bey pazarlılar 
Spor Kulübü 
istiyorlar 

L... 

Halk okuma evinde koofr 
ranslar tertip edilmlıtir. Gençliği 
bir araya toplayan ve bllgilendl
ren bu konferanslardan çok isti
fade edilmektedir. Mamafih burada 
bir genç teşekkUIUne de şiddeti• 
ihtiyaç vardır. Eöyle bir teşekkOI 
Beypazarı gençlerini bir arayı 
toplamakla kalmıyacak, spor vı 
temsil şubeleri 1tençliğln fikri ' ' 
bedent lnkiıaflarını da temin ed .. 
ccktir. Gençlik ve ıpor hakkınd• 
konferans veren kUltUr memurll 
Bay Ziya Ünlll böyle bir teıek" 
kUIUn kurulacağını vadetmiftir. 

Şimdi bütDn Beypazarı goor' 
llği •adedllen bu teıekkUIUn bit 
an ~vvel kurulmaaını dilemekte 
ve dört gözle bu kuruma lntiıaf 
etmektedir. 

Beypazar, beytepede M. Refik Oz 

Postada Sür'at Rekorll 
Ak1arayda Sofular mahalle' 

ıiode oturan bir dostuma verıJı. 
mek U:ıere bayramın ikinci gtıol 
Aksaray poıtaneslne bir tebrik 
mektubu tevdi ettim. Aksar•1 
poıtanoıl ile Sofular · arasındald 
mcaafo beı dakikadır. Halbuki 
aradan yedi gUn geçmiıtlr. Heni' 
bu mektup alSnderlldiğl adre•• 
vasıl olmamııtır. Acaba nered• 
kaldı? 

· Sultanahmet Akbıyik mı balleaiod• 
7 numarada O. Oral ........... ·················································· allron haral'etll mtlzak.,.• •• 

mllnakaıalardan sonra aıilerln dı 
akılları baılanna ıeldi, Serdarı 
tarziye yerilmek kararı alındı. 

Deli HOaeyin, kurulan bUyOll 
meclise atlayarak gelmiıtl '

1 

yine ağlayarak ıu ı6zleri sör 
lemtıtl ı 

- Düımana adam gönderoıl' 
ılm diyorlar. Bu adam klmdlt• 

• nerededir. onu g6ren var mıdıl• 
var1& niçin meydana çıkmıyor 7, 
Bu kadar samandır malıoıl* 
canımla ıurada çalaııyorum. B•~ 
böyle bir töhmeti lınat etlll' 
yakııır mı 1 Haydi Allabt•• 
korkmuyoraunuz. Ya ıu karşı11.r 
dakl düşmandan da mı utanoıt' 
yorsunuı? Sa••t yerinde serdarı~: 
b6yle lıler eden asker kan 

görUlmtııtnr? ~ 
Aradaki takatlıılığı giderıoe 

için tek bir çare vardı : Harb• 
girlımek. Deli Hllaeyin, glSıY'' 
ları arasında bu emri verdi ı<ı~ 
diyenin muhasarası baıladı. ~t' 
cum baılıca BeytdllAhlm ve ~ 
nlgra lstihklmlarlle yarım ay f~111 
llndekl Moçenlko tabyeal uzeded 
yapıbyordu. Bir glln tabyefer it 
atılan bir glllle Sekbanbaıı fd• k 
mudun ayağını ıcötUrdU ve o, t~ 
ayakla yaıamak imklnı bulaJJ11Y ~ 
rak ölUp i[llti. Deli HUseyin, 1'',11 
di ucağına incir dikmek tsteY ıı• 
dilımanlarından birinin bııŞ~P 
gelen bu fellketi duyunca ga 
gamlı mınldandı: 

- Eden bulur!.. d• . 'n 
Az ıonra zurnacı vezır 

1 
dıı 

b pnt a 
yanıbeşında bir boın 8

. . bıl 
eli parçalandı. Deli Hüs~} "' şeYj 
hadise üzerine de aynı 

söyledi: 
_ Eden bulur!.. yl 
E t kara l ürekliler her şe 

1 ve ' 1 rıı> 
yaparlar, fakat er geç ceza n 

bulurlar! •. 



Ziraat Bilgisi (•) 

Kır Yoncası 
Na•ıl 
Yetiştirilir? 

Hoetancıda bay M. Şllkrüye: 
Geçenld yazımda kendilerine 

'Özülmez. bir 'bağla ekli olduğumuz 
hrıyvanlara iyi bakmanın lüzum 
'• ehemmiyetinden bahaetmit 
le onlar için ayrıca yem nabat
lsrı yetiştirmek lizım geldiğini 
•öy:emiıtim. 

Sulanabilen yerJ,.. · · (Kaba 
)onca] l ellştirmek ve bunun 
f erek tazesile gerek kurusiyle 
ayunları beslemek pek eyidir. 

Fakat bu çok değerli ot ancak 
bol suyu olan yerlerde yetittirile
hi;diilnden yurdumuzun hemen 
birkaç YHAyetinln birkaç belli 
hrine yerleıebilmit'it. Yurdumu• 
tun ekser yerleri kurak oldu· 
tundan buralarda bu yoncayı 
)etlştirmek hnklnı yoktur. Böyle 
hrlu için kurakda yetlıebilecek 
)tm çeıitlerine ihtiyaç vardır. 
I Son yıllar zarfında böyle yer• 
tr için yem nebatları aramak 
)olunda çok emekler harcanmıı 
•• muvaffakiyetli neticeler elde 
~dilmiıtlr. Bizde de lıtanbul • Y •· 
••lk6y tohum ıılah lıtaayonu 
birkaç yıldır [Sudan çayırı] r·· yoncası) ılbi kıymetli ne
F •tlar lıerlnde çalıımaktadır. 
•kat benllı yurdun her k~ıe· 
~deki denemeleri bltmedlifoden 
er tarafa dağıblmıyor. GUnlln 

~İrlıade bunlardan alınacak netice 
• yem meHIHI pek hayırlı bir 

d6n&m yapacaktır. 

• Kurak yerler lçia ıulanmadaa 
Jetiıtirilebllen bir 9ayır otu da 
(le., yoncaıı) dır. (Kır yoncaaına; 
Jsim e an ::: eYllya otu =-= oorenga 
at d de verilir.) Kır yoocaıı 

1 • ınbert Yurdumuzun baıı yır .. 
•rinde Y•tiıtlrllmlı Ye yatmur-
~arı ~ek te kıt olmıyan yerlerde 
IYenılJ neticeler alınmııtar. yal· 

:.ız bu otun tarlasını ve lıtekle-
illi haıırlaaıak lbımdır. 

t Kır yoıuzaaı kireçli ye derin 
d0

PrakJardan hoılanır. Kökleri 

0j"'•• ıiderek kendine llzım 
d •• Demi buluna da topratın 
~l'lııce ltlenmlı olması lcep eder. 
d DQQ için sonbaharda tarlayı 
ı:i!°ee ıllrUp eyi çUrllmUı çiftlik 
, '••ile de (d&nUmftne beı altı 
Iİlt~~ aiibrılemelidir. Ondan ıoara 
~ arda bir daha ıUrllp to
'ta._._ aaçmak Ye bir brmılda 
._tlıaıek kifidir. Tohumu çok ekd t..:: IA~ımdır ki yabani otlar y .. 
)er •1to.. Bu hesapla bir dekar 
~ • 15 kilo tohum yeter. To
.;::ıuğun taze Ye erıio olma· 
hb dikkat etmelidir. Ekmel• 
),~tt. baılanarak nisan nlha· 
~ kadar devam edilebilir. 
~lr~ halde o köyUn iklimine g&re 

erken Yeya ıeç dananılır. 
lo11rl<ır yoncaaı ekildikten 20 gUn 
~•biçilecek kadar blyllr. Tam 
••tat le &zerinde iken biçilerek hay· 
ı_..llcara yedirilir. Iıtt.nlrae kurutu
~lı 1 kııa da ıaklaaabatr. Otu 
daaa •ce olup heyvanlar tarafın· 
~t•bı en kllçük parçaaına kadar 
Ciçtlc~ ~0?ir. Şişkinlik te vermez. d,, 0~ını arılar pek aevdiğin· 

E ile ta bir bal yaparlar. 

İ'k t~•r bir Y•imur görUrae, toP" 
lta, l~zın az zok nemini aak· 
~tUebit·ır müddet sonra tekrar 
tıllcioba ır. Fakat ild11cl biçim bi· 
bi., d'" .. yarııı kadar ot nrlr. 
J~ ~2uoomden ortalama hHapla 
•lıl'l O kilo kadar taze ot 
~İloırlc. Kurutulursa yllz kiloıu 35 

alır. 

lk l<ır yoncaaı senede ı,· 
~ ı def b' .1 ır veya 
.J.4 

1 
8 ıçı mek şartile yerinde 

-.., Bne hazan daha fazla daya• 
' u müddetten ıonra tarlayı 

up yeuilenıek liumd.r. Kır 
,., Zfrr at huıuıundald mUı\ılllırlahl 

.. ı unuz. Soa Poata'nıa lÇlftfl) al 
.... •••ab ••re•ektlr. 

GOn 
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TAKVİM 
CUMA Kuıaa 

22 MART 936 135 

Arabi Rumi 
17 Zllhlcce ıssı 9 Mart 1151 

1 Vakit Eunt Vautt Vakit Euııt VaHt 
ı=-s:==-~ :::= ~ 

GIHt il 59 6 01 Ak111m lJ - JI 22 
Ötl• 1 fi 12 !I Yata 1 11 18 55 
lıdadl 1 25 il 41 1-aak Mt ' 21 

birer kaçak kutu sulu bo'• 
•lacaklan latanbul S4 üooü mektep 
A-S den 263 Alieddin, E11kişehir Ülktl 
İJkmektebi ti incit ıınıf 85 Ali İhıan, 
Beyoğlu Cümhuriyet kız ortamektebi 
ıon ıınıf 81 Vedia, Ankara lnkılAp 
mektebi C·5 den 580 Güzide Karı• 
can; Kadirıa 3 üncü mektep A-4 den 
609 Nebahat Ba7an n Baylar. 

birer llstlk top alacaklara 
fetanbul Cağaloğlu Mollaf en eri 68 
No. da Azmi Ozoan, lıtanbul 44 Uncil 
mektep A-8 den 183 Cahit Özbek, 
letanbul t icaret mektebi orta kısımdaD 
1028 İrfan Bay ve Bayanlar. 

birer muhbra defteri ala• 
caklaı:; Ankara Hakimiyetimilliyı 
mektebı A-3 den 126 Cemal, Kadirga 
3 Unoü mektep B-5 den 411 H. Çör• 
telek, Ankara Y eniıehir Mimarkem .. 
leddinbey mektebi B-5 den 588 Zahide 
Şiıli Terakki lis11I birinci aınıf l :-ı9 
Celile, Kütahya Denişpaşa mektebi 
5 inci ıınıf 608 Kemal, latan bul '4 ünotl 
mektep 396 lıidor Meriç, Ankara erkek 
li1eıl 3-A dan 49 Kenan Görglln, İl• 
tanbul Dumlupınar tehir yatı mektebi 
4 üncü sınıf 499 Müşfik, Ankara jan• 
darma meslek mektebi talebesinden 
No. 8 baıçavuı Reıat Enen, t.tanbul 
29 uncu mektep t-0 den 608 Sabahat
tin Ba1 ve Bayanlar. 

Birer bora kaleml alacakları 
Samıun Antalya ambarı ıube ıefi bay 
luet oğlu Oemal Erttlrk, lıtanbul erkek 
lieeıl 88ts Tevfik Kutay, Elaziz 6 ınoı 
ilkmektep 5-1 den Ne1rln Tekoe, İltan• 
bul erkek lis11i l·C de 631 Fettah, 
Ankara Mimarkemal mektebi ıınıf 8 den 
401 Zuhal Tu.kay, İltanbul 24 üncü 
mektep 4-A dan Halim Tamay, Konya 
Gazipaşa llkmektebi V-A dan 878 Mü· 
ıeyyen Bayan ve Baylar. 

Birer kart alac:aklan lıtanbul 
H tlnott mektep 89 Necati, Pertnoiyal 

liı11l 6-A dan S87 Har.ım, · Samsun 
Dumlupınar mektebi ıınıf 2 den 101 

Feridun Allan, lstanbul 44 üncil mek• 
tep 367 Nermin, l.tanbuJ kız ortamek-

tep 318 Fikret, Beylerbe7I 97 inci mek• 
tep 3-B den 178 Sait Güçlü, Biga Sa• 

karya llkmektebi ıon ıınıf M. A11 
Aydüz, İltanbul 47 inci mektep ıııııi 
8 den ııa Nevin, Ortaköy tramvay 
oadde1i No. 18 ele köfteci SabridtD 
Hamdi Günay, Bafra İt Bankası vcz .. 
nedarı nezdinde Melahat, Kütahya 
Küçükçar§ıda bayan Mürıidenlo evinde 
Sermet, Şiıli Halalkirgaıi caddHİ 
No. 350 de Melek, Ankara yerli mallat 
pazarı vezıaedan kızı Süzan, Çankırı 

Kurtul•o mektebi a üncü sınıf 205 
Tlrkin, İıtanbul erkek li1eıl F - 1 dtn 
1430 1. Hakkı, Ankara muılki mual· 
lim mektebi muallimlerinden Bay 
Tahir oğlu Genoa7, İıtanbul 6 ıncı 
mektep ıınıf 5 den 414 Meliha, Çorlu 
Şlicaaddin mektebi ıınıf . ' den 614 
A. Timuçin, Gemlik Demirsubaoı ma• 
lıalleai No. 42 de Ha7reddin Coıkun, 
lıtanbul Debiıtanı lranlyao mektebi 9 ol 
ıınıftan Leyli, Kumkapı Fra111ız kıı 
ortamektebl Elli Builiadiı, Gelenıhnl 
ortamektep 407 Ekrem, lstanbul 11 ci 
mektep A-8 den 203 Ahme4 Eyüp 
Bahariye oaddeal No. 12 de Muazzez, 
Salihli Namıkkemal llkmektebi ııoıf 
S don 84 Hüseyin, İzmit Akçakor.a 
mektebi 2 inci 11nıf 12 .Müjgin, Sivas 
Kırzade nakliyat ambarı Nureddin 
oif u H. Cahit, Salihli Namıkkemal 
mektebi 34 Aydın, lıtanbul kız orta• 
mektep 325 Ervul, İstanbul erkek liseıi 
828 Yuıuf, Salihli Nam.ıklcemal mek .. 
tehi 5 inci ıınıf 27 Erol, lıtaobul kız 
ortamektep 94 Saffet Erhan, f ımir 
emniyet müdürlültt k11mıadli bölüm~ 
8 üncü komseri Bay Remzi kııa fncı 
Akçay, latanbul 18 inci mektep B-5 
don 196 Ömer Faruk Vefa Jiaeıi 346 
S üleyman, S alihli Al~nordu mektelı i 
• üncü sınıf 942 Metin, lıtanbul 44 c il 
mektep 222 Saim• Yozgat Jeınetpaoa 
mektebi 71 R. Sak.:rya, Üaklidar 19 c~ 
tık kt B•5 den 294 Atıf" t, lzmır 

ıne ep . . f 
ı~ . 1 .. ü mek tebi ~ aucı ıını -
~arıAutıoa oon İ 1 4 .. il 

tan 147 Nevcıvtm, .,ıa~bu 4 unc 
mektep B-6 den 602 Alıye, lıtanbul 
Da•utpaf& ortam•ktep D-1 deo 566 
lLJil Bay •• Bayanlar-. 
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Paşa, Haftada Bir Gün Köşkteydi •• 
Toprağı aur o!ıun, hemen o ıına, kım ... 

gece paşa11ına bu dediğimi açmıf. riyelerlne, il· ' 
haftası geçmeden ben de göğsli- monluk ları· ~~~~~ 
me nişa.11 tllkmıthm. na,bahçealnln 

Nerede kaldımdı?. EYet, çar- ıekliae ka· :J:,..i.i~.ıı..,., 
ıambn günü, çıkını iç gömleğimin 
aruma soktum; paketimi elime 
aldım; evden çıktım; Kaprilye 
geldim. 

rar verinceye 
kadar paşa• 
ıun neler 
çektiğini, ae 
derece ince
den inceye 
dUtlbıdllğllnll 
ben bilirim. 

Söyledim a, 
hepıile can· 
ciicrim; da· 
ima araların
da olduğum 

KüçUk Çamlıcaya Üıküdardaa 
da gi.mek var, Haydarpaşadan 

da.. Haydarpaşadaki arabaların 
hepsi f .. } ton; babalarınm nikAh· 
larmı isteyecekler.. Üsklldardan 
bir paraşola blneraem ehven 
dUıecek.. Parasını da geçtim, 
ben bu arabaları pek aevorim. ' 
Kelle götUrllr gibi uçmazlar. fosaa 
•lrafmı da görllr, hava da alır. 

Üsküdar vapuruna binip kar
flya geçtim. Dediğim gibi bir 
paraşol tutup doğru KDçlik 
Çamlıca; Atl Patanın köıkn. 

fçin fU iÖZ• 

!erimle gördOllL 
Ati pqamn kötkl 

Köşkün hallol ne kadar an• 
lataam blhakkin llsteainden gele
mem. Saray, kaşane tarifle 
biter mi? 

Dülgerler, uıtalar içinden 
çakalı üç d~rt ay olmuı, olmamıf. 
Henfiz bitmiş; her tarafı panl 
parıl, iıcır gıcar; miı ıibl taze 
boya kokuıu. 

Eski köık bunun yarııımn 
yarısından knçnktn. Kaç 11nedir 
onda otururlardı. 14, 15 odalı 
bir binaydı. 

AtA pata bir Ye:ıirl illıan. Bu 
kadar kalabalığı var; haremi, ıe
llmhğı bklım tık!ım; geleni gide
ni hesabaız. 15 odalı bir ••e ••• 
ğabilir mi lıiç? 

V l\kıa paıaaın k8tlrt• kaldığı 
1ok. Haftada bir gftn, yalnız pa• 
ıarları, gllnUbiriik geliyor, akıa· 
ma, dönüyor; bu ıebeble selim· 
lak b6lüğU konakta kalıyor amma 
:mevki, bayıiyet denilen ıey de 
yok mu? Emsallerinin, hatta kar· 
... ında talimli maymun aihi du
ran mldunlannıo otuıar, kırkar 

odalı kötklerl oJıun da o mahrum 
bulu'!sun, reYayı hak mı? 

Saniyen biricik kızı, Yektacıf ı 
yetiımif. Yakında aıUnetini fÖ
recek. DUğUn olunca eve damad 

8eyoilundald en ileri gelen 
rAya mllbendiılerl, ıehzade •• 
sultan saraylarım yapan yerli 
kalfalan, kimleri kimleri konağı· 
na toplamamııtı; kimlerden akıl 
damımamıftı. Nihayet içlerinden 
birkaçının çizdiif rea"mleri biri· 
birine ek!lyerek, kendinden de 
ilATeler katarak bu yezir aarayını 
kurdurmuıtu. 

Yeni köık eıkl binanın Uzerine 
yapılmııtı. Evvelkini eni konu 
yıktırmış, yerine dört bet mls:ı 

büyüğünü oturtmuştu. Ereoktiy, 
Göztepe, Feneryolu taraflarında, 
BUyllkadada, Boğaziçinde bu 
kadar şahane, göateritli vükela 
kötklerl var. Ati Paıanınki de 
meydanda. Allah için &Ö} le} in, 
aaydığım )'erdekilerln biri bunun 
yananda sandal olabilir mi? 

Meaela bUyüklüğiloe büyük· 
türler. Dam 11açaklarındakl, p•n· 
cere pervazlarındakl oymalara, 
kornitlere, odalarının tavanların· 

daki, duvarlarındaki zinetlere 
altın yaldızlara kucaklar doluıu 

lira 1arfedilmiştir. 

Bir de töyle alıcı gözile bakın. 
Kimi deppoy gibi efllke ıer çek· 
mlş; soğuk, kühi, kasvetlt .• Kimi 
mektep gibi, hastane gibi bir 
boydan bir boya; durma pencere 
say... Kimi kut kafesi iİbi ıüılü, 

balkonlu, meneviıli. Şıkı bir poy· da gelecek. 
Maşallah ıerveti de yerinde. ····-··-··-····-··· ..... - ......... - ................... , 

Var evi, kerem •Tİ, yok eYi Te- , ' 1 
rem evi... YIL D 1 Z Sineması ı 

Öteki beriki ne derH desin, 
ben bi :dlğiml, gördüiümll aakla· Bugün 
mam; her ıeyin mavelhakkıoı Scn~nin en gUzel ve en 
ılSylerim... Allah yar; yarm Eıh· G'eyecanlı fılml olan 
rettede iki elim yanıma gelecek. 

AtA paıanın zarif zUrefaiığı, 

tabiat sahihliği Ustnne uyar yok· 
tur. Haleb orada ise arıın bura· 
dı... lıte köıkU. 

Kaç kere Beyoğlunda, bllyUk 
mağazalarda raatlamııımdır. Belli 
etmeden karııdan dikkat eder· 
dim. En ağır, en kibar harcı 
mallar hangi camekanda iıe 
Paşa da orada, onun önünde. 
Satıcıya mOtemadiyen tekruda : 

- Oğlum, en ekE.tra nev'ln
deu, en pahalaaından olıua. Ucuz 
etin ~ ahniıl tatsız. olur l 

TARZAN ve 

SEVGiLiSi 
Johnny Weissınuller 

Pazar matinelerden itibaren 
( l-litmemiş Senfoni ) filmi rPjiıöril 

W i L L Y FORS T'un 
ikinci ıahea rl 

MASKELi KAOIN 
... Mevsimin en güzel filmi. 4" 

IST ANIUL IEUDIYlM 

ŞEHiR TiYATROSU 
MR•.-14-JJ - Su. - :.!J 

Söz temılll bir kibritlik Teya 
bir cigara tablası mı alacak 
( daha ) Oksek cinai, daha f 4a~ı..: 
yok ıru 1 Çeyreği, mecidiyeyi Dıc'!!M 
ııeç; liradan bahset l. ) demede. Tepeu" lll!lllllllllHlll OPERET 

ml~ııı ,~:-~. 
Bö} !e bir zatin özene bezene, Tlr•troauna mlllllllll~ Ttyatroaunde 

bir tanecik ıevgiP evlatçığı için 
yapt re cağı köşkt:n sa)tanntını, 
ıataf ı! ını artık s .z tasavvur 
buyurun. 

leh n taksimat na, dışının bf.. 
çimin.!, bitiş:k b~lUklerine, boya• 

MÜFETTiŞ OÇ SAAT 
Komedi S perde 

Yazanı 

5 perde Ekrem Retlt 
Be•te: 

Yazan: Gogol Ceaıal Retit 
27-2-35 ten itıbareıı (Unutulan· Adam) 

raz esae o çerden çlSpten ılı.Jerln 
yerinde yeller esecek. 

Kırk yıllık hukuku gllttDğllm, 

habr glSnlll saydığım için aöyte
miyorum. Ati Paıanın köşkU 
hakkll~ köıktU. Haricen de, 
dahilen de fevkalade güzel, ıon 
derece k11Uaoışlı, kale gibi de 
kuntu. 

Ya o canım bahçenin müfer· 
ribJiğl, cennetliği. 

Girişli çıkıtlı, dönemeçli yo!· 
lara hntün kum ıerpilmiş. Setlere 
çıkan meyilli yokuşlar, barem 
bahçesi renkli çakıllarla döıenmif. 
Değirmi göbekler içinde ılyah 
taş'ardan paşanın (A) mbrkaları ... 
Etrafı tırtıllı haneler araıındn 

yeıil taılardan yapraklar, kırını· 
zıdao güller ... 

' Arkası 'ar ) 

Son 

Iatanbul BORSASI 
21. 3. 1935 

ÇEKLER 
l. T. L. ıçıu 1. T. L. için 

N..,. · 1erl& o,796ıl 

Pad• 1~,06 
lılfl •• 9,)93' 
Brlluel ll,4144 
Atı.. 13,61 
c .... ,. ~ •. u~ 
lef1a 66,ısl 
Am•terda• J,1757 
Praı 19,0410 

Viya ıa 4,2260 
Madrlt &,d'l 
a.~lla J,93 
Vaıto•a 4,2160 
Peıto 4,4 l58 
liGkut 79,2064 
Belırat 3S,2S 
Lond • Kr. 598,7.) 
Moı.<on ,, IM3,50 

ESHAM ve T AHVlLA T 
Lira 

it Baalr.(Namal- 10,
" cHlrall•> 10,~ 
• (MUe .. •> llS,

Ouıı• lı ı...ııa '"' 2j, ı:ı •.... ' .. ~.
fl.kell u.,.ı,. 16-
H· Ut 0,17 
l\uaaol ı,. 50V. 15,6:> 

• .. 6u P. .d,70 
Aa•<'o"ıa" IOOV.4~,6~ 
f arl& l>, Y. 00,-
la. Tu•YAT 29, 
Oı"Uar ,_. S.-
Tırkoı 

Ha••saal 
Telefe• 

19, 
-.0,
lc, ıo 

Lira 
Bomonll l'i';'"R 
19JJ t. lkraıı 99.
lıtı :"aaı D.ıhllt ~.-ıs 
DU1uııu M~. 00,- , 
Baj .. al tartıp 1 ~70 

• ,, u 48,70 
Reji 2,'l7S 
TramY1J 00,-
R•hh• 10,-
0.klldar •• ıo~ .. -
Ter1'o. f0,00 
M1111Kr.Fo.1885 153,-

• • • 19J..ı llt.OJ 
• • • lıHI 117,00 

Eıektrtlı -,-

MESKUKAT [*] 
Kuru, 
~ 

Tlrll altı• 856 
ı.,. • 10» 
Jr. • 8411 
il., • IGd~ 
fıiHldlye 45,00 
aa:ık .. et \Oı. B. ı :.:40 
~al a beılblrl•" ••hıı 

\ ~U•b •• J".t•'J 46SJ 

ıHaaaO 
(Re1at) 
(Vab 't) 
lace lte,ıbtr'll& 

(CG•burly•.) 
lHam t) ara•b 
(R•9at) • 
(Vahltt 

• tırı 

'8 JV 
:ıo4' 
520J 
530J 

ı--

\.ıb••) 41.Sa \•I borH harici 

Parla Borsasında 
Paris, 21 .(A.A.) - '20 Tarihli 

borsa vaziyeti: 
Esham borsaaı ıttıradıııdır. 

Başlangıçta tereffile latidat göı· 
teren yerli eab.am, Fransız tabvi• 
IAtı ehemmlyetiice gerileylıinden 
mUteesslr olarak, sonradan ka· 
zandıklarının bir kısmmı kaybet· 
mitlerdir. Yabancı eaham muka· 
Yimdlr. SUnyf eshamı da tutun
maktadar. 

Mart 22 

J Buglln görOlecek en gllzel film 41 ___ .. __ 

S O M E R Sinemasında 
kemali muvaffaklyetle gösterilmekte olan 

MOSKOVA GECELERi 
emsalsiz ve tahane filmidir. Oynıyanlar: 

ANNABELLA • HARRY BAUR • PIERRE R. WILLM ve 
ROD SANDOR çigan orke11ıra1L 

( Bitmemiş Senfoni ) fevkalade gilıol bir musiki filmi idi. 
( Demirhane MUdUrU ) asil bir aşkı gösteriyordu. 
( Moskova Geceleri ) hem musiki, hem aşk, Lem de vazife hiııılni 

gösteren ~ayanı hayret bir filmdir. 
Bltmemit ıenfoniyi gördUğünUz vakit hissettiğiniz zevk ye 

' heyecanı bu filmde de duyacaksını:ı. 

Şehzadebaşı H 1 L A L Sinemasmda ~ .... 
BugUn, bu gece : Senenin iki bUyUk fllml birden : 

DUnyanın en meıhur hırsızı olan 

FANTOMAS 
Fran11zc11 söz.Hl 

ikinci filim : FERNAND GRA VEY'in son temsili 

PATRON OLSAYDIM 
fı>vırnlade Fransızcfl sözlii hüyiik kom6<li. Hııgiin matineler eaat 11 den itibaren 

1 latanbul Belediyeal IUlnlar1 ] 
Keşif bedeli 284 lira 28 kurut olan Mezad idaresi mUcevbet 

kısmı için yaptırılacak cemekan açık eksiltmeye konulmuıtur. Keılf 
evrakı ve ıartnamesi Le•azım MUdUrlUğllnde sıörülUr. Eksiltmeye 
girmek isteyenler 2490 No. lı kanunda yazılı veaika ve 21 5 liralık 
teminat makbuz veya mektubu ile ihale gllnQ olan 28/3/935 Pet"' 
ıembe iUnU saat 15 de Daimi Encnmende bulunmalıdır. "1293,. 

)#. "" 
Y eniköy • Bllyllkdere deniz kenan yolu beton asfalt olarak 

yaptırılmaktadır. Yapıldıktan sonra yol Uzerlnde baca açmak içlıl 
ruhsat verilmiyeceklir. Bu yoldaki emlik ıahiplerinln mecra Y• 
elektrik, telefon ve &u gibi ihtiyaçlarını ve mevcut mecralarınıo 
tamirat ve tathirahnı her halde timdiden yaptırmalan ehemmiyeti• 
ilan olu<ıur. u 1430,t 

Malzemenin cinsi 

Peçete 
Amerikan bez.l 
Kefenlik 

Mutam ha 
Elektrik ampulu 

" 
ntüsU 

Kıl fırça 
Emaye lôivet 
Böbrek şeklinde 
Galvaniz gerdel 
Emaye güğllm 

metre 

* Adet 

30 
2500 
500 

25 
350 

1 

6 
20 
ıs 
10 

101 

1 

* Teminatı 
Lira K. 

65 

3 

14 

15 

00 

97 

Muhammen bed.U 
Ura Kurut 

868 

40 

199 

00 

00 

00 

,, berber leğenl 1 12 ()() 154 40 
Kulplu gUğilm 
KömUr litfisll 

10 
3 

Badana fırçası 4 
Boya ,, 4 
Ba:ta 2' 

Beyoğlu hastanesine lUıumu oian ve yukanda miktar, mub•"I 
men bedel Ye teminab yazılı bulunan 17 kalem clnıleri itibaril• 
kısma ayrılarak eıya ayn ayrı açık eksiltmeye konulmUJtur. lst•~ 
liler ıartnameyi Levazım MUdnrlüğtlnde görebilirler. Ebiltaı•~ 
girmek lstiyenler 2490 No. lu arttırma, ek.itme kanununda yaf>' 
vesika ve hizalarında gösterilen teminatla ihale gOnll olan 2813!~ 
Per§embe gUnU saat 15 de Daimi Enctlmende bulunmal&dır.1 .. 1~ 

* * Fatih temizlik iılerine ald 7 beygir 1 katır ZT /3/935 Çarıalll~ 
gllnll saat 10 elan 1 l e kadar Fatih Atpazannda açık eksiltoıe 
ıatılacaktır. Almak iateyenlerin o glln orada bulunacak aıelll11i 
mUracaatları. 0~ 
lıtanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: _,. 

Muhammen Kıy f'. 
Ura 

BÜYÜKADA : Maden Ayanikola sokak eıkl 25,33 
ve yeni 4212 ıayılı ana, maden ku· ..n 
yusu ve au deposu. 216 U" 

HAYDARPAŞA: Osmno Ağa Rıza Paıa çeımeıl çık· 
mazı eski 24 ve yeni 13, 15 aayılı ...n 
hane, dUkkAn arsası. 135 "" 

GALATA ı Bay azıt Mumhane ıokak eski yeni 
l l/13 sayılı dükkan ve odalaran 112 1 ~ payı. 168 örtt' 

Yukarda yazılı mallar 24/3/935 pazar günü aaat oo d ,dl 
peıin para ve açık arttırma ile satılacaktır. isteklilerin yDı~~l {sı,, 
buçuk pey akçelerini muayyen saatinden evvel yatırmaları.··~/"' 

Devlet Matbaası Çevirgenliğindeıı .,ı 
Cinsi Mikdarı Tahmini değeri ilk :ı·~ ~~! 

Repertuvar maki· 1 tane 2500 lira 
1 

' 
neıi ve teferruatı b a tetlidJ 

ihale tarihinden baılıyarak 12 hafta içinde mat ~~4 88utidJ 
edilmek şartile elektrikle liler, iki renkli baskı yap.an bl akifl' 

. . • d 0-50 l v d t var açabılen r ın ı genışhğın e ye 1 uzun ugun a reper u b t k ekıiltll> 
ve teferruata 30/3/l 935 cumartesi iÜnll 9aat 1 on ket e ~baa 0uıb" 
ile eabn ahnacaktar. Şartname parası• o ara ma 
Hbeslnden alınabilir. (1414) 



SON POSTA Sayfa 9 

İTTiBAD ve 
Urla Cinayeti Yeni Safhada TERAKKi 

'-
ıtl'a•ıl Dogdıı ? .. 

8 inci Juııım No. 230 
Her llakkı Mahfuzdur. Na•ıl Yaıadı ? •• 

~~~~~~~ c::~~==·=3=·=9=35=====================Nı==as=ı=l=Ô=l=d=a=?======::::ı~ ~ !iya ~·ıklr 

Damat Ferit, Hükômeti Tenkit Ederek 

Hikim Ihsan Ziyayı 
Öldürmekten Suçlu .. 

Muhaliflere Meydan Vermek istiyordu 
Baıtarafı 1 inci yOzde ) 

Çavuı, Bay Abdunabman, Urla 
lskelealnde Bay HDtleyln Ye 
arkadaıı Bay lımalldir. Elde edi· 
len yeni delillere g6re cinayet 
avukat Bay F ehıninin teşviklle 
iılenmit i yukarda adlan geçen 
ze•at zincirleme olarak ölllm fiili
ne ortak olmuılardır. 

yaptığı iddia edildiğinden lzmlr 
adliyesi bizzat tahkikata yazayet 
etmiş; yllı!erce tahlt famirde din· 
lenmlfti.. Şahitlerden uncu Ferhat 
tahkikabn tamamlanmak Uzer• 
olduğu bir gfin lzmire gelerek 
müddeiumumiliğe müracaat etmif 
Ye hAdiaeyi aydınlatacak baza 
lfıaatta bulunacağını aöylemiştL. 

• Fakat bUldimetin vekarı, hay
liyetl, ıerefi payimal ediline 
-en medeni memleketlerde olduğu 
libi- merhamet damarlannı ko
Parıp bir tarafa atarak, tehlikenin 
lnllne geçmek de, hükCımeti idare 
•denlerln pek tabii olarak hakkı 
idi .. Hiç ıüphealz ki Damat Fera 
Paıa, bunları bilmez değildL 
Fakat onun timdi hllkümeti tell'" 
lclt ederek bu karan geri aldır• 
llaak İltemeıi; ihtilAle hazırlanan
lara meydanı boş bırakmak ye 
loDra da: 

1 - Itlibatçalann k6klhıll ka• 
laaaak. 

2 - Kabineyi mUıktll vu.iyete 
lokarak istifaya mecbur bırakmak. 

3 - Daha bili lttihtçıhkta 
tenıenllt edenlerle, ittihatçılıktan 
1Yrılmakla beraber yine eski 
doılluk gayretini gUdenlerden 
llıllrekkep olan Meb'usan Meclisini 
dağltmak maksadını istihdaf et
llıete idi. Bundan ıonra yapılacak 
it İle, artik bnkumetin bntnn 
lallfuz Ye kudretini, doğrudan 
doiruya saraya çekmekten lba
rettt Nitekim, beyanabna devam 
•den Ferit Pqa, • aynen - ıu 
16zlerle, bu fikri de açıktan açığa 
16ylemekten çekinmemit : 

- Bu memlekette, intihabata 
~•dtde icrasile amal ve efklr 
hli1'1' On edinceye kadar, IUçbir 

illet kendini, anaya milletin 
aleti lcra11 addedemez. ( Yalnız 
••tru bir ku ... t kalıyor ki o da, 
ıatl ıevketalmab hazreti padip· 
lltnin, ldarel milk memeleainde, 
•fklr ve mealeki ıahaneleridir. ) 
dtmiıti. 

Damat Ferit Patanın bundan 
lotıra söylediği sözleri nakle 11-
-.... r6rmUyoruz. ÇtınkG, uzun 
lltadt)'a dUtllnillerek, Ye bir bayb 
~--edde •• tashihlerden reçiri-
•rek ıarayda tamim Ye Ayan 
lt&raGıünde kıraat ed:len 
ita beyanatın hulas.-amı, 
~.•yet yukarıdaki son c6mlenin 
... tiva ettiği manadan ibaretti. 
F' Fakat çok dikkate ıayandır ki, 

•rlt paıar.m bu beyanatı, gazete 
•&tunlarına akıeder etmez, halk 
hraaında büyük bir hoınutsuıluk 
•ı göstermitti. Halti, Birkaç 

•aat zarfında: 

- Meşrutiyet, tehlikede .•• 
S~zleri, Iıtanbulun gerek mU

llt~\'er ve gerek mütevaasıt zllm
b•ai aras.nda mllhim bir heyecan 
Uıule getirmiıtı. 

d Vahdeddin, halk arasmda 
01•thrd•ğı buıusl bendeginı va· 

•ltaaf' b h 
1 

·• u eyecana •ikıf olur 
0 

lllaz, telit etmlı.. Damat Ferit 
::••yı saraya celbederek, iyice 
b tOntUeınemek yUzUnden yapılan 
it 'U dhata) ı, derhal tamir etmeainl 
,6~ • eylemfıti. Vakıa, ıöyledij'I 
)• ~~den rllcu etmek, Ferit paf8· 
•i 1~ bayla gOç 2elecekti. Fakat 
it ~~ u hatayı tamir etmek için 
p~ ille biraz 0kıanınaıaa, ozaman 

6 
çalaomak Ye dağılmak eaerleri 

: •~eren (ittihat Tarakki cemiyeti) 
tıı•r al kabine Ue birleıecek •• 
~•lkı dar 

•t - Padl9ab, meırutiyetl Ilga 
tnek istiyor. itte damat Ferit 

Pıt an·n söz'eri. 

Di) ehe) ec na getirerekaaraya 

hücum ettirecekti. 
Erte&l günD, hükumet namına 

•yan mecJlsinde laazır bulunaa 
Dahiliye Nazırı Fethi Bey, Damat 
Ferit Paşanın takrir ve beyana
bna uzun uzadıya cevap yermlıti. 
O!dukça sert bir liaan lle yerilen 
bu cevapta Fethi Bey: 

- ittihaz ettliimlz tedablr 
eğer fazla iH, ye bu sebepten 
tahtle ediliyorsak, bunun tevlit 

etmez, Damat Ferit Pap derhal 
ric'at göstermiı .. Üç gün evvelki 
celldetkarano beyaaabw te'Yil 
ederek ı 

- Mademki hal b6yledir. Ben 
do bUkômetle hemfikirim. Esasen 
benim mak&adım, yalnız ıilahaıı 
kimselere ateı edilmemesinden 
ibaretti. 

Demek mecburiyetfal hisset• 
mlf ti. 

edeceği mesul"yetl tamamen der· * 
uhte ediyoruz. I 

Demiıti ••. Dahiliye Nann, bu ttibalçılar, artık beılanna 
mözlerinde haklı idi. ÇünkO, el örülmek istenilen çorabin, hangi 
albndan teı Yik ye b6ylo Ayan ellerle idare edildiğini öğrenmiıler. 
klnislnde himaye g6ren fe- PBrlzlD itlerini bir an evYel 
aatçılar; artık vapurlarda, hallederek biç olmazsa Mecliıte 

sarsılan varhklarma biraı kuvTet tramvaylarda tıpkı tiyatro ve 
ılnema ilhları dağıtır gibi halka vermek.. Ve ıonra da MecU.te, 
beyanname dağıtmak cUretinl eaulı bir mUdafaa vazi7etine 
ıöstermişlerdl. Bu beyannameler- i•çmek iıtemiflordl. 
de be, Meclisi Meb'uıanan feshi, Rum Meb'uıların, lttihat •e 
hllkümetlo iıkatı, sulhu münferit Terakki Fırkaııaa kartı göster-
icraaı için halk lçtimaa davet dikleri ndakat te, fırka erkAmna 
edilmekte idi. bazı Omitler venniıtL 

Fethi Bey bunları lzah eder ( Arkaaı •u ) 
--------·--------------------~---

lsta n bu I ikinci iflas Memu,.. I Tokat icra Memurlu§undan ı 
lulundan ı Müfli• Polikara alt mal· Biz Lorcun alıomHı için evHlce 
larao toptan pazarlıkla aat:ıına deYam laacaedilmit n Tondın Meydan çar• 
edUaıekte olup f3/Mart/93S Cumar- 11•nda Tat handa .e Çoban aadeler 

udi7emiode mevcut olan ve ehlivuk•f 
teal g'lnG Tahtakalede Telefon tirketl 

tarafından bilmu.yene 648 denkte 
binuı •ırHında 68 numaralı maf azada 85 kiloıu OçUocG ye 558 kiloıu dar-

aaat ondan on ikiye kadar .abtına dOncll n 4031 kilosu betlnci ve 6928 

devam edileeetl ve ıaat on ikide kiloıu altıncı ki eeman 11552 kilo1U 
paaarlalda talibiae yen: ... li ua. atimale ..ıua o!daaj'u aalqalp liMl 
olunur. (9'24) ldlo J'•pr•• t•ttlaıer •Y•elee ltlr••ı 

defa artbrm ya kooulmut Y• borçlu-

Dr. BAFIZ CEMAi 
Dahiliye Mütelaaııu· 

Telefor 
22395' 
21044 

tt. Dlvanrolu 
Oumadan maada her 

gün oğledeo .IODT& 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

a11a itirazı lzer:ae teebhlre utr~mıt 
idi. Son Po•tanın 3/Teırlnl•aai/934 
tarihli aüıhanoda ıGaterilen 14/ 1" eı
rinluni / 9i:j4 taribindela arttırmada 

dahi verile• fiat laaddl Jiyıkını b•l
mamıt olmaaına Y• Jine borçlunun 
aalkerreren itlranna mebni katı utıı 
yapılmaaaıı idi. Ba kere mlddel •• 
ldliata takipleri •• tetkik merelinln 

kat'! kararı lzerine Htııın deva•• •• 
lha!enin icran 1/Ni•an/935 tarihine 
.a .. dif Puarte .. g'Gnl ... t • d&
de tc. Hİp edilmittir. Tel &:iye ve ihale 

A .. ate!eri ı Karakıly KlJprGbatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mllıh6rdaruae 

Han Tel. 22740 

----~ ......... pu!u ve maarafı Y• aatııtan ıonraki 

kAffel maaarif ( udiye icarı hariç ) 
Mersin Yolu 

KONYA vapuru 24 Mart 
PAZAR rlloü aaat 10 da Mer
ıine kadar. ''1422., 

Ayvallk Yolu 
MERSiN vapuru 23 Mart 

CUMAR TESI gnno aaat 19 da 
lzmire kadar. "1423,, 1 

mOıteriye alltir. Talip olanların ol,en 
•• aaatte mezkiir Taı baada hazır 

bulunmalara Ye pey akÇH ni sret'rme
leri lbım srelecetl ilin olunur. (9601) 

Sinemanın töhretinl 
hiç kaybetmlyen lamı 

GRETA GARBO 
J · ~ ........................ ,.~~ 

* Hidiaenin timdi de lçerlik 
taraflarını açabiliriz : 

- Urla ceza hakimi Bay Ih· 
san Ziya, 929 seneıinin Mart 
ayında bir gece Ttırkocağında 
geç Yakte kadar kalmıı ve bu 
arada orada baza kimıelerle 
Tllrkçe görOıme meaeleıinden 
arasında bazı mUnakaıalar geç
miftir. Ba1 Ihsan Ziya, 
Tnrkocağında Tnrkçeden bq
ka bir lisanla göriifmenin doğ
ru olmadığını ıöylemiti bu sözleri 
bar.ılarımn hoıuna gitmemiıtl. 

Gece geç vakit Urla TOrk 
ocağından &yrılan bu değerli 
adliyeci evıne giderken teıhiı 

edemediği birkaç kitinin Ani su· 
rette tecavüı.üne uğramış, baıma 
indiriltn darbe!erle seneml.yerek 
ağırca yaralanmıştı. Yaralanma 
ölümle neticclenmiı; hadise aydın
lanmaden kapanın f, kalmııtı. 

Hidiıe tahkikatı o zaman uza
mıf, fakat bir tOrHı bir netice 
alınamamıf b. Bu vaziyet htıküme
tio nazan dikkatini celbettiğl için 
Urla mliddefumumisi, jandarma 
kumandanı ve kaymakamı değlf
tlrilmit; tahkikat bundan sonra 
.-iflemek imki..ı.na.a bulmuıtu. 

Ancak vuiyet y'ae 1oluna 
girmlf olmuyordu. Tahkikat ya• 

-panlanD, ıahltler &zerinde tesir 

latanbul DardDnca lcraaından 1 1 
Çapada Molla Güranl Naarl dede ma

ballHinin Macuncu aokatında 9 No.da 

iken halen lka••ta&ı.a buluoa
aıyan Fataaya 

Mezi19t• oLa lorc:uaodaa dala 
ipotekli ol•p daire•izee ic:ral taki.: 
nzoluamq bulunan MoUa G"' 'd . uranı • 
Nura dede aalaaU .. inia Macuncu ıo-
katında eaki Ye yeni 9 No. ı . 

. . . u ıa1rı 
meaku lnClae daaremuee vapıl , aa Y&ZJ• 
yet muame!e.i netieoainde t amaauaa 
154 1 u kıymet takdir edil • b 1 llllf U UD• 
dupndan i b tarihinden it"b 
""" ... ı d b. ı aren iç •-D ı~n e ızzat Yeva bl k·ı , r •e ı ı&a-
dcrerek dairemize rnGra ti caa a takdiri 
kıymet zabtını okuananıa b • . . •e lr dıye-
cetlnız una bildirrn 1 •n z Jaaumu 
hakkındaki tıbu day t 

• na111e ika-
metsrlhınızın ıneçhuli . 
., . Jetıne Dinaen 
ı.iDen teLliA' olunur 

• (279) 

lzmir mUddeiumumial ve iki 
müddeiumumi muavini bu ıahlt
lerin ff adeaini teabit edecekleri 
ıırada ıahitı 

- Korkuyorum, beni ~ldDr• 
cekler •• 

Dedikten aonra MOddelumue 
milik peocerealnden kendialal 
aıağıya atarak derhal ölmliftllr. 

Bu ıuretle hidi~ yl g6ren Ye 
bilen en kıymetli hukuk uumuml
ye ıahidi de ortadan kalkmlf 
oluyordu. 

lıte bu sıralarda Urlada b .. 
kiti tevkif edilerek Ağır Cezada 
muhakeme edllmiılerdl Ye bunla
rın beşi de yedi~er sene albıar 
aya mahkum olduktan sonra 
Temyiz mahkemesi kararı boz• 
muş, neticede bu vatandaılar 

temize çıkmıılardı. 

Bu ıuretle hidiae kapanmıı 
Ye unutulmuş sayılıyordu. BaJ 
KAzım Yılmaz dokuz ay evvel 
Urlaya Müddeiumumi tayin edi• 
lince, 61U mealek arkadaıınm 
katli hakkında bazı deliller elde 
etmif, bu deliller tizerinde yDrQ.i 
yerek tahkikab genifletmiı Ye 

isimlerini verdiğimiz dokuz kifiyl 
ua altuua almııtır. Tahkikabıa 
bualbılerde tamamlanmuı Y~ 
mahkemeye tekrar intikal etme• 
muhtemeldir. Ad. Bilıel 

lstanbul redlncl lcn1 memur
lvQundan: Yeminli Uç ehli vulnlf 

tarafından tamamına 7S lira kıym .. 
takdirile 6.1800 liraya ••kabd birle .. 
derecede ipotekli olan Galatada Yeal 
eami mahalleainlD Fermea..Uu cacf• 
deainde uki Ye yeni IS numaralı 
dGkklnın tamamlle yine mezldir ma• 
halle n caddede 21 ••marala n ,.. 
minU üç ehli vukuf tarafıadan ta•a
mına US lira kıymet takdir edilen 19 
arı•n 18 :parmak mikdarıada bili JI• 
kullei zemin mahallinin tamamlar& 
•çık arttırmaya vaıedilmitllr. 27-4-955 
tarihine mil•adif cumarteai g'Gnl .. t 
14 den 16 ya kadar dairede blrlael 
arttırmalan icra edilecektir. Arttuma 
bedeli kıymeti mubammeaelerİlalD 
%75 n1 ve ipotek alacaklıaının mat• 
lubuau tecnDz ettitl takdirde lıth
de bırakılacaktır. Aksi takdirde art
tırma lS gin daha temdit edilerek 
2-S-9JS tı rila:ne mOıadif pazar 1Gal 

ViVA 
ViVA 
ViVA 
ViVA 
ViVA 

ViLLA ... 
ViLLA .. . 

BiR 
BiR 
BiR 
BiR 
BiR 

KAHRAMAN MiDiR ? ... 
SERSERi ASI MiDiR ? ... 
KRAL MiDiR ? ... 

ayni eaatte yapJacak ikiacl aç k art• 
brma bedeli tahmin kıymetin % 75 •• 

1' ipotekle temin •dilmiı alacatın n matıı. 
lu bunu temin etti~i takdirde lhtthacle 

ViLLA .. . 
ViLLA ... 
ViLLA ... 

• 
DON JUAN MiDiR ? ... 
AŞIK MiDiR ? ... • 

!VIVA ViLLA 
. ( iSTiKLAL UGRUNDA) 
Bunların hepıf dir - Çünkll o kuv•et ye kudretin timaalidir. 100 binlerce figüran - En gtızel orijinal 

Meksika musikisi - Mekaika danslan • Ateşli aşk - Kadın ve HEYECAN FILMI 
1935 aena•lnln BEN HUR'u • EN MUAZZAM FiLMi 

METRO GOLDWYN - MA YER ıirketinin FRANSIZCA ı~zln yegine EKSTRA SÜPERFILML 

matl~!~~~ron 1 PEK 
.tlugün bütün matinelerde ve 
ıuvarede aon defa olarak BOSNA 

Si Flyatlarda zam yoktur. 
nemasında lıı:i tafhadan ibaret olan filim 

birden gösterilecektir. 

SEVDALARI Turkoe aözJu 
Türkçe earkılı 

i:arakılır. Akai takdirde ahtı 2280 
numaralı kanununa ten kan l'eri bara. 
kılır. Satıı petiadir. Arltırm•J• iftira• 
etmek i•t yenlerin kıymeti muhamm_. 

aeaio % 75 aiıpetlDde pey akçea HJ• 
milli 1:.ir bankanın teminat mektuba• 
hamil bulunmaları lb·mdır. Hakları 

tapu ıicilile .ablt o·mıyan lpoteldl 
al11eakl11ile faiz n m"tarife dair olaa 
iddialanaı evrakı ınüıbiteleri l • bir
likte ilin tıı ribindeo itibar•• ailaar' 
20 ıGo z .. rfıada birlikte dal,..tl• 

bildirmeleri lizımdır. Akal takdırcle 
hakları tapu ıicilile •abit ohnıyaalaf 
•atıf bedelinin payla1ma11adan hariç 
kalırlar. Mllterakim verrf. tenvirat •• 
tanzifiyed~n mGteYeWt beJecl;ye rla .... 

mu medyuaa .. ittir. Daha fazla ma)G. 
mat almak ntiyeııJer 4-4-985 tarihin• 
den Jtibarea herkesin g6rebilmeai lça. 
dairede 11çık bulunac ık arttırma ıut• 
aamHfle 934 7'!.97 numaralı dosyaya 
mOrmcaatla mezkur doıyııda mevcut 
•eıaiki ıörebi&.celJerı ll&n olunu .(280) 
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BUyDk tarlht romaı 22 - b • 985 

ESMER GÜL 
Bir Aile 
Şeceresi 

Muharriri ı A R. Tefrik•. 1\o. : 69 

Bir B " ' oguşma ..• ... . ......_ ............ __ __ 
Deli Veli Haykırdı: "Gidi Kahbenin OA-lanı Aptestin 

Varsa Salavat Getir Bakayım! .• ,, 
......... ._ ....... www--•••••---•-• ..... • 

Her iki taraf ta, adeta mil· tinde yetişti. Yokaa, bizim başı· 
aavi kudrete malikti. Biriblrine mıza çökecekti. Bu hfzmetinln 
ıarılan bu iki vücut, aanki kenet• mUkafatını görmelisin. Dile ben· 
lenmİf iki canavara benzemekte den, ne dilersin?. 
idi. Bazen bU) Uk bir top gibi, - Ne dileyim, beyim.. Dün· 
b ir köşeden 6tekl köt eye yuvar· yada, l:içbir arzum kalmadı ki ..• 
lanıyorlar.. bazen de ayağa kal· Şunun şuraıma bir mezar gibi, 
karak birkaç saniye boğuştuktan kapandım. Ancak, timdi sizden 
aonra tekrar yere devriliyorlardı. bir ricam var. 

Nihayet Osman, bir kurnazlık - Nedir?. Söyle. 
daha yapmıf .. Deli Velinin bncak· - Amber ağa, nerede ise 

' - Büyük kardeşim müziıyen 
ortancası ıalr, kUçllğU de re1Sam!. 

- Siz?. 
- Oh, ben mi?. Ben adam· 

dan sayılmam. Ben bakkalım!.. larımn arasına tiddetli bir tekme Eamer Gülle buraya ge"ir.. Bana 
savurduktan 'ıonra, onun daya· yardım etseniz de ıu ölUyO orta• -··-·········--·····-········ ... ·----... -···-··----
nılmaz bir ıstırapla bir anlak dan kaldıraak. Eğer gelir de 
tavakkufundan istifade ederek bunu görUrse.. Vay, bu herif 
btıtUn kuvyetile Ustune abanmııtı. buraya nereden girmlı. Demek ki 
Fakat Deli Vell, çektiği ıiddetli HD, mukayyet olmadın; diye 
can acııına ratmen yine itidalini benimle çekiıir. 
toplamıı.. Oımanın bacaklarına 
bf r çelme takmıı.. onu yefe - Hakikat.. Bu, bana da 
yuYarlamıı.. UstUne çıkarak aağ merak oldu Billl ağa.. Tekin 
elinin parmaklarını gırtlağına değil diye bu evin yanına bile 

Avusturya Maliye 
Bakanı Tüccarla 
Dert/eşiyor 

dayamıı: kimse sokulamazken bu adam, 
- Gidi, kahpenin oğlanı., naaıl gelmif.. Nereden içeri 

aptHtin varaa, salevat getlr. girebilmiı. 
Diy.ı bağırmıftı. Billl gUlUmıedi. Parmağının 
Birdenbire Oımanm g8zlerl uclle, bacanın içinden sarkao 

kararmıf.. ve yuvalarından dııarı kuıaiın ucunu ıösterdl. 
uğramıştı. Oıman, ocağa doğru bakb. 

Fakat o anda, Deli Veli ııç- Ucu sallanan ku,ağı görünce, 
ramıı: hayretler içinde kaldı: 

- Aman, Allah.. yandım. - Pekal&.. Canını ditine al· 
Diye boğuk bir feryat kopar- mıf.. Duvarlan atm•t·· Buradan 

dıktan sonra, arkaama doğru deY· içeri dalmıı; diyelim. Ya, Eımer 
rllerek yere yuvarlanmışh. GUIUn burada olduğunu nasıl 

Oda, birkaç saniye bir meaar haber almıı, acaba? .• 
gibi eeıı1lz kalmııu. - V ellabl.. Ona ben de ı•ı-

Deli Velinin dudaklarından hm, velinimet. 
aızan koyu renkli kan, yanakla• Oıman, bir iki aaniye daha 
rıoa doğru ıUzillmiye baılamııtı. hayret ve taaccllple bir ocağa ve 

Oıman, yaY&f yavaı baıını b ir de yerde ae11izce yatan Deli 
kaldırmış.. . Deli Velinin Ustüne Veliye bakmıf.. Sonra, l~ilerek o 
doaru eğilerek vahtl bir tebea- kanlı yUcudu kucaklamıı: 
ıUmle gülen.. Simaiyah çehreıin· - Mum tut bana. 
de, bembeyaz diılerl aörlloen 
Btlile bakmıt: Diye mırıldanmıştı. 

- Ne oldu?.. Osman, bu ağır vücudu, gUç· 

Diye mırıldanmıfb... Billl, bD· lökle taııyarak eYveli bahçeye, 
yUk bir soğukkanlılıkla: •onra da, bahçe kapııından or• 

N ? Öıd malla çıkarmıfo. Köşkten epice 
e olacak .. O ••• 

_ Öldü mll .• Naııl öldil?.. uzak bir yere kadar ıUrükleyerek 
- Ben öldllrdilm... Eğer ben aık bir ağaçlığın içinde, aellerin 

ona öldilrmeseydim, 
0 
ıW boğup açtığı bir çukurun içine yuvarla· 

öldllrecektl. mııtı. ı Arkaa var) 

Oıman, dirseğine dayanarak 
kalkmıı.. YUzUıtll ya tat Deli Ve
linin sırtında, d•mirl tamamen 
kaybolarak yalınız kabıeai 11örD· 
nen hançere bakmıı: 

- Aferin, Bilil Ağa.. ihti
yarlığa göre, iyi bir YUruı. 

Diye mırıldanmııtı. Billl Ağa, 
titreyen eHerile hançeri yaradan 
çekerek bomurdanmııtı: 

- Ne yapayim, Yellnimet ? .. 
Bakdım ki ılı;i bitiriyer.. Slıl 
bitirdikten ıoura da, ııra bana 
gelecek.. UsuUacık arkuından 
geldim. Hay, hay ederek ıöylece 
hançeri dah ettim .•. 

Oıman, hırpalanan vücudunu 
çarpıtarak sıUçlUkle ayağa kalk· 
mış .. yarı acıyan, yarı da mem• 
nunlyet hi6aolunan bir tavırla 
Deli Velinin kanlar ısız.an vlku· 
duna bakmış •. Bilal ile aralarında 
şöyle bir konuşma baılamışlı: 

- Amma da, çetin adamdı, 
ha... Aşkolsun , BilAl ağa.. Beni 
zorlu bir tehlikeden kurtardın. 

- Ne yapalım, velinimet .• 
Zorlu, morlu.. Ecel geldi, cihana. 
Bai ağr111 beha e; derler.. Onun 
ecelı de, b .zim el.mizdeymiş. 

- Çok şü~ür ki o ecel vak-

···························-································· 
Emniyet Müdürlüğü

nün Bir Tavzihi 
Akıam ıazetHinln 20-3-U3S ıGn ve 

889!> ıayılı nOıhaaının il inci HJfuı· 
nın 3 QncO ıOtununda ( SUrp Aıop 
huhnHinde bir nk'a ) bathtı alt ın· 
daki yoııda lıutaoe nznedara Ziya· 
nın oduıaa d&t kitinin rirerek 
Ziyayı karyolaya bniladıktan ve 

ıeainl çıkarına raılaaarak yakılmakla 
tehdit o·uoduktaa ıonra cebindeki 
anahtarın alıodıtı ve katanın açıla· 
rak içindeki 68 liranın •t ırıldıtı 

yaz ılmaktadır. 
Fl"hakika po:ı.. önuden bu 

tekilde ihbar edilmitse de yapılan 
tahkikat ıonuoda kaaadald 68 lirayı 
zimmetin• ıeçirmit olan Ziyaıun bu 
ıuçuDu örtmek kutile bu hldiHJl 
uydurduğu ve boyun beğını kendi 
gazi d ğ ı kendi ltlrafile ve papılan 
tahkikatla aa atılmıt ve kaaaaın 
ana htarı da karyola undalyuioln 
kanaYiçui araaıoda bu"uomut oldu
~uııdao koyfıyetin bu tekild .! t u hi· 
hiol diler ve Hyfılarımı ıunarım. 

Emniyet Müdilr F. Vural 
,.._....._ ... ·-------· ... - .... ' ..... .._. 

Kayıp - Eaki Mercan ldadiılnin 
iptidai k11mmdaa 837 Huıinde aldı· 
t ım tasd ıknamemi ka7Lettlm. Yeaialnl 
alaca j" md ı n hlkml yoktur. SCUey
maniyede hoca Gıyaaettin mahatleai 
Caıni.terıf ıokatı No. 6 da lbrahim(282) 

Viyanadan yazıyorlar - Ma· 

Avu$furgada l llye bakanı mem• 

ikt d# leketin ökonoml 
ısa • dU · · hl zenının r an 

çalışma evvel yer bulması 
için tüccarla görUjerek onlara 
bazı tavsiyelerde bulunmuıtur. 

Maliye bakanı memleket öko
nomisinin tanzimi itinde halledil· 
meal lizımgelen noktaları iıaret 
etmiı ve bu itlerde muvaffak ol• 
mak için tüccarın yardımına ihtl· 
yaç olduğunu söylemiştir. Maliye 
bakam, bl.hassa, para ıiı• 
temini himaye, amelenin Ye onun 
menf aatlerioin göz6ntlnd• tutul• 
ması lüzumunu ileri sUrnıUıtUr. 

Avusturya Maliye Bakanı Avus· 
turyanın turizm işlerine çok ehem
miyet vermesi llzımgeleceğinl an· 
latarak bu nokta üzerinde de 
uzun müddet durmuştur. 

Spor 
BugUnkU Maçlar 

BugUn Beşiktaş Şeref ve Ka· 
dıköy Fenerbahçe alanlarında ıu 
maçlar yapılacaktır : 

Betlktat Şeref Alanında: 
Haliç • Karaglimrlik, SUmeapor • 
Ortaköy. 

Fener Alanında: Vefa· 
SUleymaniye B takımları, Beykoz· 
Iatanbulıpor B takımları. 

Küçük aabada : Vefa • SUley
manlye genç takımları. 
BugUn Mllll Takım idman 

Yapacak 
Beynelmilel maçlara ve bil· 

ha11a yakında Yugoılavya milli 
takımı ile yapılacak karıılaımıya 
hazırlanmak üzere evvelce teabit 
edilmit olan oyuncular antre 
nörUn nezareti altında bugün 
F enerbabçe atadın da çalışma la· 
rına baılıyacaklardır. F eder uyun, 
oyuncuların bütün levazımları ile 
ıtatta hazır bulunmalarını tebliğ 
etmlıtir. 

8eflktaf Halkevl Spor 
Şubesinde 

Beıiktaı Halkevi ıpor ıube· 
ainde evYelki akıam yapılan ıe· 
çimde Beıiktaşlı Hüınll, Dumlu· 
pınar çevirgenl Nevzat, vlliyet 
mubakemat çevirgen yardımcısı 
Recai, Kabataı lisui mUdtır mua· 
vini Hamdi ve Merkez Bankaıı 
levazım ıefl Sıddık Baylardan mil· 
rekkep bet kiıilik bir idare he
yeti aeçilmiı ve Beıiktaı gençliği 
samimi ve candan tezahüratla bu 
merasimi kutlulamı,Iardır. Haber 
aldığımıza gare faaliyete baılayan 
Beşiktaı Halkevl ıpor ıubesl 
yakında lzmlr Ye Ankaraya birer 
Hyabat tertip edecek ve Halkevl 
ıpor takımlarile temallt karıılat· 
malar yapacakbr. 

Mart 22 
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\ Norveç le Aramızda •. 
• 

Doğrudan Doğruya Yeni Bir 
Deniz Yolu Açıldı 

Türkiye lle 
Norveç arasında 
yeni bir denlı: 
yolu açılmııtır • 
Bu batb açan 
kupmanya "Nor
veç Akdeniz hat• 
tı,, kumpanya• 

sıdır. Bu kum· 
panya Norveçle 
memleketimiz a• 

llf"4~C~lllU. 

raaında aon aiı· 

tem ıilepler it· 

letecektJr. Bun• 
1 

k liri memleketi doğrudan doğruya birleıtirecek olan 
ardan il pos- Banaderoı vapuru rıhtımda 

1 

dilmlı t'e Norveç Akdeniz battı 
kumpanyasımn bu kalkınmayı ilk 

görenlerden olarak bu hattı açtığılll 
bildirmiotir. Mümessil bu hattıO 

tayı yapcak olan Banaderaı va• 
puru dün limanımıza gelmiıtJr. 
MotörlU ıoğuk haya teıiaatını 
haYl olan bu ıllep 4000 tonluktur. 
Bu hattın açılıtı mUnaaebetile 

dUn ıehrimlzln deniz Ye ökonomi 
lılerile uğraıan daire ve milea· 
ıeae müdürlerine ve matbuata 
gezdlrilmittir. 

Bu toplantıda vapur kumpan· 
yası lstanbul acenteıi Van Der 
Ze tirketi mUmeuill bir nutuk 
aöylemiştir. Bu nutukta " Türkiye 
Cumhuriyetinin her sahada göı· 
termit olduğu ilerlemeden bahse-

bilhaaaa soğuk hava teılsah olmr 
ıı ve doğrudan doğruya Norveç• 
gitmesi yllzUnden ihracat madd.

lerlmlz için olan faydaıını izah 
etmittlr. Bu hattan tütün ve bil
haasa kuru ve yaı meyvalarl• 
yumurtalarımız istifade edecektir· 

Bu kumpanyanın esasen dot 
ru Hayfaya da bir poıtası old&r 
ğundan bu suretle Akdenizdekl 
çalışması artmaktadır. 

Donanma Piyan
gosu Çekildi 

jAmerika VeSovyet 

1 

Rusya Münasebatı_ 
Donanma Cemiyeti ikramiyeli 

tahvilatı piyangosunun 19 Mart 
935 gününde yapılan elli yedinci 
keıideıinde ikramiye ve amorti 
iaabet eden tahvil numaralanaı 

gösterir cetveldir. 

Bu keıidede itfa olunan tertip 
numaralan:, 

1086, 1622, 1939, 2248, 2387, 
2399, 6795, 8478, 8755, 8987, 
9261, 9852 

ll&ramlye lıabet eden numaralar 

İkramiye TL. Tertip No. liır• No. 

1200 9852 41 

300 8478 47 
100 1622 76 

10 2248 18 
10 9261 54 
10 2399 68 
ıo 6795 27 

10 2399 15 
s 6795 84 
5 1939 39 

~ 8478 16 

5 1622 98 
5 2248 26 
5 8478 29 

5 2387 29 

5 9261 92 

5 9261 35 
5 1939 74 

Baladaki tertiplerin hizalarında 
göilerllen sıra numaralanndan 
mlltebaki ayni t ertiplerin d;ğer 

aıra numaralarına ve 1086, 8755, 
8987 numaralı üç t~rtibe klnı'len 
amorti isabet etmiştir. 

.ikramiye Ye amorti bedelleri 
22 Niaan 935 gününden itibaren 
tediye edilecektir. Amorti bedeli, 
beher tahvil için bir TL. on 

kuruıtur. 
_ __ , ____ WW ... tll' •__..... ___ • -···'"' 

lstanbul ikinci icra memur· 
luQundan: Mehcuı olup paraya 
çovramuine karar verilen maa mot6r 
bir adet ( Blriyant ) markalı pedal 
matbaa makin•ıl 23/S/935 tarihine 
m61&dif Cumarte1l r ünG uat 9 daa 
ltlbarea Sirkecide Liman hanı kartı• 
11nda Antalya anbarında açık arttırma 
ll• 1&tılacatladan talip olanların 
mezkur ıGa ve ıaatt• mahallhade 
baı.ır bu:uaacak memuruna miraca· 
atları U&n oluaur. (283) 

Vaıington, 21 ( A.A. ) _. 
Ruıların Amerlkaya olan borçlarl 
müzakerelerinin akamete uğrr 
masından dolayı Amerlkanıll 
Rusyayı tanımak kararınıD geri 
alınması lehine kuYvetlJ bir pr~ 
pağanda yapılmıı •e bu propa• 
tandamn kongre tarafında da 
teıçi edilmlt olmasına rağm•11 

Hariciye Bakanı B. Hull, bUkO
metin Sovyet Rusyayı tanımaktall 
vazgeçeceği hakkında hiçbir t•1 
dUıUnmediğini ıöylemittir. 

Amerikanın Moıko•a aeflrl S. 
BUlllt, vazifesine tekrar baılam•'
Uzere ıelecek hafta Sovyet Rul" 
yaya gidecektir. 

Yeni Yunan Nez1rları 
Yemin Ettller 

Atina, 21 - Atina ajanıınd,oı 
Dahiliye Bakanlığını üzerine al .. 
Makedonya umumi valiai Ralli" 
Adliye Nezaretine geçen Dahili!' 
Bakam Claroa, Ziraat Bakanbl1"' 
alan Jan Teotokis, Sıhhiye Bak .... 
Mikolitas, Millt lktısat Bakanbl' 
Müsteşarlığından MUnakalit 8" 
kanlığı Müsteşarlığına ıeçen LJfl' 
ratos yemin etmiılerdir. 

Sıhhiye Bakanlığı MUatef"' ·o• 
Trlkupis te Epir Genel yallliJ1 

~~~!~ .i~~~ t~~~ 
T ıal 11aırı1at1 ,,,, 

Hafta - TOrkiyenln çok ••' iJ-' 
bu haftahk mecmuaaınıa dUa cı 
ıayı aı cidden gOıeld ir: z;ıçll~ 

Peyami Safanın (En dotru hıtlıi
Ataoğlu Ahmedin (Palavre •• y 011 

kat), Nizam eddin Naı.ifin (SoP 
11 

b' 
iayanı) yr ı.ıl arile Naci Sadull~': 1,11• 
mirin meılıur Nalbant otlu 

1 :ıeti.,ı 
yapt ı tı m ülikat mecmuanın kı yın 
bir kat daha arttırayor. : 1111,ı 

Bunlardan b.,tka kanıplar~• ~od•' 
ıençliti o" n hayr. tı, m0t•n•Yf"k

1 111
1., d• 

ve ı r• 1 S 
ricatla bikiye, roman de , 

1 Her yer 
bu mecmur.yı aO• eyor. 

kuruf... B fklr edebi' 
Yeni Adam - u, ı , 4 ü.,,o 

' t nıecmuaıının 6 olı 
Jal v• aan al ali Hakkının birÇ 
aayıaı Bay •• b. batıl" 

1 1 
aiyaai tetkikler, ede ı trl 

ya& ar , , l ıkllllf 

ı t efrika ve hıklyeler • ç er, 
Tr.v•İJ• eder:a. 



22 Mart 

Meslekleri isyan Çıkar
mak Olan Zabitler .. 

. 
Atina Divanıharbine 

makla Meşgul 
Maval Anlat-

Oluyorlar 
Attna, 20 ( Huıuı1 ) - Atina 

fe'fkalide divanıharblnde d~rt 
IOndenberi muhakeme edilenler 
layllı gecesi harbiye mektebi ile 
•fı11n alayı ıamizonunu cebren 
ltııl eyleyen ıabitlerdir. Bunlar: 
"iralay Sarafi•, kaymakam Ste• 
1••okoı, kaymakam Çigandes ile 
)itaai kadar kOçUk rtıtbede zabit· 
ltrdir. Bunların ekserisi "cUmhu· 
tlyeu koruma,, birliklerine men-
111Pturlar. 

Şimdiye kadar dinlenen ıa· 
bıtıenn ifaduinden, yukarda 
l.i11aıeri yazılan hainlerin iki yer• 
dt İlyan çıkarmaya bilfiil riyaset 
•ltilderlni ve bu isyan hareketi· 
"lıı ••ıl baılan Venizelo1, Plbtras 
•• Papulas'tan ibaret olduğu 
"alaıılmaktadır. 
b Yine ıahltlerln ifadelerinden 

la tabltlerln İlyana iştirak ettir
lllelc için, bazı kimaelere ıilAb ve 
l'ara dağıthklan da anlaşılmııtır. 

BuıUne kadar cereyan eden 
lbuhakemeden suçluların fiilleri 
ltvazzuh etmit iıe de dinlenecek 
khıtıer bitmediğinden mubake· 
aaı, biraz daha uzayacaktır. 
hı Bir Naz1r yine Tevkif Edildi 
Atına, 21 ( Huıusi ) - lıyanda 

•l&Icaaı ıörUlmediğlnden dolayı 
'"••lce tahliye edilmiı olan eakl 
llaaarlardan ye Ayan azasından 
Za'fldanoı Korfo adaaı mOatan
'kliğinln isyanda alakasına göre· 
ele verdiği tevkif müzekkeresi 

'-krar tutulmuıtur. 
Erk~ntharbı~ede Delltlkllk 

Atina, 2 ı ( Hwuai ) - Umum 
EtkanıharbJye Reiıliğine tayin 
•dilen Korgeneral Hasapldiı bu· t Yeni vazifesine başlamıştır. 
eli Erkinıharbiye Reiai Katenia· 
~ ordu müfettiıliği '9azifesini 

•ttar. 
'lenızelos Kurt Mesahnı 

Tekrar Ediyor 
Se lt!ilınoda çıkan Corriere Della 
b~• ıazetesl, muharrirlerinden 
ta nl ıureti mabsuaada Radoıa 
._ lld~rerek Venizeloıla glSrilştnr-
'-l't. Venizctos uzunboylu vaziyeti 
~ 'tınıı. Mütalea1ına glSre Yunan 
'eb1•nın muvaffak olamamasının 

Donanma. SafAminden hareket 
eder etmez doğru SelAniğe gide
cek ve ıehri işgal ederek Make
donyanın Atina ile allkasını 
keHcek yerde Giride, Venizelo•un 

ayağına gelmiş ve kendiıinden 
isyanın başına geçmesini iste
m:ıtir. Venizelos bunu kabul 
etmem :ş ve donanma, böylece 
cumartedden çarşambaya kadar 
mühim zaman kaybetmiş. Nihayet 
Çaldariı hllkümeti idarel örfiye 
ile beraber aıl zabllleri korun 
ilin etm:ı. 

o zaman v enizeloa uyan 
hareketinin baıına geçmİf. Ayni 
zamanda Plastrasm da ltalyada 
alakonularak Makedonyaya girme
mesi isyan hareketini akamete 
uğratmıf. Venizeloı, bu milnaae
betle bir defa daha aiyaıt ha· 
yattan çekildiği hikiyeıini tekrar· 
lamaktadır. 

Yunan Ordusu Namına 
Bulgarlara Teşekkür 

Sofya, 21 (Hususi) - BugUn, 
Başbakan general Zlatiyef gaze· 
tecilere beyanatta bulundu vo 
dedi, ki: Nevrekop } anlarındaki 
hudut karakolumuza, Yunan or· 
dusuna mensup bir binbaşı gele· 
rek, ihtilal eımaaında Bulgar or· 
cluıunun dürllıt ve mertçe hareket 
edişinden dolayı Yunan orduau 
namına bize resmen teşekkür 

etmiştir. Ben de, emir vererek, 
ayni me\'kide Yunan karakol 
kumandam vasıtaaile t .. ekktırleri· 
mizl •• iyi komıuluk etmek için 
yalnız fimdi geğil, ilerde de hazır 
bulunmakta olduğumuzun bildiril· 
meılnl iıtedim. 

* Karadenizden gelerek bofaz• 
dan geçmek iıtiyeo ve hUkümet 
tarafından dUn durdurulan Poul
don vapuru, izin v.,rildiği taktirde 
Haliçteki Navslka vapuru ile 
beraber bir iki güne kadar Yuna-

niıtana te.Iim edi!ecektir. Manga
nez yUklü olan Possidon vapuru 
Pita birad•rler kumpanyasına ait· 
tir ve Madam Venizeloıun bu 
gemide yfizde otuz biueıi bulun· 
maktadır. ~l fU lmit: 

Nişanlı Bir Kızın 
hinde Bulunduğu 

Aley
lçin •• 

ır_ ( Baıtrafı 1 ine yüad• ) 

t.~"•ııla içine girmiı ve bıçağını 
~~,k teıgAha aaplamıştır. 1 

-
rlle derhal ölmilş; kardeşi Remzi 
de yaralımmıştır. Kahvenin dıta· 
rısında bulunan kadınlar derhal 
kahveye airerek camlar! kırmıılar; 
iki kadın da ölen Kadrinin ceıe-

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

1 .................... 
2 h"l'"l-"l!"•t.-ı .. 
3 
4""""~-t 

s 
6 
7 """"11-r-I~ 

8 

BugUnkU BH111ec• 

8 

Boı dört köıeleri apğ~da ya• 
zılı manalara gelen az Tnrkçe 
kellmelerle doldurunuz. Bu ıa· 
yede hem vakit geçirmif, hem 
de öz Tllrkçe kelimeleri öğrea· 
mit olursunuıl 

1 

Soldan saaa: 
1 - Sıhhat 
2 - B'r nota - aeyil' 
3 - İ lerinin zıddı 
4 - G ... yret - neteli 
5 - Zat - arzu et 
6 - H fif masdar edat! - ıaç 

7 - Liı n 
8 - Nan 

Yukardan AşaGı: 
1 - Fazilet - Lir nota 
2 - Şart lahıkuı • müçteml ça. 

la tına 
3 - Umumi 
4 - lhe 
S - Cemi edata - f'in 
6 - Mer but 
7 - Elekten geçirme 
8 - Umumi 

Maskeli 
Kadın 
Hoşa Gider Mi? 

( Dao tarafı 5 inci yüzde ) 
vasıf okadar caziptir ki artık glSze 
çarpmaz, olmuşlardır, yanınızdan 
geçip giderler, bakmazsınız bile! 

Buna mukabil Hollyvoodda 
çirkin kadın yoktur, tesadüf bir 
taneıi çıkageldi mi derhal göze 
çarpar, alAka uyandırır, atk do
iurduğu bile Yakldir, demişti. 

Ben de bu cümleyi baıka ıe· 
kilde tekrar edeceğim ı 

- Boyanma umumiyet itibarile 
çirkindir, fakat mecburiyet haline 
gelmesi de yakidlr. Bununla bera• 
ber herkeıin u veya çok boyan• 
dığı bu asırda göze çarpmak, 
alaka uyandırmak lsteraeniz tabii 
olunuz, tabii kalınız. 

TEYZE 

SATILIK °i.oT6R llAKINASI 
Maı:otla aıOteharrik 30 Beyail' 

kunetinde KILIMAKS markalı •o
tar makiaeei ıatılıkbl'. Talip olaalana 
Beykozcla Yalık6ylacle tltüne8 Ba1 
H:dayet'• •lracaatlan. 'i) lt.hvede bulunanlann bu Ya

• •tt•a çekindiklerini ıören kab
ltl'ct l(adri Alinin yanma gitmlı ve 
~ "tttrilerlni kaçıracaiını. b.çağını 
'lata bin, koymasına söylemiştir. Ali 
~ lltlere hiddetlenerek bıça
' ltapuaca Kadrinin Ozerine 

dlnl tekmelenıitlerdir. r 
Yaralılar hastaneye kaldırılmış; Askerlik Daveti 

Ilı •laaiıtlr. 

"-a l<.Jı•ede bulunan mUtlerile,.. 
·~Ahmet, bir bidiseye meydan 
I.._ eaıek için bunları ay rmak 
lo' ~llalf, bu sırada yaralanmııtır. 
tltl' •t kahTe de altüst olmut; 
~ Gttk•rller maaaları aiper ederek 
Otu··d bk '-' ıçın e e leımeye bafla-
~rdır. Bu ıırada kahvenin 
~ rtaında duran ince Mehmet 
le. li6ıeyin tabancalarını çekerek 
'Pldan kahveci Kadr;ye atee 

'Y• baılamıılardır. 
IC•la•eci aldlj1 yaralana t .... 

Remzi de hastanede 6JmUıtUr. 
Adliye hid:ıeye bUyük bir ehem
mi} etle sarılmıştır. HidiHnin ıe
be bi ıf mdi.ik karanlıklar. Söylen• 
diğine pre kahveci Kadri, katil
lerin akrabasından ni9anh bulunan 
bir kızın arkaba11ndRn bazı aözler 
aöylemit ve bu kızın nitanı bo
zulmuıtur. 

Bundan hiddetlenen kadınlar 
erkeklere haber vererek bu kanh 
hidiıeyi meydana getirmiflerdir. 

A. Bllgeı -····-...................................... ....__._ 
Kayıp - Aakerlik tezkeremi kay. 

betti•. Y enlıial aJacatımdaa eıklalala 
laakal 1oldaP. 

Teklrdafl Vn&,.tl laray ........... 
llulp ol'- Nl,.d 

OskUdar Mkerllk fubesln· 
den ; OıkGdar Aakerlik ŞubHiade 
kayıtlı yeril H 1abaacı 330 dop .. 
lu kııa biuaetliler H ba dopmlular 
aıkeri mu•el•1• tabi n dit•r clo- . 
tamlulal' •• H Hbeple . olu~n 
o'ıua kısa bia•etll olap ta ıımdıye 
kadar HYklndea prl kalmıı 516 • 

329 doğumlu kın lab•et.lller alfuı 
cladaalan H aıkerl felall1eta•••lerl 
H meıun bulunduldan ••ktep ıa
badetnamelerile birlikte 23/Mart/936 
filnlemecinden 6/Ni1aa/935 flale
meelH kadar •aftaaaa C.muteal 
ye Paaart••• ve Qaqamba rl•lerl 
ıabeJ• mlraeaatlan ve ba tarllaler
clea ve bu shlml• .-rakl .... 
caatlar kani -••elıre taM6. 

Sayfa 11 

Almanya, Fransız, Italyan 
Notalarını Reddediyor 

(BatiarU. - ine{ yG.ı .. c j bakanları arasında yeniden Uç 
.._ Versay muahedesi daha taraflı bir konferaaa yapılacaktır. 

6nce, d.iie~ deYletler tarafından ı• Franeız Gazeteleri NelerYazıyoaj 
lh!Al edalmııtir.,, Paris, 22 ( Huıuıi.) - BüUbı 

Parlste Bir Konferans Kurulu~or Franııx gazeteleri, son hAdisenla 
Paria, 22 ( Huıust ) - Alman- akislerlle doludur. Soayaliatlerl• 

yanın Ver•ay muahedeılni yırt· Popll:er gazetesi, Fraau hükôe 
maaı llzerine kendini g&teren metinin hak ve haysiyetin icap 
bllyftk ~ehl~ke henüz sevuıturul- ettirdiği şekilde hareket ett iğini 
muş degildır. Fakat Franıa afkirı töylöyor, aağ cenahın Flgaro g• 
umumiye~. Baıbakan Bay Flan- aeteai de töyle diyor: 
den'ln Ayan Mecliaindeki aon "ltalya • Fransa anlqma81ae 
nutku tlzerine biraz rahatladı. dan memnun olalım. Fakat ban
Bay. Flanden bilhasaa tlSyle ıın en sağlam teminab Fr ·DM, 

de°!!ftl: . . . lngllteıe ve ltalya beraberi ğldlr 
- Fransa kendı kendıaınl ki bu da elde edilmiflir.,, 

~~dafaa edecek kadar kuvvet· Eko dö Pari lae, Almanyanıa 
lıdır! ,. . .1 I · w 'nl 

Fransızlara rahat nefee aldıran milletler cemı1etı ~ a ay ettıgı 
ye611 bir vaziyet te ıudur: ya yazdıktan ıonra dıyor ki ı 

. . . rm 0 Hakikatte yapacağımız aal 
buraya lngıltere Hancı ye Mnıte- L _

1 
F' it ı 

Ba Ed 1 1 . mukau. e ranıa el ıa • ıan y en, ta ya Harıciye ' T L 

Mıı t B s·· · 1 ki Küçftk itilaf • Sovyetler • ürk~ uı eıarı ay uvıç ge ece er, . kl-
F ranıa Hariciye Bakanı Bay ~e~en mUrekkep bır i"UP teı 
Lualinde itlirakile bir konfe- hdır.,. 
ranı toplanışı yapacaklar, son Alman Gezetelerlnln YGrUttUk• 

lerl MUtalealar Alman karan üzerine ne yapmak B 1. ~ Völki a 
dl w • • k l er ın, "-:O - şer r; eO-

}azım gel gım arar attıracak- b ht t • B Fi d nlD 
lardır. Fa er gazo eaı, ay an e 

ranıız Ayan mecliıindeki Hrt lnglllz Bakanlar1 Berllne Gid iyor IÖ 
1 1 

k d d 
1 

d 
Bundan sonra Bay Eden Ber· & er artısın a "A a et nere • 

l. ·d k t · ü - 1 • kaldı ? ,, baflığını kullanarak ıne gı ece , pazar esı g nu ngı· d" k' 
1. H i . B k Si Co s· ıyor ı: ız ar cıye a anı r n ımoo uB• btıytik bir Avrupa dev• 
ile birlikte orada bulunmui ola• 1 t• 1 ıı: 1 ı lan bRy Flandendea 

kt Ik. I .1• d' 1 e ın n re ı o 
ca ır. 1 ngı iZ ıp 0?1atı böyle bir IÖZ duymak utemezdik. 
pazartesi ve ~alı günleri Berlinde Bay flandenl harbin ferdasında 
Alman Harlc.ye liakanı lld görU• k il 1 k hl 'f d il k a"' 

kJ d. u anı aca r ı a o e onuş .. 
şece er ır. F "tt f'kl rl l<atına Bundan sonra ıiyaaal görllı· ranıız . mu e ı e avu 

ı h · f Moıkovaya ge• benzettık. Almanya ıllah lan 
me er e emmıye ı b k k i . d mızıkcılık etme-

kt. ç·· kü B Ed ıra ma tın e çece ır. un ay en ayın . lr 

28 inci günü Moskov~~a vara~k ·~~~y Flanden "Adalet nerede 
v" orada Sovyet Harıtıye komıse• kaldı? » diye daha dlln akıam 
ri Bay LitYİnof ile çok mllhJm eo.-yor. Almanya İ•e bu auall 
ıeyler konuıacaktar. Bay Eden kendi kendine on bet 1eneden-
Bay Stalin ile de görUıecektlr. b i kt d 

er sorma a ır. 
Bütün bu görilımeler Avrupanın . ~ Fi d .. l l ld Jl.... 

• • • • • ıJ, an en, aoy em ı o u ... 
siyual vazıyetıne yem bır ııtlka· nutku hak ve adaletin nihai 
met vermek için olacaktır. Bay ıaferi~i temenni etmekle bitirmft· 
Eden 1 Nisanda Varıovaya dö- tir. Bununla beraber bugUn mu• 
nerek orada da konupcakbr. zaffer olan hak ve adalet değil, 

Bu ıeyahat ıonuada Fransa, adaletaiz:lik ve hakkın ayaklar 
ltalya ve lngUtere dıı işleri albna almmaaıdır . ., 

Toprak Bayramı Kutlulandı 

· Din Marba Jirml blriacı ıhla• rutladatı için JUrchm her tar .. 
fanda toprak bayra1111 yapalmıfbr. Her 1ene oldutu sıibl bayram 
Halkab Ziraat Mektebinde de lmtlulumıı, k6yltller alqama kadar 
qleamlflerdlr. Mektep ldareal davetlilere kam, plllY ye helva ikram 
etmlftlr. R .. ba, Halkalı Ziraat Mektebinde ba1ramı kutlulayanlan 
1a.terlyor. 

Ankara Şehri içme Su Komisyonundaır 
Aakarada Sanklfia civarında J•pılacak olan (431.042) lira 60 ku

rut bedeli kefifli filtre iıtaıyonu binası 21/3/935 tarihinden itibaren 
10/41935 tarihine kadar kapalı zarf uıulile ekıiltmeye koaub11uf !ur. 
ihale 10 nltan 935 tarihine raatlayan çarıamba glloü saat 011 l:.eşte 
Ankara it hanı 4Uncil katında içme au kom:syonu dairedod• yapıla• 
caktv. MuYakkat teminat (20.992) liradır. Münaka•a eartoameA~i fkennai 

5 k 1 k bilinde n ar ......... •• projeler 21 lira 5 uruı bede mu •. Teklif mı. k• 
Llarl ı .... • komimvonu mubaaebeainden ahnabilır. ti rr ~ -ı 'bin ra• ıyan taplan kaaunun tarif ettljl fekllde 10/4/935 tarı • . 
Çeıpalta .... •at on d&rde kadar içme au lromia7onu rlyaaetme ··k• ......... yeriJecldlr. (1419) 
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AT i E 'de 

Bütün Elektrik Aletleri 

VERESiYE 
Salıpaıar, Topçular caddesi 428 - 436 

Beyoğlu Tünel meydanı METRO HAN - Beyazıt ELEKTRiK 
EV 1- Mu\·akkithane caddesi KADIKÖY· Şirkdi Hayriye iskelesi 
~SKÜOAR-Nizam caddesi 23 BÜYÜKADA, ve Beyoğlunda 
istiklal caddesinde KARLMAN GEÇ\DI mağazası ile Şitlide 
Ahmet Bey sokağında ŞINASI, Eeyazıt meydanında HASAN 
FEHM1, Kadıköyünde Altıyol ağzında NET ve Beıiktaı'da tramvay 
durak mahalJinde BEGYAN ticaret hanelerinde satılmaktadır. 

Emliiık ve EY!am Bankası iliinları J 
Taksitle ve Pazarlıkla 
satılık Bahçe ve Tarla 

Depozito 

Esas No. 
597 

Mevkii ve Nev'i · ~ Lira 

BakarköyUnde Çırpıcı ve Veli Efendide Çörekçi 

çesmesi civarında 33 harita No.lı 2 Hektar 

601 

602 

4045 m. m. sebze bahçeli 220 
Ayni yerde 38 harita No.Iı 5777 M. m. Tarla 50 

Yine ayni yerde 39 harita No.lı 9220 m.m. Tarla 90 

Yukarda yazılı bahçe ve Tarlalar Hki:ı taksitle ve pazarlıkla 

Hhlacaktır. Alıcıların 25 Mart 935 pazartesi ıUntı ıaat onda ıube· 
mlze gelmeleri. (61) 

Sahibi : Ali Ekrem Neıriyat müdürü: Tahir 
Son Posta Matbaası 

SON POSTA 

İngiliz Kanzuk eczaneai 
müıtahzaratından 

SAÇ EKSiRI 
Komojen Kanzuk 

Saçların dökülmesine n kepek• 
lenmeıine mani olur. 
Komojen aaçların köklerini kuv• 
vetlendirif ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, latif 
bir rayi hası vardır. 

Komojen Kanzuk Saç Eksiri 
maruf eczanelerle ıtriyat mağa· 
zalarmda bulunur. 

DiŞ Tabiplerinin 
NAZARI DJKKATINE: 

Az kullanı!mış Ritter markalı bir 
röntken cihazile Amerikan (Krokır) 
markalı bir s ilindir, Amerikan do
Jap, Şnelder markalı elektrik cill
tuvu, Tabure, vualr batan Klinik 
alit n edavatı ucuı bir fiyatle 
utılıktır. Fazla malumat almak 
iıtiyenlerin fatanbu', Babçekepı, 
R•dvan Han Şark dit depoıuna 

milncaatları. 

..,..l::J 
l. ı Q-. k iyt:E 

• 

4.Sı 

Mart 2~ 

BÜYÜK 

TAYYARE PİY NGO U 
18. inci tertip 6. ncı çekişi 11. Nisan 1935 dedir. 

Buyuk ikramiye 2 O O • O O O Liradır. 
Ayrıca : 25.000 , 20.000 , 15.000 , 10.000 , 5.000 liralık 

ikramiyeler ve 50.000 liralık mükafat vard r. 

ADEMi iKTIDAR ' I 
Del gevşekliği, teno.eüli zafiyet n 
vakitıi z, vücut ve zihin yorgunluğu .. 

BOBMOBİN 
TABLETLERi 

icullarımakla teıdavi edilir. 

HORMOBiN 
Uzviyeti tenbih eder, sinirleri ve 

dimağı kuvvetlendirir, vakitsiz ihti
yarlığın önUne geçer ve ya~amak 
neşesini iade eder. 

lstanbul'da f;au 'iSO kuruı 
Eczaneteri l»ulunur. 

Adres. 

Galata r osta ·~utu•u 1255 "' ................... ,, 
Zayi GUmrUk Makbuzu 
latanbul ithalat iilmrüQ-ünlln 16800 

numara ve 4/2/35 tarihli beyanname· 
ıine a it 242466 numara S/ i./35 tarihli 
605 liralık bahren muamele depozito 
makbuzu zayi edilmiıt ir. Yeniıini 
çıkaucaA-ımızdaa aaıl makbuzun kıy· 
meli ol11Sadığı il&n olunur. Platon 
Tako n Şeriki (281) 

SATILIK HANE 
Beyoğlu'nun merkezinde ki.in n 

bu katta ıuyu, elektriği, hangazı ve 
banyoyu havi 10 odalık handar ve 
güzel teraçalı Lir ev satılıktır. 
Franıı:ı.ca fatenbul Gazeteıine mnracaat. 

Dal a e--
Dai--a gilzel 

İngiliz l\ nnıuk eczanesi 
mllıtahzarntıodan 

KREM BALSAMiN 
KANZUK 

ile 

EKSiR BALSAMiN 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, btitUn dünyanın 
en mü kem mel güzellik 

' ' 
müstahzarlarıdır. 

Ôt11denb,,i menılaketimiz 
kibar dleminin takdirine 
mazhar olmuştur. 

Krem Balıamln llanzak 
Kadın güzelliğinin sihrini terki· 
binde sakhyan en ciddi ve şayanı 
itimad markadır. Genç ve ihtiyar 

. bUtün kadınlar için zaruri bir 
ihtiyaçtır. Ci!din letafet ve te:-a
vetini artırır. 

Ekslr Balsamla llaazak 
Cildin daimi yumuşaklığını temin 

· eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. 
SiYilceleri tamamen izale eder. 
Traıdan sonra cilde IAlif bir 
ıerinllk verir. 
Umu111l depoaıı: lnıiliz KANZUK 
eaueıL B•Joilu Maruf Par
flmlrilerde bulunDr. 

• 
BIA DEMET 

ÇİÇEK 

ve Çil lekelerini 
izale eder 

Itriyatın istihzar edildil'i 
mahalleri ziyaret ederken "'r 
ya ekseriya yağmura, gün•t• 
veya rüzg!ra maru• katnıak 
ıztırarında bulunan her yır 
taki kadınlann ciltlerinln ta· 
zeliğint n güsellitine bay• 
ran oldum. Sebebini ıordo• 
ğıımda ötrendim ki, onlar ;l• 
çek kopanrken, çiçeklerin k:
ielerind• m••ou' bıloııUOI"' 0 

• 

di şayanı hayret hir ıurette b~ 
yazlatıp yumuıatma buı&I~& 
malik olduğunu keıfetmfolerdır. 
Her giin muı:ıtazaman istimal.in_~• 
tenin bütün buruıukluklannı ızııu• 
eder ve yUae JUmuıakbk n genr 
lik taravetini nrlr. Bu ıibrengt• 
çiçek balmumu eczanelerd• 
''Oir Ateptine,, namile 1atıl1D•k .. 
tadır. 
Aktamları yatmaıdan enel kul· 

lanılmalda, cildin 11rt aktamını f" 
muşatır ve lekeleri isale eder. sı-
bah kalkınca beklenmiyen beY: 
ter n taze bir oih meydana çık ' 
Buıüne kadar bu derece baıit fi 
ıayanı hayret bir ıurettı mU•,,ıt 
bir tedbir bu1unmamııtır. 

Hemen bu akıamdıın "Clr ,}.' 
11ptine,, i kullanımı ve oazlp ""et 

eirinden hayrette kalınız. Ben 
1 

rimdi boynum, kollarım ye .ıı .. 
rim için "Cir Aıcptine,, kuJl..,r 
yorum ve ıon derece mıoıoıı' 
kalıyorum. ~ 

Eıyamzı; ilkbahar lçlo 

KNAPI' 
m8eHeHIİnde temizletip Gtlll•tf;;1 
Kuımpaoa - T6pebaşı -Taksiıo • 

'-ı. flyatlar ~ 
s 

ı .. 
Olçü üzerine 
F ennf Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dü12künlüğüne 

Feaal 
B.orıaıar 
lstiyenlere ölçü ' 

ta rifesi gönderıli ı 

Eminönü 
1zmir sokağı 
Tel. 20219 

ZAHARYA 
Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakmmız. 

- .,. Dr. ibrahim Z•!~ •• ı 
Cataloj'lu : Mahmudiye N c•s 

Çatalçeım• ıokatı 0 

1 ,..t1 
Hersila 6t1edea aoara baıt• • 
kabul eder. 


