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Görüşmeler Şimdi Başladı 
- f 

Almanganzn Son Hareketini, Dostu 
l ehistan Da Protesto Etti 

• 
Venizelos Para ile 
Şahit Tutuyormuş 

Katibinin E;inde Tutulan Bir Mektup 
Bunu Da Meydana Çıkardı 



c 

(Halkın :·sesi)! 
l 

Paranızı 
Hangi. Bankaya 
Kogvgorsunuz ? 

Ş bir tiyatrosu rejlı6rG Bay Ertuf· 
rul Mubsn: 

- " Bu ıuall ıorduD da aklıma 
geldi. Geçenlerde bir waeteci, bealm 
bir Ufl'!Q" m oldutunu yazaıı. Ve pya 
onun yüz altmıt lira •aaıı; kQbik bir 
•vi, k blk eıyaları, h· ttl kQbik bir 
bahçe1i varmrf, evnliıi h • fta iılr 
mektup aldım. Mektubu yaıan: 

'
1 Ben, diyor, filiaca ra:ıeteda hak· 

kınızda ye ufaj'ın ·z bakkrada çıkan• 
lan okudum Ye çok lnu(ıız, çok aç 
g~z·u bir uıata dCl1Uitlnb için ıize, 
ı z'nki kadar yağlı bir kapıya dtı•
meyipte, elimde lise 4ip!omamla ·~ 
kaldığım için de kaodi • açıdım. 

Ben evin kGbiğ'ne detil kötDıilne, 
maaı n da em lira ckaiğ"n• ,. zıyım. 
Ye uıakhtJnıza talibim!,, 

Sualind n an'ıyorum ki benim bak• 
kımd s n de, bu mektup ı hibi aibl 
dOşünGyorıu • 

Halbuki •• 160 lira ıuaılı uı•I• 
olan rejiıör,, diye llln ettiğiniz benim, 
dltimden, tırnafımcian arttırabtldljim 
bOtiln para aade yirmi itir liradır. 

Sakın yanlıı a 1 ma ba.. Yir 1 bin 
değil yirmi bir diyorum. 

* •e ne yal n ı11öf eveyim, lcaealarnaa 
ya'n ız yirmi bir J"ra yatırrc Q'ım baa
kl' yı seçerkeıı, farla mlitklılpea nt 
o'maya lilzum glSrmedimf Biaaenaleyh, 
paramın durduA1J bankanın iaminl 
yumanı o Oesseııe in aağ~ amlıtı 
hakkında ne müsb t, 11ode me ff bir 
fikir vermez unırı m? 

)j.. 

Taksim. Saraservller, 31 nu• 
marah b rber dUkk nı sahibi 
Bay H ans 

- .. Alaymı edlyorau azizim? Sen 
bu suali doktorlara ıor. Biz borç 
adem kten b nkaya detil bakkala 
nrcıcek para bulabiHyor muyuz ki? ,, 

* 
Sara erviler, 29 numar h 

k hv h ne sahibi Bay Ha im; 
-" Benim bnnkanın adı sanı, 

kauıı faizi yoktur amma, adlı ıanlı, 
kasalı faizler bankalardan utlamdır 

adı.im. "Hangi banka o mu?""' A • 
ma kalın kafalı ıeymltıin laa ... H02ari 
banktı olacak 1ahu, bizim 70Jetin ı, 
cebi tabii!, 

)1. 

Kadıköy, lak le caddesi 114 
P. Mark r: 

- "Ben paraları meyhanecinin 
kaaaaına yatırıyorum a:r.lzim ! S eai11 
paran yar da, yatıracak yer bulama• 
d.yun aklını lc:aJafata ç ktir ı .. 

Kanalizasyon 
Gelecek Sen Bitiyor 

Haber verildiğine g5re şehrin 
kanaliı ayon lnt atı gelecek sen 
bltnıit bu:un,caktır. Fındıklı el· 
heline konul n boru tesiııh bu· 
gUnlerde Cihangire kadar uıab• 
lacaktır. 

SON POSTA 

E 

Mem 
Beyoğlunda iki Çifti Tehdit Etmiş, 

Fakat Yakayı E everdi 
Yedinci MOıta tik dün Hil8eyfn Avni adla biri· 

atsal tevkif etmiştir. iddia edildiğine göre Hliıeyin 
Avnlnin ıuçu şudur: 

aJmııv• yarın (50) lira getirir, paıaportlan alıraınıı. 
Demiş. Biraz sonra bir aafarethane konsolosu Bay 
Jozef Adolfi bir kadınla konuıurkeo görmnı Ye 
kendllerinede ayni tehdidi aavurmuş. Onlar: HUHyin Arnl ıon ı:amanlarda kendiıine taharri 

•emuru ıilsQ vererek Beyoğlunda birçok ldmHl•r
den para ıızdırmaya baılamııbr. Evnlf al gil• 
Caddel kebirde Niko isminde biriıinrn bir kadınla 
konuıtutunu görmftt ve yanlarına ıokularakı 

- Bizi karakola götürme ıana birahanede bir 
ziyafet verelim. Demiıler. Bir birahaneye girmiıler. 
lçmiıler, )•mitler. Fakat bu sahte taharri memuru 
itin yalnız ziyafetle bitmiyeceğini, kendisine on Ura 
da para •erilmeıi lir.1m geldiğini söylemi1- Kavaa 
bundan ıtıphelenmiı ve yavaşca poliae haber glSn
dormiı ve Hüseyin Avni cUrmümeıhud halinde ya• 

- Sen bu kat'ınla niçin konuıuyorıun ? Siıin 
bUvf yetinizi t hldk edeceğim. Merkeze k dar gelin. 
Demiş sonra d pııra Yerdikleri takdirde bu defa· 
lık k ndilerini ı rbest bırakacağrnı ıöylemivtir. kalanmııtır. Hnse)in Aminin ıabıkah olduğu an

laşılmıştır. Bunların yıınlarında para yokmuı. Pasaportlarını 
------------------------------ ~--------------------------·~---------------~--------------------------------

Oniversitedeki 
Kaza 

K zayı Y pan K~faletle 
Serbest Bırakıldı 

Evveliıi gtın Üaiveraltedo ta• 
lebedcm Bay Cablt bir tabanca 
kurşunile yaral nmııtı. MUddej. 
umumi muavinler:ndcn ilim t 
ıefi Bay Nurettin tnbkikata l 
koymuı ve suçlu talebeden Er· 
zurumlu Sırrıyı dlln Beyazıt poUı 
merkezinde dinlemiştir. Bay Sırrı 
demiıtir ki: 

- Cuma gUnO goımfye git· 
miıtim. Yanıma tabancamı almış• 
tım. Pnnı'yona uğramıya vakit 
bulam dım. Arka cebimde kal· 
mışh. Ders esnaamda tabanc 
yere dtııtn. Alırke.1 e!lm tetlğ 
gitmiş ve derhal patlamııtır. 

E ı n Bqf kt ıtan Nurosmaniyeye 
gec g ç vakit gelmek m cbu· 
rlyeti de olduğum için her ihti· 
m&le karfı yanım tabanca ah· 
yorum. 

B y Cahidln y ralilı hafiftir. 
Fakat ılryanı delmesine bir aan• 
tim kalmıştır, bu takdirde ölUm 
muhakkaktı. Tahkikattan aonra yara· 

hyan talebe k falete ve teminata 
bağlanarak aerb at bırakılmııbr. 
Mamafih faklllte inzibat mecllıi 
yrıca h kkında tahkikat yap-

makt dır. 

Kapalı Tramvaylar 
Kaıtaların önUne geçmek için, 

kapılan otomatik bir ıekilde 
tadil edl!en tramvay arabaların· 

dan beş tanesinin uzun sefer 
tecrübelerine baıl nmıthr. Bu 
tecrübeler ay bıu;ma kadar sllre· 
cektlr. Ay baıında daha bir 
kı ı otomatik kapılı arabalar 

ferlere çıkarılacaktır. 

• 
erserı 

Yüz Kadar 
Başıboş 

Merkepler 
Eşek, Beykozda 
· Do!aşıyorlar 

Istanbul Ziraat MUdl\r!UğU 
Beykoıda ski Abrabam p şanın 
çiftliğinde yeni bir meyvaaız 
ağaçlar fidanlığı kurmuştur. Çift· 
fiğin duvarları yıkıldığı için içeri 
giren erkep &ilrlllerl fidnnlıın 
kemiriyor uş. Fidanlık mUdürU 
bay Enver merkeplerin tahriba· 
tına mani olmak iıtemiş ve çift· 
liğe dalan merkeplerin aahipleri• 
nln cezalandırılmau için bu 
merkeplerden 20 tanesini tutmuı 
ve ahırlara hap!:etmiştir. Arad n 
tam blr ay geçtiği halde hiçbir 
kimse merkeb· . i eramamıf ve 

o a ar 
Bulg ri tanda Kırcaalide çı• 

kan ••Belo More,, gazetesi Po-
makların bugünkll vaziyetleri 
hakkında yazdığı bfr yazıda 
diyor ki: 

11Gen 1 harbe kadar Pomaklar 
bllhaaaa çobanlıkla uğraşıyorlardı. 
Yeni hududun çizilmesi üzerine 
bu toprakl rın ökonomik ıer iti 
deği ti ve Urüler kııın Eğe deni .. 
d lnyılanna inmediklerind n 

dolayı koyun ticar ti gittikçe 
z ldı. Pomakların bugllnkn sefil 

vaziyetlerinin ve bunun neticesi 
olarak hicretlerinin ıebebi bu 
dur. Buna rağmen Pomaklar Bul• 
gar d ,,(etine b ğlı katmakta ve 
ecn bi tHirleri reddeylemektedlr. 
Bu fakir halka )iyecek dağıtmak 
&ko omlk teşebbllslerioi y ni 
ıartlara uydurabilmeltri için 

nihayet bunlara yem yetlttireme• 
yen fidanlık mUdfirU merkepleri 
Cuma gUnU Beykoz çayırına geti· 
rerek serbest blJ'akmqbr. Yaphr
dığı tahkikata göre Beykozda 
böyle baııhoı yftz kadar merkep 
varmıı. Bunlar aa bipleri tarafın· 

dan kışın çayıra bırakılıyorlar ve 
yazın Yuwa tepesine adam taııma 
zamanı gelince aratıyorlarmJi. 

Beykoz kaymakaınhğl bu hayyan .. 
ları toplaltırmıya karar vermlıtir. 
Sahibi çıkmayan merkepler aatı .. 
lecaktır. 

e garlar 
krediler açmak, kendilerine to
hum vermek, bazı nrgllerl kal
dırmak, muallimlerin hayat 
ıeviyelerinl yükte tmek ve ecnebi· 
lerden para alan bazı tahrikçi· 
lerin faaliyetini kırmak lwmdır. 
BOtUn bunlar Pomaklın Bulgar 
devletine bağlıyacak ve ulusal 
hislerini uyandıracakbr. Bu mın· 
takanın mOnenerlerine dtlten 
vazife budur. Ve bu yoldaki 
gayretleri muhakkak aurette iyi 
net;col r verecektir. ,, 

Hukuk FakUlteslnd• 
Felsefe Kurau 

Hukuk Fakft:teainde, talebenin 
felsefi maUlmatlarıaı artırmak mak• 
sadllc, 1alı Ye çarıamba gGnleri, 
Uitiyart olmak üzere, bir feleefi 11b
lahlar ve felıefi nazııriyeler kunu 
açılmııtır. 

Mart 2~ - --=--

Günün Tarihi 

Atatürk 
Hicaz Kıralını ., ebrik Etti 

Arabiatan Kralı lbni11uucf •• 
Veliahdiae yapılan ıuikaat mOnaıl"' 
betile Reiıicumbur AtatlrkDn ı8ıtt 
derdlklerJ aaadet ve aıhbat dileyeıll 
tel yazılarına Arabiatan Kıralı tar•• 
fından teıekkür edilmiı Ye lıllmukı• 
bele aaadet ve refahl rının devadll 
temcnaiyatı izhar et!i m"•tir. 

Mualllmler Kongresi Butlhl 
lıtanbul Mualfünler Birlltl bu ... 

1aat 16 da Halkevinde topla ıaraı.. 
1enelik konvelerioi yapacaklarC:ır. Bil 
konırode, kaldırılan makam tahsiıatc 
ları me .. IHi de ıörüıüleoektir. 

Almanya İle anlatamadılC 
Almanyaya kredi ile 8 milyon lir•• 

lık mal vermek için iki hOkudltl 
araaında aolatıld ·tı yolundaki hab•fC 
lor tekzip edilmektewir. 

Üniversitede Hayvan V• 
Nebat EnstltUaU 

Oaiveraite bahçeainde J•nl yapl' 
lacak olan haynnat •e nebaUf 
enatitOallnGn temel atma meraıi-' 
Parıembe gllnG yapılacaktır. 

Maçka Hattı Uzuyor 
DDnden itibaren, Maçkapalıtlf 

Maçka meıarJrfı aratındaki kısıli 
üzerinde yeni tramvay hattının ko-r" 
matına lıaılanmııtı r. Buradaki amel"' 
yat bir aya kadar bitmit olacaktır. 

Maden ihracatımız 
Şubat ayı içinde yabancı memle

ketlere Fetlyeden 11,244 ton krollfl 
Göndek mndenindcn 8,000 ton rnart
l'anez, KD!lük iskelesinden 500 to• 
zımpara ma-lenl çıkar lmııtır. 

EyUp Verem Dl•panserl 
Eyöpte yeni lota edilecek • rorn1• 

mGcadele dispan1erinio temel atın• 
meraııirni Perıembe glnG yapılacaktılıı 

Beklenen Seyyahlar 
Basrün teb.rimizde 320 ••YYaJa 

bekleaiyor. 

uğlada Haatan• 
Muğlanın yeni hutane pavyon• 

meraaimle açılmıttır. 

Nltanluilnın Efyasını çaırnıf 
lbrahlm oğlu Veysi adlı birili 

Ktlçllkpaıarda Vefa caddesinde 
( 52 ) numaralı evde oturan Rı• 
mazan kızı Bayan Axiı;o ile t.
Dlfmlf ve evlenmlye karar ver
miıler. Veyal on beı gftndenberl 
de Azizenin evinde oturuyormuft 
Evvelsi gUn alt kattaki pencer.-, 
den Arlzenln eıyasmı kaçırmıttıt• 
V eyıi dUn llçüncU miiatantikllfl 
verilmfıtir. 

/randa ltalga11 
Mühendisleri 

Geçen hafta Tevere Yapurlle hah' 
yaa mllhendialerila ltalyan ltçilerillf 
Clan mürekkep lıfr kafile Ceneved•tf 
Beyruta harekit etmittir. Bunl-' 
lranda bir ltalyan firmasının derubt' 
etmlt ol ::!u4u tlmendifer 1olları•1 

yapacaklardır. 

:;. on Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: _, 
Pazar Ol Haa•n B. Ve 

Hnsarı B. - Bu ıedye nere· 
JC iİdİ) or böyle? Kim yaralandı? 

nlverslt deki 8111h Patlam ı 

Gençler - Hasan B. 1. Üniver- j 
ıltede bir arkadqımu: deratt 
tabancasile oynarken ••• 

Gençler - Kazala başka bir 
arkadaıımın baldmndao yaraladı. 

l 

Gençler - 1'te elinden kaza 
çıkan arkadaıımız budur; takdim 
ederiz. 

Bit Hasan Bey - Delikan·ı ı ~ 
daha amıfta den dinleyecegill 
erde böyle tabanca atar~all 

rıntlhanda aa top atanıD bal .• 
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Resimli Makale il Günleri• Beraber Hayat Da Ölügor? il Hergün 

Harp 

Geliyor Mu? 

Bize ıorarsanıı hayır? 
Niçin mi? 
Çunkü evvela Almanya harbe 

bEzı değildir. Hava kuvvetıerl 
e üz Fransa ve lngilterenin ha· •il kuvvetierinden zayıftır. Ordu· 

•unu henüz hazırlamıya baıla· 
lbıştır. 

Fransa tecavüıl bir harbe 
~•lkışmaz, çünkü buna ihtiyacı 
toktur. O, Almanyadan korkar. 
11•lbukl bugün Almanya 600 bin 
F•ker çıkarabilir. Buna mukabil 
ranıanıo ıu:h zaman1.1daki or

dusu 280 bin kitidir. Cıhan harbi 
••nasında doğum az olduğu için 
~•lcer çağındaki efradı da azdır. 
uunun içindir ki Franıa askerlik 

tilaltıddetini arttırmak mecburiye· 
tıde kalmı9tır. 

lıı lngiltere için bugUnlOk harbin 
L çbir faydası yoktur. Hattı 
•rbe karıımak tehlikesi karıı· 

1tnda sulhtın kuvyetlenmesine 
~alıımaıl ı:arureti vardır. 
t Ruıya başladığı aoıyallıt sis· 
•mini kurmak için daha uzun 
ltıüddet harpten korunmaya 
ltıecburdur. 

Italya; bao:ıbatına birıey ya· 
l>•ınaz. O, lngilterenfn ve Fran· 
•anın hareketine bağlıdır. 
L Şu halde Avrupada ani bir 

arpt•n korkmaya lüzum yoktur. 

* ~ Salahiyettar/ar 
Oyte Görüyor 

Da 

Bizi çok mu nikbin ıarll· 
1orsunuz? 

Öyle ise •l>zU bizden ziyade 
•hemmiyeti olanları dinlcyini% : 

Almanya Propaganda Nazıra : 
'

1Silihh bir Almanya dünya 
•ulhu içia tehlikeli d•iildir. 
Biı harp ist emiyoruz. Sulh için 
çalı,ıyoruz. ,, diyor. 
M' thgllTt•re mtistemleke nazın 

ıs er. hoınaa diyor ki: 
«Sıyaıet veya harici vaziyette 

bir tehlike ve yakın bir harp 
görmüyorum. Şu harp sözüuden 
le harp zihniyetinden ne kadar 
6nc• kurtulsak o kadar iyidir.» 
li Japoayannı Amerika •ef~rl 
. aroıhl Saito' da ayni fikirde: 

. «Ne Atlas Ok)anusunun öte
:ınde, ne do BilyUk Okyanuıun 
~kasında bir harp tchlikeıi 

lurUyorum.,, 
~· Anıedkanın ticaret bakanı 
. ıster Roper: 
~ cıBen bugün beynelmi!el vaı:i· 
.~ti her vakitten daha Umitli 
, 

0.thUyorum. Ufukta harp dığil, 
111 var.,, 

• 

* Ya Orta Avrupa l 
t Evet bizce en bUylik ve yegAne 
~hlıkc Orta Avrupadadır. 

A.I Macaristan ve Bulgariatan da 
l Nau~a~ı tak.icl edipte Triyanon 
k' lk euılly muahodelerini yırtmağa 
0
j tılar mıyd ı , işte o vakit ne 

tr~r keltiıilemez. Çünkü Küçük 
lt~J4f ve l!a!kan bloku bOyUk dev· 
d .. e_r kaür sinirlerine hlkim 
.\~gıllcrtiir. Onun için gözümüzü 
h;ı•n_yaya değil, Orta Avrupaya 

ırelına ve merakla bekliyelim. 

a iş Bankası , 
u Yıl Yü.zde 8,80 Temettü 

' Dağıtacak 
hey ~~kar~ 24 - iş bankası 

Hayatınıza HYİyor muıunuz? O halde samanınızıo kıy
metlal biliniz. HerıGn ha1al ile nldt ıeçlrlp bir UlrlO 
icraata i'•Ç•miyenler, zamanlarını öldürdClklerinin farkında 
defildirler. Zaman ile beraber hayatımı& da öllyor, daba 

dotruıu zaman yisa• o ıamaodır, fakat bız ted ı ı .. 
cen ıanGp gidiyoruz. Ne yapacağım, ne yapayımla 
nklt aidOrınek, ha7atın bir parçasını ~ldürmektlr, Bir 
dakikalık faaliyet bir Hnelik pli.n yapmaktan daha iyidir. 

.... 

SON TELGRAF HABERLERİ 

lngiliz Ve Alman Nazırları 
Karşı Karşıya Geçtiler 

( Battrafı 1 inci ytizd ) 
Moıkovaya gldlı tarihi yaran 
belli olacaktır. Bay LaYalia Moı· 
kovada, Franıız • Sovyet çalııma 
beraberliği etrafında daha geniı 
imkanlar araıtıracağı ve Sovyet 
hariciye komiaeri Bay Litvinof ile 
yapılacak olan görUımelerin çok 
faydalı neticeler urecej'I haber 
Yeriliyor. 

Yugoslavyada Sefer-
berlik Yok 

Bela·rat, 25 (Huıust) - Resmt 
malaafil, bazı •ımflarm ıllah altma 
çağınldıtıaa dair, ecaebl gazete 

lerde çıkan haberleri tekıip etmittlr. 

Çekoslovakyada Ya· 
pılan itler 

Praı, 25 (Hususi) - Hudut• 

l ların muhafazası için yeni tedbir ı 
alındığı ve yeni istihkamlar ya· 
pıldığı hakındakl haberle.r tekzip 

ediliyor. 
Yapılan iıler, eyvelce çizllmlı 

olan program dahillnd• aylardan· 
beri devam eden n yurdnn mll· 
daf aası H&1larını takviye için 
alınmakta olan tedbirlerden iba· 
rettir. Aıkerliğin iki seneye çıka· 
rılması da bu programm başlıca 
maddesini t~ıkil ediyor. 

Silahlanma Hakkı 
isteyenler 

Budape~te, 24 (A. A.) - Sa· 
lAhiyettar mahafilde, Macarl•tanıo 
mecburi aakerlik hizmeti usulnnlln 
bir taraflı olarak teıiı etmiyeceği 

bildiriliyor. Salahiyettar mahafilin 
kanaatine göre, Almanyaya teali· 

hat hakkının tanınması, ı:lahdan 
tecrit edilen diğer uluslar için de 

müsavat hakkının tanınm&11nı lntac 
edecektir. 

Almanya ile Japonya 
Arasında 

Tokyo 25 (A.A.) - Japon ha· 
riciye bakana, mecliıdo beyanatta 
bulunarak, Japonya ile Almanya 
arasında askeri bir misak mUıakere 
edildiğini tekıı:ip ve Almanyanın 
Japon hfmaye•lndekl Okyano• 
araıiıinden hiçbir zaman blrşey 

istemeyeceği hakkında Alman 
elçisinden teminat aldığını beyan 
etmiştir. 

Almanya: Milleti Müselliha 
Alman ordusu, Hki lmperatorluk lar ihtiyata, (45) yaıana kadar Ber:in, 24 (Husuıi) - lnııiliz 

Hariciye Bakanı Sir Con Siraonun 
buıliolerd9 Berlinl ıı:lyaret etmesi 

mlinasebetile askeri teıkilAt yasa• 
ıının neşri geciktirilmiıtir. 

Maamafih bazı aakerI muharrir 
lerlo mUtaliıteına göre yeni 

Macariıtanda inhisar 
Budapoıte, 24 (A.A.) - Usag 

, gaıetHinin verdiği mulümata ~öre, 
hükumet harici ticaret inhıaan 
tesis etmek niyetindedir. 

Bir Facia 
Mut (Husuıl) - Bu civardaki 

Kop köyUnden Bedirhan adında 
bir köylü ava çıktığı sırada 
Kızılziyaret dağından yuvar!anan 
bir kar çıiımn dtında kalarak 
ölmüttUr. 

Matbuat Kongresi 
Ankara, 24 - Matbuat kon· 

greainln 23 Nisanda Ankarada 
toplanması, kongreye gündelik 
ga:uıteler mUmeEıillerinden başka 
mecmua muharr rlerinin de içtirak 

etmeleri muhtemeld:r. , 

ordusunun esaslarına göre kurul· olanlar da mUıtahfııa ayrılacak· 
maktadır. ( 18) den ( 45) yaşına !ardır. Maamafth malt 1ebebler· 
kadar bUtUn Almanlar asker• den dol•yı ftlt orduyu teokll d 
ahnacakhr. cek olan 300 bin klşioln hep 

8
bl: 

(21) yaıına kadar olanlar ftll den değil, parça parça ıilAh al• 
hizmete, (35) yaıına kadar olan· tına alınması mümkün olacaktır. -

Büyük ikramiye 
iki Kişi Ayni Hakkı iddia 

Ediyorlar 
Ankara 24- Çocuk Eılrgeme 

kurumu plyankoıunda 5 bin lir~
lık bUyUk ikramiyeyi almak içın 
iki kiti tarafından müracaat vuku 
bulmuştur. 

Aynı numaralı biletin iki kişide 
olutu hayret uyandırmış, derhal 
bir zabıt varakası tutulmuş, key
fiyet müddeiumumiliğe bildirilmiş· 
tir. Bu biletlerden b:rinin sahte 
olması icap etmektedir. 

iş Kanu; u 
Ankara, 24 - Dev:et Şurası 

it Kanunu lAyihaıı etraf .ndaki 
me:ı.akerelerlnl bitirmiştir. 

Emniyet Müdü;:· 
O 

.... u 
egışıniyor 

Ankara 24 - latanb 1 E 
Udn •• B u mni-

yet m uru ay Febminf I 
li i 1. ~ . n zmlr 

va muav n ıg1ne nakled'l w. 
doğru değildir. ı ecegı 

Altı Kişi Yandı 
Şikago, 25 (A. A.)- Bir otel· 

de yangm çıkmı,, alta ki 1 
O d. Ş yan-

mıftır. n ye ı kiti h o l 
k ld l k ı aneye 

a hırıll?1ıdf ved ırk. kişinin vak'a 
ma a ın o te avlsıne lüz h 

um aııl 
olmuıhır. 

Diyap Ağa Öldü 
Es!d Dersim ıaylavı Di}ap Ağ 

Çemişkezeğin Ekirek köyünd a 
ölmüştUr. • 

lın e 1 u~~i yapılmış, hazır· 
ok nııı olan idare meclisi raporu 
lkt::muttnr: ~ raporda dUnya ( 
lloın .. di va.yd ı , ülkemizde öko- 1 bank: ~a ahnau tedbirler, 
Luıa anın ., lt'l(' ti, sanayi faaliyet 
.... •clCmişt r. Bundan sonra 

w 

iSTER iNAN /STER iNANMA! 
ı(a 'yoda çocuklara maul anlatan Habibe Molla 

ıeçanlerd• babalardan çocuklarının yaramaz'ıkları hak-
1.ında bazı fıkral ıır göndermelerini rica etmif. 

Yedl yatında bir kız çocuğu, mektepten srelir gelmez 
eYde bir un~al1e Oıtllne f rlayarak aynanın karıııına 
geçer, yGzQnu, dudaklarını, gözlerini boyar, anneaine 

-= 

... ura kıp l B ra ~ oru o cunmuştur. 
hı und.n 'o ra 10 iiralık her 

sse senedin 88 k •ss· . e Uruf, her mfi· 
.... ı hısse le ':le t!ine de 10 l"ra 
-..ecı· . 'd . ' 
2400Bı .1 ere ıı:ıalarma senede 
iki • r~ıse. 3600, murakıplcre de 
, Şer bı, lıra \Crilmesine karar 
trıı mif.ir. 

Birçok baba'ardan cevr plar alm • ı. Çocuklarıa yara· 
maz ıkları ıllph " ıİz çocukca v• maaum an• ıeyler. Fakat 
bunl ır araıında Lir tane var ki çok dikkate değer. 

benzem•ıl• çal ·ı rmıı. Yavruyu Lu fena huyundan v.ız
ııçirm•t• çalıım tlar amma, munffak olaaıa
mıtlar. 

JSTER iNAN iSTER iNANMA! 

Sözün Kı3u3 ı 
•• 

Uç Renkli 
Erkek 
Bir Kedi j 

Server Bedi -.. ı 

Dava Beyoğlu Birinci sulh hu
kuk mahkemesinJe geçiyor. 

Davacı Selım yede sırkecil ik 
yapan Ahmed; dava cdııe . ı ÇıKİ 
fsmındc bir lokantacı; davan . 
mevzuu da Uç renkli bir kediJ .... n 
ibaret. 

Evet, Lokantacı beyaz, ~ar , 
aiyah renkli bir erkek ked b.ı · 
Jup ietirirse, Ahmede on iki b .n 
dolar Vıdreceğini müjdeler. Zi t J 
kendisi bu hayvanı hır Amer.ka· 
bya on sekiz bin dolara sata
caktır. 

Sirkeci Ahmed, bö1!e üç 
renkli bir erkek ktdi bul-
manın bir define e:e 
geçirmekten daha güç oldu
ğunu, Ancak bütün lıtan
bulu günlerce karıı karış dc.
laştıktan sonra anlar, fal a . 
ümidi kesim :z. 3t 0 lira kadar b r 
parası varmıı. Onu ko) nu. a ko
yarak Ye dükkim u kapatarak 
ideal kediyi bulmak için bır Ana
dolu yolculuğuna çı~ar: Ver e!ini 
Ankara!.. Fakat orada da bC.y.e 
bir kediden eser yok. Ver el.ni 
hmir, AkhisarL. Oralarda da ata
dığını bulamayanca pcırası tüken
mlye baıladığı için latanbula 
döner. 

Yine Umidini keamiı değild r. 
lstanbul kazan o geççe... Araşlı
rıılarıaa hiç ara vermez ve n.ha· 
yet, Ramazandan Uç gün e\vel 
Çiftehavuzlarda rastladığı bir Er
meniden Oç renkli erkek ked sini 
60 liraya sahn alır. 

Hemen lokantacıya haberi .. 
MUteha11ıalar top!anır... Oiikkf n· 
da muayene... Kedi ıepetinden 
çıkarılır ve b;r m&sa üıtilne yatı· 
ralarak hangi cinse menıup oldu· 
au büyük bir dikkatle gözden 
geçirilir. Fakat. .. Aksi te-
ıadUf... Kedicağıı, o sır .d:\ 
içeri giren bir köpeltten Urke e c 
yerinden sıçrar, kendisini yak. la· 
mıya çabıan •irkeci Ahmedın 
ıehadet parmağını kopararak so· 
kağa fırlar, kartı ıırada bu'u an 
bir otelin damana kaçar. Ahml t 
te peıinden dosdoğru otele... Eıi 
kanlar içinde kediyi arar, bula· 
maz, lokantacmıo yanana ge ir, 
ağlar ve baygın düşer. Fakat o 
sırada yanma yaklaşan bir adam, 
zavallıya itin doğrusunu söyler: 
Meğer lokantacının maksadı 
alaymışl. 

Ben, mahkemenin adil kara· 
rıoı beklerken, loaıanı iülmekle 
acımak duyguları ara11nda §aş:r· 
tan o zavallı Ahmede baza şeyler 
ı6ylemek lsterimı 

Hiç adam herhangi bir lo· 
kantacının sözüne kanarak diı k· 
kinını kapatır da bir kedın.n 
peıinden yer yor, diyar diyar 
dolatır mı ? Hele şimdi m • .11 t 
ayındayız 1 Hiçbir keci budala ık 
edip te kırmızı kiremitler üstiin
dekl tatlı maceralarına bırakr r k 
uzun bir Amerika yolculuğuna 
çıkmak istemez. Hele, hele o 
çapkın Iıtanbul kediieri, işte 
b6yle lnıanın parmağını kopar.p 
bir sıçrayı şta fertiği çelcerlt r. 
Sirkeci Ahmet te ağlar, bayıl r 
:ve bir ay evveline kadar fıçılarla 
sirkesi olduğu halde, ı:mdi ay.l· 
mak için b;r damla bulamaz. 
Çünkü dUkkanmı kapamış ~c 
bütün ıermayesini de kedı} e 
yükletmiş bulunuyor ! 

Bir Yangın 
ErenköyUnde Sahra ıccdidde 

mezarlık •okağında Mustafa ad ı 
birine aid olan dört odalı loş 
bir ev dün gece tamamen yan
mııhr. Yang nm ıebebl anlaşıla· 
mamııhr. 

Bir İnfilak 
Harbin, 25 (A.A.) - 1. u sa· 

b h b. üh' mat depl sunda a ır m un b · 
b b. bul infilaklsrdan ütün 

ae e ı meç B" k atı ve 
tehir aaraı~mıştır. hı~rı: ~hirC: en 
pencere çokmOş, . f d d' 
dııarı kaçnıııtır. Ôlenlenıı a t! ı 
benOz belU değildir. 



1 Ziraat Bilgisi ("') 
1 -

Dut 
Bahçeleri 
Hakkında 

Doğnnoay nahiye mlidtirii Bay Z. 
Sönmeze: 

Ziraat yazılanaı alaka ile 
okuyup muhitinizdeki köylUlerl 
uyarmaya gayret ediıinlzden çok 
memnun oldum. 18 Şubat 935 
tarihli gazetede yazdığım Japon 
usulll; ellerinde yllkaek boylu dut 
bahçesi bulunmayıp ta böyle bir 
bahçe yotiıinciye kadar dut yap· 
raiı ihtiyacını karıılamak bte
yenlerin baıvurabilecekleri yar• 
dımcı bir usuldür. Bildiğiniz gibi 
yUksek boylu ağaçları yıti~tir• 
mek en aşa§'ı bet altı seneye 
bağlı olduiundan Japon uıulllode 
bir bahçe kurmakla bu müddet 
zarfında böcek beslemekten aeri 
kalınmamıf olur. Yani bu uıul 
yOkıek boylu ağaçlara tercih edl· 
lecek bir uıul dei\l daha ziyade 
ortadaki beklemeyi kaldıracak 

bir vaııtadır. 
Şimdi ıorıulannııa da cevap 

yerey im: 
1 - Japon usuln dut bahçe

lerinde sık Hk -çapa yapılır. Bu 
çapa eınasında her fidanın ıi· 
maller:nda en alttaki dört beı 
yaprak köreltilir. Böyle yapılınca 
fida .1larm dip tarafları topraktan 
yUkıeltilmiş ve kirlenmekten ko
runmuı olur. Doğançay gibi dağ• 
Jarmda rutubetli hava ekı:k oJmı· 
~an yer:erde yaprakların kuru ve 
temiz olma&ına dikkat etmek 
milhimdfr. Islak ve kirli yaprak· 
lnr.n böceklere baıtahk geçire· 
ceğlne dair olan bilginiz doğru· 
dur. 

2 - Japon usull\nde Şimalle· 
rin sık o.acağını, bu yUı:den yap
rakların p:ıldn ol mıyacağını aöy· 
lüyorsunuz. G erçi bu usulde yed· 
ıen ıimaller yüksek boylu ağaç· 
lhrdan daha gilr ve ıık yetişirse 
de yaprakların körpe kalmaaı 
ihtimali nrid değıldir. Toprağa 
verilen sun'i gübreler ve edilen 
hizmet güneıten beklenen fayda· 
yı yarım bırakmaz. Bi!irainiı ki 
nebatlar kendilerine lazım olan 
gıdayı su ile b 'rlikte • yani suda 
münhal olarak - alırlar. Toprak 
nekadar besli olursa nebatlar o 
kadar az ıu emerek ıııda ihtiyaç• 
lar nı yetiştirirler. Bu usulde de 
nebatlar topraktan fazla su çek• 
mediklerinden gUneıin aıhğıodın 
bir zarar görmez.ler. 

3 - Yeniden bir bahçe ku
racakları zaman bir bahçe yeti· 

1·nceye kadar yaprak tedarik 
edebilecekler için bu uıule baş
vurmak dojru olamaz. Bu uıul 
daha zlyade yukarda ıöylediğim 
2"ibi beritarafta ntekl bahçe ye
tişlnciye kadar az bir yerde mu• 
vakkaten yaprak yetiıtirmek için 
bir çaredir. Ve bu bakımdan 
iıe yırrar bir uıuldOr - .Çiftçi 

Hananda Bay Naki Oıkana: 
- Sorduğunuz ıey lerden bah· 

ıeden ziraat kltaplanmız maale
aef pek aayıhpır. Ve bunlar ıiı:in 
ialelderinlzl karşılayacak ıekilde 
delildir. Bence mOıkUUerlnizl 
bize ıormak ıuretile Ye bu ılltun• 
da çıkan yazıları takip etmekle 
bililnlıl arttırmaya çalıımınız 
daha iyi olur. _ ç. 

Bay M•h•et Aliye: 

- Soya bir ll•'t'f Çin faıul• 
yesidir. Kıymetli btr aebat olup 
hem iasanlara hem "•Y•anlara 
yarayıılıdır. Bizde yeni Y•al 1•· 
tiıtirilmeye baılao~ııtır. lıer
de naaıl yetiştirilecej'me dair btr 
7azı yazarak ıb.e de tınıtacaiım. 

ÇiJtçl 

\•} Ziraat hu•uıundıld nıltlılllerlalal 
ıoruous. Son Poıta'ıua (Çifte)) 81 
ılı• c•••lt ••reeıktlr• 

MEMLEKET HABERLER} 

Tavşancıllılar lstanbullulara Nefis 
•• 

Çavuş Uz.ümü Hazırlıyorlar 
Tavıancıl (Hu

ıuıt) - Burada 
bağlara bakma 
zamanı ıelmfotfr. 
Bel ve diğer bat 
itlerindo çaiıımak 
llzere Anadolu· 
aun fç tarafların• 
dan 200 ameleye 
yakın fıçi gelmiı· 
tir. Bunlar bağları 
bellemek, kntuk .. 
lerl temizlemek, 
yeni lbllm mah· 
ıulOnU daha b~ 
reketll çıkarabil· 

ma11 bu ııkıntıyı 
doğurmu§tur. Va· 
ziyetin lnkiıaf 
etmemesi kab
zımalların bağcı· 
lara kredi açma· 
maıına aebep ol· 
maktadır. Köy· 
lllnUn latedlği, 

Dk mahıul olan 
kiraıdan evvel Iı 

tanbulda yapılan 
yeni hllln ne va· 

ılyet alacajını ve 
mahıullerin ne 

mok gayretl!e ça• • 
hımaktadırlar. Mnsiminde Tavljaocıldan İıtanbula gönderilen Çavuı tızümft küfeleri 

ıuret:e sablaca· 
ğını anlamaktır. 

Hayaların biras dUzelmoailo Kredi kooperatifi de bu 
klyUn çarşılarında kimseler kal· aeoeld mosaiıinde (220) ye yakın 
mamııtır. BüUln halk bağlara, hiasedara kredi açmıı, bilAnço-
bahçelere dağılmııtır. ıunu eyi neticelerle kapamııhr. 

Tavıancıl glln geçtlkçe te- Heyeti umumiye içtimamda Hki 
rakki etmektedir. Köy ile Herelce idare heyeti alkışlarla yerinde 
arasında parası köyln tarafın· bırakılmııtır. Kooperatif bağ 
dan verilmek Ozere bir telefon baılanaıcmda çok faydalı olmak· 
hattı da çekilmiştir. llerde tadır. Yalnız köylU bu kıı ol· 
lıtanbul ile de ~örllşmek için dukça bfiyük bir ııkınb geçir· 
köye bir telefon alınmaaı dOtll- miıtir. Bu seneki satışların ne 
nOlmektedlr. ıuretle yapılacağının belll olma· 
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KöyOmtlz gençleri tarafından 
teıkil edilen Gençler Birliği apor 
klübü, faaliyetini arttırmaktadır. 
Birlikte futbol, boka, gUreı gibi 
birçok apor şubeleri vardır. Ka. 
ylln gliıel bir yerinde bir futbol 

ıahaıı yapılmakta, bu işin bir an 
evvel bitmesi için 20 amele mü
temadiyen çalışmaktadır. Buraya 

klüp şimdiye kadar 200 liraya 
yakın para ıarfetmiıtir. 

Afyon Haberleri Malatyalı Gençler Toplandılar 
Bütün Köylerde Muhtar 

İntihabı Bitti 
Afyon ( Hususi ) - Huıuıt 

Muhasebe idareai Sandıklı kaıa
aında yeniden bir ilkmektop loıa 
ettirmeye karar vermiştir. 

Kmlburunda vncude ietirilen 
asri mez.arlığın inşaatı ikmal 
edilmek Ozeredir. Buraya hazl· 
randan itibaren cenaze ıömUl
mesine izin verilecektir. Afyonda 
birçok caddelere parke döıonmesl 
de kararlaştırılmııhr. 

Vıllyete bağlı bntnn kaylerde 
muhtar intihabı bitmlıtlr. Bütün 
muhtarlar ve ihtiyar heyeti Aıaları 
okur yazar takımdandır. 

Af yon Umuwi Meclisinde 
Bir istifa 

Afyon (Huıuıi) - Mecliıl U· 
mumt üyelerinden Duyum ~azet .. t 
aahlbl B. A. Mahir Erkman iıtifa 
etmiştir. 

Devrekte 
23 Nisanda At Koıuıu 

Ve Güreş Yapılacak 
Denek (Huıusl) - 23 Nisan 

çocuk bayramı mllnasebetile bu· 
rada Hililiehmer menfaatine bU· 
ytik bir at koıuıu tertip edilmiıtJr. 
Yapılan proırama göre 3 yaıın· 
daki yerli Ye yarım kan taylara 
mahıus 1200 metrelik koıuda 
birinciye 25, ikinciye 10 lira; 2600 
metrelik halk koıuaunda birinci 
aelen hayvana 50, ikinciye 25 
füa, 2800 metreJik tahammül 
koşuıunda birinciye 150, ikinciye 
50 lira mUklfat •erilecektir. Bu 
kcıularda hayvanlara eğerle bini
lecektir. 

Ayrıca pehlivan gllreıleri de 
yapılacaktır. Gnreılerde ayağa 
gilreıen aalibe 10, ortaya 20, baş 
altına 50, baıa yllı lira mllkaf at 
nrllec•ktlr. Baıa ıftreıenlerin bir 
•••ll• blribirlerlnl yenmeleri 
ıarttır. Gliretten ıonra da pehll· 
Yanlar halktan para toplamıya• 
caldardır. 

Malatyalı gençler bir arada 
latanbulda bulunan blltllu Malatyalı gençler bir araya toplanmak 

fırsatını aramıtlar ve bayram tatilinden istifade ederek Letafet apar
tımanında bir toplanb yapmıılardır. Bütün hemşeri gençleri bir arada 
toplayan bu buluıma çok g-Oıel olmuı ve lstanbuldaki Malatyalılara 
bir an için memleket hasretini unutturmuıtur. Gençler bu müstesna 
toplantının hatırasını bir fotoğraf camı ile daima göz 6nllnde bulun
durmayı da ihmal etmemişlerdir. 

Muşta 
Evvelce Yaka!anan Hırsız· 

ların Arkadaş:arı Da 
Tutuldu 

Muş ( Hususi ) - Beı kişilik 
bir hırsız çetesi yakalandığı ya· 
ı:ılmıştı. Bu çeteye menıup 
3 kiti daha ) akalanmııtır. 
Hırsızları yakalayanın ev aahibl 
olmadığı, ey sahiblrıin verdiii 
haber tiıerioe hıraızların poliı 
tarafından yakalandığı anlafıJ.. 
mııtır. Poliı Amirlerinin bu hu· 
ıuıta büyük f edakirlıklan görül
mlittUr. Burada cUmhuriyetin 
Uanındanberi hiçbir hırsızlık 
yak'aaı kaydedilmemişti. Çeteye 
mınıup olanların hiç birisi Muşun 
yerliıl değildir. Hırsızların çal• 
dıkları eıya civar kazalara aıı· 
rılmış, hattl Erzurumun Hınıı 
kazaıına kadar götUrUlmUıtUr. 
Bu eşyanın gönderadikleri yer· 
Jerden aetirtllmeai ve çetenin 

Akhisarda 
Gençler Birliği Kuvvetli 

Bir Halde Yeniden 
Teşekkül Etti 

Akhisar, (Huıust) - Bir ara
lık dağılan Gençler birliği yeni
den teıis olunmuıtur. Yeni birlik
te göze çarpar bir çalışma vardır. 
Kaymakam da bu >•nl gençlik 
teşekkülüne mUzahir olmaktadır, 
b~rlik ienç!erinin ve hariçten 
diğer bazı gençlerin mnşterek 
gayretile kasabada bir teniı 
kordu yaptınlmaktadır. Gençler 
birliği bir mti1amere vermek Uzere 
güzel bir piyea de hazırlamakta· 
dır. 

-;~k~i;~~ıı buıusunda Emui;;t* 
memuru B. lsmall ile baıkomİ;,er 
Bay Mahmut Aykut ve iiçlincn 
kom:nr Bay Mahmudun büyük 
yararlıkları görülmüş, kendilerine 
ve arkadaılarma takdirname 
verilmiıtir. 

Mart~ 

J" Tarihi Fıkra 1 
Ne Engin 
Değişiklik? 

Nasredc ln hoca kız:nı allısr pu! 
lar, ıllıler çeyizler, kocaya "eri 
Fakat gerdek gecesinin ubabı: 
da da geçimab:llk baılar. ~ • 
çağıa kendine göre tutumu yok ~ 
yn? Hocanın yaşadığı gUnlerde 
koca:arın karılarını uslandırnı~ 
için tuttukları yo~ 11 dövmek ,, 
Yeni gelinin huysuduğundan tıtil 
!enen güvey dahi bu yola dakf' 
IDr, bir ağız dalaıı sırasında k~; 
ılnın yüzüne yaman bir ıı 

yapıştırır. 

Gelln, ne de olsa, yeni. Hendi 
çiçeği burnunda, duvağının iz! el' 
1D.1Unde. Bundan ötürU, kocası .. 
kllaer, babasının evine kaçar 'ff 
aflıya ııı:laya meseleyi anlatır • .Jı 

Nasreddln boca, göın yar 
kızının derdini, ıikiiyetinl diıılt' 
dikten sonra korkunç bir kız~ 
hk gösterir, köpürüp kabarır fi 
kızın yüzüne, dit kuan bir şaıtı,t 
aıkederek haykırır: ,,. 

- Git, kocan olacak herfP' 
a6yle. O benim kızımı nasıl d~f' 
diae ben de onun kar11ını f şt• 
böyle döverim( 

Kıssadaki terbiyevi hiase açı~ 
Hoca, baba eYinden gelin ol~ 
ıiden bir kızın artık kocaıına ııı 
olduğunu Ye o gibllerin sudan ba' 
hanelerle baba evine kaçanııfa' 
caklarını anlatmak istiyor. 

Eıkl adamların çocukları~ 
''eP mektebe yazdırırken hocaya ,ı 

ıenln, kemiği benim ,, denıele J 
ye çocuklardan mektep idare 
aleyhine ıikAyet dinlememeleri d• 
bir çeılt terbiye telakkisi idi. 

Geçenlerde latanbul ortaıue~ 
teplerlnden blrind liocaya taham

4 

k·ıd• mnl oluoamıyacak bir şe 1 

kafa tutan bir ıakirt, o hoca ta• 
rafından slllelenlr. Otuz kırlr sen• 
evvel olıa 11 hocanın "Vurduğd 
yerde glll biter ,, denirdi ve b~ 
hldlıe hiç mUhlmseomezdit fak~ 
ıimdl öyle diyecek ağız yok. N 
tekim o mektepli de hemen nıalr' 
kemeye gidiyor, hoca aleyhi11• 
dava açıyor ve onu para cezaııpl 
çarptırı) or. ı 

Ne engin değiıiklik deği! ıoi ' 
M. T. T•"' 

Çorumda Çocuk Esirgem• 
• Kurumu Kongresi 

11 Çorum, (Hususi) - Şehrilll.~ 
Çocuk esirgeme kurumu seneli 
toplantısını Halkovi ıalo. uıı~ 
yapmış, kurumun bir yıllık çab 1' 
maaı hakkında konuşulmuş 
yeni idare heyeti seçilmiştir . .,_. 

Çocuk eıirııeme kurumu tıft 
yıl içinde 600 den fada f e ııl 
çocuğa eılbiıe, ayakkabı, ~al'·~ 
gibi eşyalar almıı ve giydirıuişt~ 
Daimi clarak çok fakir 32 çocıl 
ta doyurulmaktadır. 
--- • 1 ..... _..._... ... . . ...... ... ... .. .. .... 
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HARİCİ TELGRAFLAR ( Gönül işleri J 
Kafamla Mı 
Kalbimle Mi 
Hareket Edeyim? 

acirlerinin 
agramı 

1 
Bir taraftan Fransanm iskerlik 

tınetini iki 1eneye çıkarmak iate• 

., 
Tevfik Rüştü Aras 
Uluslar Kurumu Konseyini 

Toplantıya Çağırdı 
6bQr taraftan Almanyan:n 

er1ay muahedesini yırtarak asi.eri Ankara, 24 (A.A.) - Stresa kon 
~llarııu tanımamıya karar verip frrımsın•n 11 Nia. nda toplanacağ n 
~did n mecburi nııkerlik uıulu il ve l ugün!erde y~pılmakta olan baz 
•• eylemesi aiyasal Al • dip"o:natik temrslnrın da o tarı'h• 

(b:ak nb h a emın yeg:\ne 
ere, m a asıı ve mOnaluııa kad r bitmiş o1ı:.cağını nazandikkate 

••ıuud Ga - b · 1 d ld .• ur. nun u hazın ve çok 11 an lf İf eri Bakanı ve uluıler 
'-c.ıı rneseleııinl mizah mev:ıuu yapa- kurumu ko.ıseyl Hatl,anı B. Tevfik 

•11 \' . . 
l
'-J aııyetın ubusetine biraz yumu- Rüt n Aru n, konseyi 15 Nirada 
il ık .. k rb b çeınun almak iateyen zeltA içtıınaa dı vet etmesi lüzumunu u'ua-

İaı '. ~· en ziyade aillh fabrikatörleri- l" r kurumu umuo1i kAtlpliA"ine bil-
•ktne yarayan bu kararları par- dirdiğ'. haber a'ınm şt .r. 

l arına dolamıt, Ulrln a ay veııi"cısi -

t:Yorlar. Bu mttnasebatl• meşhur yeni Filipı·n Devletı• 
lllaıı top ve ıilah fabrikalörll 

.,1:P'~n, Franaada rıakerlik müd e. Amerikanınki Gibi Bir 
tl ilc:ı Hneye uzatılmak istenmesi 

1
,Q••ebetile Fran ız silah müe11esea:- Temel Üstüae Kuru!uyor 
elrt~naydere oöy1e bir tebrik teli"rafı Vaı·nııton, 24 ( A. A. ) - Yeni 

f '~I UerJ allrDlüyor: Fi~ipin hıil Om tinin resmen tce11Daü 

l,.kı •ene aıktrllk müddetinta ka- rolecek •on Tetrinde Manillada vu~ 
q kubu .ecJkbr. 

L• hlUnaaebetile en hararetli teb
IQ•rinı· A 1 arzederim. - Krupp 
•tı 1~anyaaın mecburi Hkerlik hi:ı
ll1' ıu kabul etmHi de ıöyle bu 
1 
•hele davet etmiı: 

ı,t' ~briklerlnize tetekkOr edarim. 
e •raretlenecete bendyor. Doıtluk e" . 1 b l 11 muuffakiyet dileklerimin 
~ GnQ rica ederim. - Şnayder 

)l u telrrafların uydurma olduğunu 
,;tnılye hacet yoktur. Fakat har 

fıııı ~ yapılau harp hsı:ırlıklarının 
lb •rı memnun ettiğini göatermek 
t' •rlle tayanı dikkattir. Va:ıiyetia her 
i Parça buhranlatma11, ailih tacirleri 
il o niabette •evinç mevzu11 oluyor, 

Süreyya 

ispanyada Yine Buhran 
Korkusu Var 

Madrit, 24 ( A.A ) - Asturl laya• 
tıı müteakip m nhkQ.m edilen aoaya. 
t rneb' G '-- uı onıalez Pena'nın afL 
""'"d• T n uvafılc emyiz Mablc:em•ei•e• 
ld karar verHmeal Gzcrlne 

.~ en kabine buhranı llkırdılarl 
"rnıştır. 

Amerikan ltalzlerlne it 
V ~~igton, 24 (A. A.) - Dün Ayan 

•clıııni t d'k· ' ti n aı ı ıne iktiran eden it· 
•re 1 d ) d ar ım 1aıa1ı, ayda, vaaatJ 

· i ol.ar Ocret mukabilinde (8.500.000) 
~e 11 temin edecektir. 
bu Ya1a, timdi de hir iki mecll· 

lrden reyine anolunacaktır. 

Edebi 
Tefrlka1111z 

Fil'pin adalarının temel yua•ı, 
Amerika temel yaıu oıa tıpkıs : dır. 
Bu yasa mucibince, altı ıene mDd
detle bir Reiaicumltur, bir reiaicum• 
bur muavini intihap edilecek ve l~O 
azadan mQtetekkil, aeoato namile 
bir tele meclia kurulacakhr. Bundan 
baıka 11 ezalık bir de yüce divan 
bulunacaktır. 

Temel yuaaı, aiyua vaaıtaaı ola· 
rak harbi menetmektedir. Parlamen
tonun tasdikinden geçen ksnuna 
nazaran Fılip:n adaları, 10 Hne ıoara 
bilabiltilo müatakil olacaklardır. 

Alman Ökonomisi 
Fena 

Berlln, 24 ( A.A. ) - Havaa mu
habirinden: B. Şaht, Almanyanın va
ziyetı bakkıada. cllln Pruaya dev'et 
fÜrası huzuruDda Yerm(f 01duğu 

izahatı pek ta nikbinaoa olmıynn ıu 
ıöılerle bltirmittirı 

"Almanyanua lkonomllc •İyaaa•ı. 
pek m8him ••z"feler karıı•ındadır. 
Bunları ba9arıp bataramıyacajımız 
ancak mukadderata bağlıdır. 

Alman Ôkonomi Naıırı, Almanya• 
aın 6konomial bakımından e•nlemir· 
de halli lazım relen mOhim m•aelenin 
iptidai maddeler, yabancı borçlar, d<S
yjs menleleri olduğunu aliyle-mittir. 

Ayni samanda B. Şabt, devletin 
mali lhtlyaçluı•ı temin için kullanılan 
tedbirlerden de bahHtmiş. lakin 
reamt 11 bıtta, onun bu hnauataki be
yanatı .... kot reçilmlftir. 

Ya.z••r 
Mahmut Y •sari · 

No. -16 

Çam Tırtılları 
'1ı~cakçı, Muharrem beyia, yU
ldtı ~n, yine lıtnnde akllliif 

&unu anlamı ıh. Aca ha ne 
tap ' 
~ verse, otel aahlbinl mem· 
•.. •derdl. Ocakçı, yan gözle 
ia bakmııtı: 

'ıı; Bir yanı kıııın kUI... Bir 
..,:hda ilci •Heme gömmnıtnm. 
•k arrem h•y, kaılannı oyna

~titdf ocağı Ye raflan f~zden 
._ ve seıinl ya•aılattı: 
t 

1 
EUemeleri çıkar, kızgın 

l fr ~ de besle... Ajır ateşte, 
eac:erll .~ b' ı_ b &png.u le • a•r ır Ka •• yap .•. 

S .. ık ohnaaın • i ... 
-. 

8 l~ daha )'avaılatmıfb : 
llaun? 1 numara lç:n .•• Anlıyor 

• ki numaranın fmcanını 
ı e\•elA k Jc. aıca au ile bir temi:ı 

••• Tepai d lci l.lriy k • rll olmuıu ••• 
atn,:n adını çağır, dökmeden 

n ••• 

Ocakçı H · nı . ' unye kadına pek 
'-tu Ytetı yokmuı gibi dudaklarım 

f urdu: 

lt; Köpftğn biraz fincana bo
,; cezve ile fönderlrlm. 
'Yluharrem b k Uıu ey, Gca çının o-

nu okıadı: 

- O, daha iyi olur. 
Ve Kızbeyliyc haber gönder

mek için arabacıların kahvesinin 

yolunu tuttu. 

* Hacer, yalnız kalınca, dlltlin-
meie baılamııb . 

btanbuldan: 
- Köye gidiyorum! 
DIJ e çıkmııh. 
lıtanbulda, kağıtlarını yaptır• 

mak, yol hazırlıklarını tamamla· 
malc, hiç de güç olmamıftı. Blittın 
işlerinde ona, arkad•tları, dostlan, 
ahbapları, poliıteki tanıdıkları, 
herkea yardım etmitlerdi. 

Haydarpata garında, arkadq-
lanna ıarıhp vedalaıırken, göı 
yatlarını tutamamıf, ağlamıştL 

Bu kadar garipseyeceğini, biç 
ummamııhl Gittigi yer, anaaınm, 
akrabalarının yeri idi. Fakat 
Hacerln, anasından, yakınlarından 

ayrılıyormuı gibi içi yanmı,tı! 
Gilnlerce sliren tren yolculuğun· 

dan sonra, biç tanımadığı, belki 
küçUklUğünde, çocukluğunda geç• 

tiği halde, timdi biç hatırlayema• 
dığl. bir vilayet merkez.ine inmişti. 

Uluslar Kurumunun Ça
lışma Ş~~~i --~arışıkmış " iyi bir aileye menıub, haya· 

tını kazanan. tahsili iyi bir genç 
beni isledi. Kalbime sordum; 
11 muvafık ,, dedi. Kafama sor
dum. Bana timdlye kadar evı ... 
nen arkadeılarımı gösterdi. Bun-

Lehistan, Bu Karışıklık Düzelmezse 
İşler Daha Karı acak DiyQr 

Varıova, 23 ( Husuai ) - Leh Ha- • 
ric"ye Bakanı miralay Bek dOny nın 
klHO gfditatı hakkında bir beyanat 
ver?'iffr. Bu beyauat.nda, bugGnkCl 
vazıyetten, aıaA'ı yukarı uluılar 

kurumunu mea'ul görOyor. Miralay 
Bek' e glSre ulualar derneği vuıtaaile 

tefriki meaal, teknik noktadan çok 
muğlaktır. Evvelce bu uaulOn za-

' mania zarar verece§'ini ıöylemlf 
olduğunu hatırlattıktan sonra silahı z• 
Janma iayret'erinin Lfnoetiee neden 

ailihlaamalı:Ja hitam buldutunu &nla• 
tıyor, bu tehlikeli nzlyetin de Al· 
manyanın mecburi aakerlij'l kabul 
etmuile bDıbOUln lhtilAt peyda 
eyleditine lıaret ediyor. Diyor ki: 

Şimdi aiJAh•ıalanma meselesi. tekrar 
böyle karııık bir •niyette ulua• 
lır dernetlna relecete benziyor. o 
ıuretle ki bu vaı:lyıtln buıu'Ond• 

lar ııenç luzlıklannda neı'ell, ıen 
inaanlardı. Evlenince, çocuktan, 
ev gailesinden, koca derdinden 

baş kaldıramaz oldular. Şimdi 
onlarla konuımaktan bile ııkılı· 
yorum. Evlenme bu ise, ne diye 
evleneyim?,, 

Ferhunde 

Öyledir, öyledir kız.ım amma, 
evlenmek de bir zarurettir. Genç 
kızlık neş'eniıl, evlenmezsenlı, 

Uelebed muhafaza edeceğinizi 
mi aanıyorsunuı? O ıcn kah• 

kabalar yaııo cilveleridir. O 
yaıta neşeli olmak tabletin 
bir iktız:audır. Fakat ha)•atla kar-

hiçbir kuauru olmıyanlar, b9 nziyete Uluılar birliğinin meaaiıine itlraı ed 
çare bulmı7a çafrılaealdardır. mirııJay Bek en 

tı kar11ya kalmıya baıladmız mı 
idi, ne yUzllntızdeki bahar renrf, 
ne de dudaklarınızdaki tebepOm 
ona mukaYemet edebilir. HattA 

Yeni Belçika 
Kabinesi 
Kuruluyor 

Brilkael, 24 (A. A.) - Bay Van 
Zeeland, kabineyi tetkile memur 
edilm:tUr. MUYaffak olma11 ihtimali 
çok kuVYetlidir. Hemea hemen teıkil 
bil• effği zannolunuyor. ÇOnkQ 
lC1tOn partiler, vaziyetin nhametiDl 
kavramıtlardır. 

B. Van Zeeland, tasavvurlarını 

lfta tmemittir• U.kin biltçenln milva• 
nezeaidiğina, ihracatın aznlJDaıına, 
•li-r •irlcetlerla aaru 1'&:ıiyetleriae. 
hayat paballlıflna naısaraa tlcıretlerfa 
pek fazla olan dC1tkUnl6ğGne veaaireye 
kartı tiddetll ve seri tedblrler alaeatı 
tahmin ediliyor. 

Porteklzde MahkOmlyetler 
Liı:bon, 24 ( A.A) - ( 18 ) aon 

k&nun (1984) tarihindeki ihtil&l teşeb
bGılne karı9mıt olan birçok kimaeler, 
hutuat ukeri mahkemece, (180) gDn• 
den, (12) yıla kadnr haplı ve ıUrgün 
cezalarına çarpılmıtlardır. 

karıılaıbğı, blltilo yüzler yabancı 
idi; her nereye baksa, ona, ya• 
bancı geliyor, yadırgayordu. 

Hacerl ıaıırtan, onu, ıaran 

alika çemberi olmuştu. Trenden 
indiği dakikadanberi, ıanki gele
ceğini herkea biliyormuş ıihi, 
etrafında bir kalabalık peyda 
olmuı •• bütün iÖzler, ona dikili 
kalmıtb. 

Bu, hacerin hoıuna gitmitti. 
Istanbulda, göz çelmek, gönül 

almak için ıüzülilr, kırılırken, 
tfmdi ağırbatlı bir hanım gibi, 
edalı yftrllmek, onun tuhafına gi
diyordu. Sıkılmasa, daha doğrusu, 
kendini tutmasa, kahkahaları ko
yuverecek; ağızlarmı bir kanı 
açarak bakanların kimine dilini 
çıknracaki kiminin çeneılne bir 
f~ıke atacaktı! 

Fakat o, Istanbula ıeUrken, 
müdilriyettekl ıube mlldllrilnUn 
ıözlerinl hatırlıyordu. 

Şube mUdilrU, onun evrakını 
imzaladıktan sonra, yanına ça~ırt• 

mi ıh: 

- Hacer Hanım... Şimdi kö
yüne gldiyoraun... Orada, annen, 
akrabaların varmış .•. Orada, ede
binle, namusunla oturursun ..• Bak, 
gördün, bu hayattan, bir fayda 
yok ıana ••• Ne sana, ne de baş· 
kalanna... Bunun ihtiyarlığı, has
talanıp yataklara dUımesi de var •.• 
Vlliyettekl poliı mlldürüne yaza-

ben ılze acı bir hakikat aöyUye
ylm mi? Kart bir kız, yaşlı blr 
kadından daha çirkin, daha sinirli, 
daha ıomurtk.an ve daha hastadır. 

Ayağınıza fırsat gehr.lşse dur
mayınıı. Hayat arkadaşı her va• 
kit bu kadar isabetli düşmez. 

* 
"Karım Hklden iyi gDnler 

görmUı bir aileye mensuptur. Bu 
sebeple de paranın kıymetini 
bilmez. Eline geçeni ıarfeder. 

Halbuki iki çocuğumuz var. Biraz 
daha ihtiyatlı olmHına tavıalyo 

ediyorum, dinlemiyor. Ne ya· 
payım? 

Halit 

Bir ev bQtçesi yapınız. Kan· 
nı:u bu bütçeye riayete mecbur 
ediniz. O vakit kendiliiinden 
tasarrufa mecbur olur. 

TEYZE 
cağız. O, Hnln her bir ha:".r~e~k!!!ı!e~ti;en~i!!!!!9!:~~--!1!!!1!!!!!'!!!'1!!!!!1"!!'!'"""""'!!'""'!"""""""!!!!~~~9l!!!!!-
kontrol edecek... Hani b d pire ol1an, gözlerde filler gibi 
gidiyorum, baıım boı, ı~n u~a an hllyllrsUn... Adımlarını denk al .• 
Eğer orada, uslu durur e h~~İ· Yokaa adama duman attırırlar, 
yak'a çıkarma' bl ' ıç r Alimallah... Gidi4lnl de~"'tir. 

l
.k b ... r mUnaaebetaiz· ~.,. ı te ulunmezsan, oraca 

1 
Amma, eyice kafana koy 1 Hani 

ıılAhı hal ettiğine kanaat g' ti •;n n ufak bir kaçamak, yapayım, de· 
vesikam iptal ederler. Ar:ık,r rae, me ... lklnc:ıine vakit bırakmadan 
tine kontrol da koymazlar Y P~· ~nıelerler... Senin yüzüne gül~ 
sa, kü~Qk bir uygunsuıluğ~·· •. 0 

• cekler çok olacaktır. Para ile 
lecek, duyulacak oh.ırsa n.~0~~- fikrini çelmek isteyeceklerdir ... 
yok, muayeneye ıe•kolu~ 1 1 ır Birlne kanma, birine kapılma .•• 
Hem neye artık?. De;:un..İ Uı'u uslu otur... Eh, dünya bu, 
kızım?.. Bak, babandan • m belki bir gUn, bizim de yolumuz 
ta kalm11 ••• ftlerhıl ın1ır&1 oralara düşer ..• Eski doıt dOşman 
k Alı · yo una l B" k h l 1 · 1 oy... ahın verdığiııe k o maz. ır acı a ven çenm 
et, anacığınla otur... Zen a?aat Eıki teyzelerinden Cihangirli 
b. · · d b 1 bT i gınce Nutkıyenin elini öpmlye gitmiıtl . 

bırıknı •b. u a hı ıra n. Evlen, e•;ni 
ar lDI il ra t t S 

lhtiyar ev sahibi, romatizma ıan• 
' a e .. •ra 'l'k · " erı ı . l d ten kurtul... Bunun ıonu k cı arı için e yatakta kıvranıyordu. 

Ne, sen, hükümetle utraı; :: d~ O da Hacere, gözleri yaıararak 
hUkümeti uğraıbr ... Ağırbaıh ol... nasihat etmişti : 
ilk zamanları, belki sana gtı - Artık dostu poıtu bırak .• 
gcl\r amma, ahıırı .n... Biraz di~ Elvermedi mi? Bıkmadın mı daha? 
tini sıkarsın. Sen, iste yalnız... Bugün, Allah etmeıin, bir hasta· 
lnıan, lstey:nce berıey olur... lanacak oltan, baımda bir su ve-

Mlldirln odasından çıkhktan renin bulunmayacak .. Bnne, bak ta 
ıonra, k~ğıt:nrını gözden geçiren ibret al.. Kaç elvan delikanlı. 
komiser de : benim için canlarına kıyacaklarını 

andiçip yeminibillah ederek söy· 
- Hacer Hanım, demişti. lemişlerdi. Bir tanesi bll• tırnağını 

Bak. bend n snna, ağab~y naıi• k esmedi. Üç beı kuruş para tut· 
hali... Bu hayat, oralarda ıök· tum da, şimdi hastahanelerd~ 
mez... Her yeri, Iıtanbulla bir sürünmekten kurtuJabiJdJ~. Ha_Ydı, 
t t B k biz gUnahkArız. fakat hıç kım-
u ma... u oca şehrin içinde. seyc de bir iyiliğimiz dokunma• 

fıli atınca, pire gibi kayboluve-

l Ku k ı mıt mıdır ? A k ) 
r yor... çU yer ere gittin mi. ( r ası var 
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Yeni Macera Filim/eri Kari Brison 

G • K ''B J S •• Seyahate 
arı uper enga u- Çıkacak· 

Varı·ıerı· Fı·ımı·nı· Çeviriyor Maruf erkek yıldız KarlBrlıon 
'' Marl Elle ile birlikte çeYirmekte 

- -- -- oldukları .. kırahn bütün beygir· 

Klodet Kolber Bir Münekkide Karşı Jeri,, fımindeki filmi bJtirlr bitirmez 

D . L bl b• G• b• C V d• bir Hyabato çıkmıya hazırlan• 
emır e e 1 1 1 evap er 1 maktadır. 

Holivut ( Şubat ) - " Bengal 
ıllvarilerlnin hayatı ,, iımindekl 
filim 1935 &enesl ıinema mevıiml 
başlanıtıcı için en güzel bir ma· 
cera filmi olacaktır. Bu filim baı· 
tan aıağı hareketli, zevkli ye me· 
raklıdır. Bengal aUvari ı:abltlerlnden 
Gari Kuper i:e yeni erkek yıldıı· 
!ardan Franko Ton, asi kabtlele
rin bulunduğu bir ıehre ııirmek
tedirler. Vahıl bir Hint racuının 
kuvvetleri karşısmda tehlikeli bir 
vaziı ette bulunan lngiliz kıt' asının 
planları Hintlilere verllmlıtir. 
Halbuki Gari Kuper ile Fraako 
Ton vatanlarına aadakatleriai 
göatermek için bulundukları 
mağaradan kaçarak kıt'alarma 
iltihak etmekte ve lnglliz kuvYe.
tine zaferi temin eyJemektedirlır. 
Amerika gazetelerinin lddialırıaa 
göre bu f l:m ıhndiye kadar 9ev· 
rilen u Kov Boy ,, fl:lmlerlain en 
güzeli ve en ınuvaffakiyetliıldir. 

BuiUno kadar hep hl11i fj· 
)imlerde rol ahıuı olan ılz•l yıl
dız KJodot Kolberin yeni bir ına• 
cera filminde mlllıim bir f'ol c:İe· 
ruhte edeceği haber verilmekte· 
dir. Bu makudladır ki ıBzel Klo
det at talimlet'lne baılamııtır. 
Rol icabı filimde hep at lıtlla· 
de gezecek, ltllc11mlar yapacak 
ve kadının erkete karıı kuvvetle 
do ıralib gelebiJecetini lıbat 
edecektir. 

Ancak ıu var ki ıinema Am ... 
rlka mulaarrlrlerlnden bazıları 
meıhur bir yaldıı.111 baıit ltatk 
için yapılın macera flll•lerlade 
oynamasını doiru bulaıuyorlar. 
HattA bir sinema mUneklc.l~i Kıo
dete fena halde çatarak diyor ki: 

" - H iHi filimlerinde, ıevda 
rollerinde çok takdir ettitlmiz, 
alkııladığımız gHzel Klodet Kolber 
artık o cazip- kihküllor"ni kestir· 
meli, uıç:armı ç5J kadınları gibi 
uzatmalı ve J.elo arkasındaki tık 
tuvale i ~·,karıp badt bir köylü 

........ --.. - ........ ___ ... _ .. ____ .... Sevimli artiıt bu ıeyahatlnl 

Ann•••lla ~•nl g•ptırtlılı llkhaluır 
•llli•••ll• 

······························································ 
entariıi giymelidir. Ejer günU11 bi
rinde bu sılbel kadının bir Kov Boy 
filmi•e ittlrak edeceatnl bllaeydik, 
bundan evvelki f•heaer fillmlerl 
hakkında tek bir kelime yazmaz· 
dık. Anlaşılan bu yıldız da şöh· 

lagiltorede geçirecek, fakat bir 

tehlrde kalmıyarak otomobllile 
tltün lnglltereyl baıtan aıatı 

dolaıacaktır. 
Kari Brison otomoblll eı ıon 

ılıtem konfora malik olup içinde 
1uvalet nlonu, 11cak auyu Y• ufak 
bir barı bulunmak 8zere Uç dai· 
resi vardır. 

t '!U .. -~. ·-----

retlni botmaya karar nrmiı.,, 
Münekkidin bu acı ıözlırlnl 
okuyan güzel Klodet uzu11 bir 
kahkaha attıktan aoara ıu aort 
ı.Szlerl ıöy lemlıtir: 

'' - Biz Amuika mllnekkit• 
lerinln, tam bir ıasa'atkAr ruhu 
taııdıldarını aanıyorduk. Meğer 
aldanıyor•uıuz. Tenkit ile haka
ret arasındaki ince farkı henüz 
anlamamıı olan bu mOaekkidln, 
hemen kalemini kırmaaı lbımdır. 
Bir töhreto bu ıekllde çatan 
adam, mtiaekkit olmaaaydı belki 
mazur görlUebilirdi. Fakat bir 
münekkidin küfür etmesine hiç 
bir zaman cevaz verilemez.,, 

Cici yıldız, kalbini kıran 
münekkide ıu cevabı •erdikten 
ıonra, macera filminde rol alma-
ıınm sebebini de şöyle anlatmııtır: 

"- Bence aan'atto mevzua 
bakılmaz. Bir eserin bir aan'at 
varlığı olması için yalnız 1enar
yoya değil, artiıtln yarattığı 
kabiliyetlere de bakmak li:ıımdır. 
Ben bu kanaatle Kov Boy filim· 
lerinln de bir lıaa'at eseri oldu· 
tunu veya olabileceilnl ıöylU
yorum. 

"Hem, kuzum, niçin Kov Boy 
fillmlerinde rol almamalı imişim. 
O fillmler ki bana münekkitlerin 
aan'at eaerl, dedikleri macera 
filiınlerlnden daha çok ka.ıaııç 
ı•tirecektir . ., 

,- Tiyatro Bahsi 1 L__ ____ ____ 

Şehir Tiyatrosunda: 

Mtıfettlıl yazan Rus yazıcısı 
Gogol J 809 da doğmuı 1852 de 
8lmüıtnr. MUfettlıin ilk temsili 
1836 dadır. Bu zaman, Ruıyada 
Çar birinci Nikola devrine tesa· 
dtlf eder. " MUfettit ,, o devrin 
idare ıiıtemindeki kötülüğü, gös
termekten baıka bir orijinalitesl 
olmıyan bir tiyatro piyeıldir. 
Gogolun " Müfettişi ,, Mlisablp 
sadenin "Pazartesi perşembesini,, 
hatırlatır. Her ikisinde de hedef 
aynidir. Yalnız Gogol mevzuunu 
eıki Ruı idaresinden almıştır. 
MUaablp zade de eski Osmanlı 
ldarHlndenl 

* MUfettlıin mevzuu ıudur: 
KUçük bir kasabada vali ye 

diğer memurlar auiietlmaller ya· 
pıyorlar. Vali bir mektup alıyor. 
Mektupta bir mllfettiıin gizli 
olarak ka1abalarına geleceği ya• 
ııh. Vali etrafındakilere mek
tubu okuyor. Bu mektup onları 
korkutuyor. Bir otelde oturan 
bir ııencl mUfettlı zannediyorlar. 
Vali bu genel evino çağırıyor. 
Genç fıraattan lıtif ade ediyor. 
Memurlardan, Hnaftan para alı• 
yor. Valinin kıılle nlıanlanıyor. 
Ve lıla meydana çlkmasından 
korkarak kaçıyor. Vali mllıtak· 
bel damadmdaa bahHderken 
Poıta MUdilrD bir mektup getiri• 
yor. Bu gencin bir dostuna yaz
dıtı mektuptur. Mektup okununca 
meHle anlatılıyor. MUfottlt ıan• 

Müfettiş 
nettiklerinin, mUfettiı olmadığı: 
öğreniyorlar. Fakat bu sıra ' 
hakiki müfettiıin şehre geldi~ 
haberi de duyuluyor. 

* Mevzu güldürebilir. Seb•bl 
basit: Seyirci doğruyu bil·Y~ 
Fakat sahnedekiler farkı~ !O 
değiller. Seyrci sahnedek10 

nasıl kolaylıkla aldandığını g&~ 
mekten zevk alıyor. Sahte mtıf• 
tiıin karşıaıoda memurların ~ 
kmdıkları tavırlar, rnUf•b' 
tiıin onları ıoyması, gUIUnç ti ,,ı 
neler yaratıyor, amma bu kad 

Gogolun müfettiıinde daha ~ 
ka güzellikler bulmıya imkan.~ .... 

Miifetti9 bizde iyi bir MıP' 
sen ve iyi bir dekor içinde ~ 
nandı Ye oynanıyor. Oynaya 
araamda en güç rol Galibi~~ 
Galib öyle bir adam olaca1'SJI"' 
zayıfların karıısında kendini ~ 
yllk hi11ottirecek kendinden Jııl~ 
vetllyi gördUğU zaman ufalaC bil 
öteki halinin tamamile zıddı ,ıl 
bil alacaktı. Galib bu karakt t' 
canlandır~ak istiyor. Avni ~of~ 
tiı zannedılen adamın Uf&ğl Vat' 
lündedlr. Bn rotu Ruıyada I' 
lamof gibi meıhur bir aktör Yjll 
pardı. Avni bir Varlamof de ot• 
amma yine rolünü fena yapııı•~ıtı 
Neyire Nlr çok iyi, Mahmud, T• it 
Emin Belfg rollerini benim••:ı.ı 
ler. Muammer, ıahte müfe 

yaıatmıya çok çalıııyor. o•' 
ismet Hı.t~ 

;P 

Bul ar Gül avcılı vı 
Ciddi 

Bize 
Faali~;·t""G8;;;iyor, Bu hal 
De Bir Nümune Olmalıdır 

Sofyadan ya• 

zılıyorı Bulga• 

rlıtanın aölyalı• 

cılığına verdlil 
ehemmiyet mey• 

dandadır. Buna 
rağmen Bulga• 

rlıtanın sıeçen 

sene lıtilıaal et· 
tljl glllyağları 

temamlle aatıla· 

mamıf, bf r kıı
mı ıtok olarak 

ıiraat ve koo-
peratif banka11nın Bu olaı gtlller yal oıkarmai• yaramaılar otf 
depolarında kalmııtır. Gelecek Bul1rar gBlyai~ılıiJ bir aevi dlııtlf' 
yıllarda da aynı vaziyetin tekerrtır kabe allana alınmıı olac• dl 
etmeaıeal için gtılyaj'cılıtının bazı Ayrıca Avrupanan muhtelif d,-
kayıtlara tlbl tutulma11 kararlaı· ahlerlode bu banka tarafı~,rt' 

acenteler açılacaktır. Bu.~lf *' tırılmııtır. Ayrıea bir de karar· u "' 
batlıca vazifeleri Bulgar g ııtJI• 

name baıırlanmııtır. Fakat neşrin· lanna mGfterl bulmak ol•'' 
den evnl bu itten aıalar kimse ve 

müHseaelerin fikirleri ıorulmur 

tur. Alınacak cevaplar verilen 

kararlar üzerinden de bittabi teıtr 
göıterecok ve ancak ondan ıonra 

tatbikata aeçllecektir. Bu ıuretle 

TAKVİM 
GGn PAZARTESi Kaaım 
31 25 MART 93!5 138 

Arabi ~umi 
20 Zilhicce lSSS Jl Mart tl~J 

Y•klt Eunt Vuatt Vakit !Hnt VaHt 
ıı------ı- - - -
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Otı• 
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GÜVERCiNLER 
-1-

Damlara gelir konar 
' Minnacık güvercinler 

lçleri oeıe dolar ' 
' Minnacık güvercinleri. 

lf 

Bazen guguk deyerek, 
Baun da yem yiyerek, 
Gökte uçup gezerek, 
Minnacık gUveroiolerl.. 

San• 

--

SON POSTA 

Çöpbacak Hadiye 

Koyunları tlğıla aokmak isterken köpetile beraber kendi aaıla &irdi. 

r 
GÜVERCiNLER 

-3-
Giln doğunca canlanır, 
Uçmıya hazırlanır, 

Gökte kartal mı sanır? .. 
Minn•cık güvercinler! .. 

* 
Minnacık güvercinler, 
Sizi pekçok ıevıinler. 

~1 ·ra 1 

GÜVERCiNLER 
-2-

Baıları ufacıktır, 
Gözleri apaçıktır, 
Görseniz ne de ııktır, 
Minnacık güveroiuler! 

Sealenirler: gUiUUU guk, 
Biraz bize bak çooocuk, 
Ha va ıouk, çok .eooouk, 
Minnacık güvercinler! •. 

s ••• 

= 

- Anneciğim. çok yorgunum bugUo bitin ıün kerrat celvelı Kulağım &izi dinler. 

yapbm f.. Minnacık rüverclolerl . B b t f f d f 
- Hay haylAz hay, dur hen mektebe gideyim d•, muallimine Sumc - 8 a, aaarru ile iara araaın a ne ark vudır ?. 

•Grlt,eylm s Demek Hn hesaba çalışacağına kerrat cetveli yapıyorıun - Baalt bir fark oğlum: Ben kUçUk bir ftJ alsam luaf etmft ' 
ha ?.. . olurum, eğer annen btlyllk maarafJar yapsa, taaarruf olur J •. 

·············································••e••••••e•••••••e••··················· .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Baba, bu apartımaalan, 
.tac.Jdalardan kurtulmak itin mi 
b61Je yllkıek yapmıflar ? .. 
-......._ ................................. .._. ... __ . 

Bilmeceler 
Altı tahta latn tahta, itinde 

Itır kara ıofra: 
Kaplııaltata 

* 
Yerden alu-, gökte yer: 

Dne .. 
Bir çocujum Yır, gelene 

aidene peıklr aallar: 
Klpek .. 

Gitti hacı, ı•ldi hacı, ıltmez 
lcuyrukta acı: 

Yılan 

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

- Alo"o, 
dOkkinı mı f. 
Ali 1. Buraya 
l•tiriniz 1 

or .. sı çikolatacı 
Ben tücear Bay 

iki kutu olkolata 

-2-
Küçök Berker Adaya 

çıktılı zaman bir taı 
Ozerlne oturarak düıiln· 

met• ba9ladı. Bindiği 

remi batmııtı. Uzaktan 

tekneainin ucu aular ara· 
...... s•r•aayordu. Ar

tık bu, denizler ortasın• 

dakl adaıian zor kurtu• 

lurdu. Gemicilik, deniz· 
lerdo seyahat, hepıl blt-

miıll. Bu adada klmblHr 
kaç ay böyle yalnız 
kalacaktl • '\ 

Berker o ıun tahtadan bir 
sandal yapıp gemiye ~ttl. Ge· 
minin ön tarafı ıu ttıtUnde kal• 
mlfh. Y avaı yavaı tahtalardan 
inerek bir kameraya girdi ve 
gözleri Hvinçle parladı. Kama• 
rada birçok yiyecek ıeyler, 
biçaklar, baltalar, kazmalar var
dı. O gUn Berker kamaralarda, 
tekneain ıu dııında kalan k6te
alntie bucağında ne Yana yaY&f 
ya•aı tAfandı. 

MASAL 

Küçük Gemici 

- Baba, laani eve gelince, 
"k0Yu11 keratayı, tratçıaın bir&. 
dir 1..,, dediğin adam bu mu ? •• .. ........................................................ ... 

Bilmeceler 

* Niçin b6yle yan gidersin, diyı 
aıJan ıordu da, aerde kabadayılık 
••r dedi: 

iki kah•• katığı, bir ip kmjı,· 
dört değnek. bir yumak: 

Kedi .. 
Kartıdan ıolen geyik midir, 

değil midir? Boyauıu var camq 
mudur, dejil midir? Yazı yuar 
kltip midir, delil midir: 

Samakıa böcek 

* Yer altında yağlı kayıı, o da ya• 
lan bu da yalan; fi i yuttu bir yılan: 

Yıl n .............................................................. 

- bu meı.HubU bollJam. gön• 

dermellyim amma ya okuya• 
O •aman mektupla be• mazaa.. • 

raber ben de gitmeliyim ki, mek· 
\up nokuoabilaı! •• 
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BiR OLUNCA .. 
&amanhk Seyran O!ur ! ._ __ _, 

Hikiyesi Çıkmıştı .. • e Hamam ır 
- Ayol i~e o, damat bey! .• 

Dedikçe oyr.atmak işten değil. ' 
Acaba he!ecand n ıe§l beş mi 

a-örUyorum diye gözlerimi ne uğuıtul"" 
ma ne uğuşturma ... Yoksa eyi saatte 
olıunlara kanşhm da hayaletler 
mi gözüküyor diye ne desturlar, 
snlevcıtler çekme.... Boğazımda 
bir tıkaç; )Üreğimde el; elim aya· 
ğım buz: ••• 

Gösterdik!cri reılm, aıska, 
sırık gibi bir cambaz. r•sml. At 
cambozlarında, dapdaracık fani· 
IAlar giymiş, kısacık donlu he· 
rifler yok mudur? Hani demir
lerin üstünde, havadaki salıacak• 
lerda fırıl f mi dönerler; peren· 
deler, taklaklar atarlar. Onlardan 
biri. 

Dikkatle, a-özümU kırpmadan 
bakıyorum. Vallahi de cambaz, 
billahi de camba7.... Ön• doğru 
kafaımı &arkıtup belini bftkmlit; 
ağzında çeki tafı kadar bir gDlle 
göğsüne, kollarma zincirler ıa

rılmış... Ya tımarhane kaçkını, 
ya da prangabent sanacağın bir 
ztrzop. 

Bir yaşıma daha 1ılrdim. Da· 
madın resmi değil mi lmlı? lliikl 
yatağınızın yanma asılacak diye 

göndermiı. 
Atalar ıözll meohurdur. (Ana· 

ıın gör kız:ın al, kenarın gör be
zin al ) derler. Bu meselenin 
yalnız kızlara değil, oilanlara da 
uygun olduğunu o zaman anla• 
dım. "Anasm glSr oğlun al. .•• ,, da 
beriki hımıil kadar muvafık olsa 
ııerek. 

Yatak odasından çıktık; ko-
ridordaki GçUncü 1 kapının önUoe 
a-eldik. GUlfem kalfa tokmağı çe· 
virdi; kanadı araladı. 

Senmiaio aralıyan?. Allahtan 
olacak ki yandayım da kenara tu· 
tunuyorum. Tutunmasam gözlerim 
ka.rarıb paldır kUldUr yere yu· 
varlanacağım. Köıelerden birinin 
ıivriliğine tesadüf elti mi ae baı 
kalacak, ne beyin. 

Z:ıhir verilmlf ıaadakam var
mıf... Neden mi? 

Ayol V elediziaa mıyım? anam, 
babam belli... içeriden fışkırır 
gibi taıan gUneı, göz bebekleri· 
me dolana tahammül mümkün· 
mü? 

DuYarlara tutuna tutuna, gısz .. 
kapaklarımı uıul usul aralaya 
aralaya, içeri girdim. 

Taşkaaabın ileralndekt Tevek· 
kUl hamamını bl irsen"z burayı 

görmedik demeyin .•• Her taraftan 
ııık, ışık... Hani donanma gece
leri, birçok çanak maytabı bir 
anda yakılınca drafdakiler ne 
hale girer?Ben de tıpkı ayal halde. 

Tavım bUtQn camekin. Kartı· 
ya gelen cihet dersen tıpkı limon
luldann llrneif, .fakat camlan 
tuzlu. Kalfalara tutunmaıam, Zeyrek 
yokutunda kız.ak kayar ıibl kay• 
nıak, düıOp kuyruksokumum laul"" 
duh~ş. ol?'ak ltd•n lletil; ıira 
zemını cılalı; kar aibi mermer .•• 

Mermerin dört bir •trahada 
bakb\•a baklava çiniler .•• Came
kanın önünde, yan; ana iki kur
na ... Kurnalann sağında ıolunda 
yine mermerden sed r;er. 

S d .rlerin 6nUnde iki lAlın. 
Süslerin·, zin tleri :ıl an"atamam. 
Bütü ı f ,!dişi kakmalı; tasmaları 
nefti kad.fe Ustü.ıe s rmadan di· 

val iı'emeli. 
Y ektnnımın alafra"lga lığını bi· 

il yor u uz. itin )' alrıız kurna ila 
bitmiyeceğini da keatlrir•ina. Kö-

At& pqanın köşlıUodeki muhteıem salonlardan biri 
ıede öyJe bir banyo duruyor ki Diyorlar... Ben hail tereddiltte. 
onun do ıaltanatına aöı yok. Nereye gireyim?.. içerisi xifirl 

Reagf gllmUt beyazlığında; karanlık.. Damat Beyin cimnaati· 
muslukları albn yaldızlı; tepe• te. avcılıA"a, bilmem bin tftrll1 
sinde su akacak duı hunlsJ. minaaihet5iz ıeylere merakı oldu· 

Öntıme bin altın saysınlar, tunu biliyorum. Bu kabil saçma· 
ıunun içine bir defacık gir desin· sapan oşyaaının deppoyu mu· 
ler; bllyllk . slSzOm~ töbe, Allah dur, mahzeni midir? Diye 
yazdı lae bozauu, girmek, }ikan· tekrar ahklaımış, bakınıyorum. 
mak değil, ayağımın lierçe Gülftm kalfa durmadan zorla· 
parmağını aokaraam iuiıtiyan yor: 
dininde can vereyim... - Giraene gözllm, kütüphane 

Ne zoruma?.. Diri diri vezir odasını göraene!.. diyor. 
lahdine girmiş gibi tistüme hafa· Bu nnııl kitap odası b6yle? 
kanlan mı getir yim? .•• Bu me7.ar Zındankapısı gibi bir yer. 
bozuntusu sinir yer de yıkananla· Dilberengiz kalfa, ıoluk soluğa 
nn biç evhamı yokmudur acaba? gelmiş. Etinde tepsi; üıUlode 

Dedim ya, terstm döne döne, kah-Ye: elmastraş tabakta kalıp 
ıaıkm şapalak ola ola; helak cıgaralerı. Boyuna: 
olmuştum. Yine akım kakıma - Kahnniıl için ikbal hanım-
karıımıı; aayıklamaia baılaın.. cıiım-. Kibrit te :aet~rdim, cıııa-
fJDl. ramzı yaksanıı.a! dem.:ıde. 

K n dimi ~ v kkUI hamamında GözgözU görmez yere n diye 
eanmııım. Yanımdakini de ha· girecekmişim?.. Kapının dib"ne 
mamcı Nef1Bnım ~nnnedip: )'&}alıverdim... Kahnmi içtim; 

- Nefsanımcığım, demişim, cıgaramı tellendirdim. 
aman kardet cebennemliğin tis· - DUnyada bu 'karanlık yere 
Ulndeki halYet te itim yok; siftah girmem. Zındankapııındald Hamal 
kurnasına ıidellml... hocaya Sabireml okutmıya gittim 

lıte bu hamam da, bilha11a de köıe başında bekledim. Ayıp 
ge:tnle gDnye malısuı olarak, değil a, zulümattan perim hoş· 
yatak odalarının bltiıiğine yap· lanmıyorl Derken Gnlfem kalfa: 
tırılmıt. Aranamlar, taranıınlar - Dur bakayım, elektrik 
diye... makinesi belki iş:iyordurl diyerek 

Aptıdan feryat, yaygara o karanlık yere daldı; ne yaptı 
kopuyor •. , Hanımefendi bir taraf· ue etti, bir anda odanın içini 
tan, ortanca bir taraftan, Zilhe- bir aydınlıktır kapladı. 
nım bir taraftan bagınşıyorlar: Eh, buna akar sular durur. 

- Ik bal Hanım neredesin?... Bumele çekerek yftrlldftm. .. 
MUslUman kahven eoğuyor. (Arkası yar l 
Gel iç. bir ıigara tellendir; 
ondan 10nra yine lıtediğin 
kadar ortalığı gez. 

Ekıik olmasınlar beni pek ıe
verler, çok ta dUşUnUrter. Kalıve 
ve cıkera tfryakiliğiml bildikleri 
için ftçt\ de boğazlarım yırtıyor. 

Saygı1ıklılarınm derecesine ba· 
kın. Ardından da haykırıııyorları 

- Hatun, odalan ıeziyoraan 

zahmet edip atalıya inme; kah· 
veni, ılgaranı yukarı ıönderl· 
yoruzl •• 

Hamam dairesinden de ~ıkbk. 
- Banyoya, manyoya yanaı· 

mam; ziyade olııun. Fakat fU kur· 
nacıklarda bir kese sabun ıOre
yim, boyle gnnlUk gUneıUkte ba· 
ııma bir çeyreklik boya koyayım, 
baıka dileğim yok! Diyordum. 

Hamam daireainden çıktık. 
D~rdüncU kapının önUne geldik. 

lç.lm le%; Gtilfem kalfayı bek· 
lemeden tokmağı çevirdim. Adı· 
mımı elerken duralachm. Bacak· 
larımda bir köstek. 

Yanlış bir kapı mı açtım diJe 
avanak avanak bakınıyorum. Kal
fa hanımlar: 

- Girsen• ikbal hanımcıiıml. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bugece nöbetçi ecnoeler ıunlardır: 

lstanbul tarafı: Şehzadebııında 
(Aaaf), Y enikapıda (Sarım), Hafız. 
paıada (M. Fuat), Şehremininde 
(A. Hamdı), Zeyrekte (llasan Hu• 
lil.a1), Samııtyada (Rıdvan), Eyüpta 
(Hikmet), Tialatta (Hüaamettin), Sir· 
keclde ( Eıref Neşet >, Beyazıtta 
(Cemil), Bah~ek:apıda (HüsnO Haydar), 
Dakırköyünde ( lstefan Terıiyan ), 
Beyoğlu tarafı: Tak8imde 'fiinelde 
( Matkoviç t, fıtıldal caddesinde (K •· 
mal Rcyol), Galatadıı ( Merkez ), Şi§· 
Ude ( Şark Merke.z ), Kaaımpaşadll 
( Merkez ), Haeköyde ( H11lk ), Kadı
köy brafı: İskele caddesinde ( Sotir· 
yadia ), Yeldeğirmeniode ( Oçleı ), 
BilyUkadacla ( Halk ) eczaneleri. 

\'Dsek tahsil görmtıı 
bir genç arıyoruz. - -

Gazetecilikte ilerlemek iııteyen, lisan 
itilir, yüb k tahlil görmü9 bir genç 
anyurll%. l.tekliler yar.ı ile idareba· 
nımize kendilerini tanıUırmelıdırlu. 

Mart 2~ 

"Bir Aaker GlttlAI Memleketin Hususlyetlerlnl eı:n1elld;rl., 

lng· iz Taburuna Müzede 
Ders Veriliyor ! 

Yan tarafta 
gördOğllofiz re
sim, logilterenln 
Milli mOzes:nde 
Mısır eaerlerine 
tahıiı edilen sa· 
londa alınmııtır. 
liir kııım lngillz 
askerlerinin ted· 
klkat ile meşru· 

olduklarını g 
terir. Bunu.ı 

bebi ıudur: 
Skcotı Guard 

ala)ının öuUmüz· 
dt=ki Birinci T eı· 
rinde Mısıra gön· 
derilmealne ka· 
rar verilince bu 
askerin 2ldeceğl 
memleket hak· 

kında esash ma· 
lümat 1ahibi ol· 

masına IUzum 
göriilmftt ve ken
dilerine hususi ders verilmesi karar altına alınmııtir. Bu dvalarla 
amell kıımı müzede verilecektir. 

, ' IJTAN•UL HL~DIYr!f 

Bug-tın mevsimin en ilizel filmi 1 Jt~~~~·~E~H~IR:!T!::IY~A~T~R~O~SU~ y 1 L D 1 z Sinemasmda 1 Bu ak, im 
20 

tfe 

Bitmem{~ 11enfoni filmi 

Rej iıörll WILL Y FORST'un 
ikinci ve aon eseri : 

MASKELİ KAOIN 
--~ __ , _________ , 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONiM ş;RKEll 

TESlS TARİHİ . 1868 
Sermayesi: 10.0pO.OOO lngilız lirası 

'.l'ilrkiyenin başlıca şohirlertlı 

P8ris, Mareilya, Nis,Londra ve 
l-lançester'de. Mısır, K1brı,, Irak 
1rnn, Filistin n Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoelavya, Homanya, 

Suriye ve Yunanistan'da Filyalleri 
vardır. 

Her tortu banka muamelelerl 

DRAM 
~ 

Tep•be .. "' . ., ...... 
Oyun yoktur. 

OPERET 

,, ..... 
TtJ•troeu11d• 

OÇ SAAT 
J perde 
Yasanı 

Ekrem Reılt 
Beıteı 

Ceuıal Reılt 
Son hafta 

Biga Sulh Hukuk ahkerne· 
sinden ı Biga Sulh Hubk Hakimli• 
ğlnden No. 189 

Blgada tuhafiyeci Ali HaydarıD 
Demetokadaa Ali otlu Fehim ye 
Ahmet fn Mehmet ve diter otlu 
l.tanbulda Veznecilerde Hallaç Man
sur ıokaQ'ında 6 numaralı hanede 
mukım Halil ve kızı Klmile aleybl ... 
rinde açtıtı lzalei fUfU dan11 tlıerlae 
teblia-at yapıldıtı halde ıelmeaaif 
oldiıklarıadaD baklarıada •ıyap karat• 
Yerilmlı Ye 2913/93S cuma glnl •••t 
10 da keıif )'apılmaaı içia muhakenı• 
2/4/935 uat 10 na bırakılmıt olduğun• 
daa bunlard•n ikametglbı meçhul 
bulunan Halil ve Klmilenin maayyeO 

'ı•••••••••••••'~ gü• Ye ıaatlerde ketlf n muhake
mede lıaa:ıır bulunmaları akal ıurett• 

yapar 

Blga Sulh Hukuk Mahkeme· 
slndenı Biga Sulh Hukuk Hlkilitin· 
den No 192: Biııa kuaba11ndan tuba· 
flyeci Alt Haydann Demetokadan 
Ali otlu Fehim ile fatanbulda Vez
necilerde Hallaçmenıur •okatıDda 6 
numaralı hanede •ukim Demetokalı 

Ali otlu Halil ale7hlerinde açhtı 

iulei ıuyu dna11 jlzerioe bunlardan 

Febime teblia-at 7apıldıj1 ve Halil• 
dahi cazete Ue kezalik lllaen 
tebll2at 'cra cdilditi halde 
mulaake•eala muayyen bulundutu 
flnde ıelmem•leriadea dolayı hak• 

larında ııyap kararı verilmit H 

2W3/935 cuma gftnü ıaat 10 da ketlf 
lcraaa lçln muhakeme 2/41935 2 niauı 
9~S 1aat 10 na bırakıJmıt oldutundaa 
daya olunan Halil'a muayre• sıünde 
keıifte ve muhakemede hazır bulun-

maaı akal halde gıyabında keıtf ve 
muhakemeye devam olunacağı illnen 
tebllt olunur. 

ııyaplarında ketif ve muhakemeye 
devam olunacatı ilAnen teblit o1unut• 

soa Posta 
ıLAM FIA n.ARI 

I - Ca•el.,.ln e.a ,,,..,.11~ 
"' dt1111uıe llcl .,.,.. 6,, 
( ıanlim) _,,,,,,.. 

2- S•g/acuce för- 61r ıa111f
wain ll&n /l•tı ,.,.ıordı" 

yfa •1İa sayfa eayfa Uiğer 
1 2 S 1 • S Jerlcr ......_._, __ 

'°° 250 200 100 60 
Krt- K11- Kr,. Kış. Krş. 

J .. :sı~ ,anllmde 11_,,,, 
(8) kelime ""'4cr. 

4- lace w ltolr11 gaztl4' 
tut.ealclan geN ,.,. 
..,.,,.,,.,. ıı,ııar. 

, ..... ---~ KIYMETLI BiR TAVSiYE: ~-----, 
Görmeniz ve dostlarınıza görmelerini söylemeniz lazım gelen film • 

MOSKOVA GECELER• 
EmHlsiz ealıeserdir. Bu hafta kemali muvaflııkiyetle 

S Ü M E R Sinemasında 
deYim ediyor. Oynıyaıılar ı ANNABELLA .. HA~RY kBAUR .. P-

RICHARD WIUM ve ROD &ANDOR çıgan ~~ estra~ı. tir 
Bu film, bu mevsimde başke. hiçbir Beyoğlu sinemasında gosterıluııyecok • 
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s ce 
SON POSTA 

iTT BAD ve TERAKKi 
Na•ıl Doldu ? .. 

B fneJ kısım No. 233 Na•ıl Yaıadı? .. 
lfer llakkı "'ahfuzdur. Nasıl Ôltla1 

=~i;6~·~3~-~9;85~===============================:::=-~ ! 'ya fekiı< 

Cemal Paşanın Yalısında Mühim Bir 
Teklif Müzakere Ediliyordu •• 

Zeki Cemal Paşa, ataşenaval 
Binbqı Human'ıo hu auall bUyük 
bir hCınllniyetle ıorduğuna emin 
olmakla beraber, birkaç 1aoiye 
tereddüt devresi ıcçirdi. Bu 
lbOddet zarfında da kalbinde acı 
bır elem ve ıatırap hlsaettL 
Ve ıonra, tee11Urden kuruyan 
dudakları titreyerek yavaı bir 
ıeıle cevap verdi: 

- HenOz kat'i hlr dUıDnce 
._ t8febbtııimlz yok. Fakat, 

IUJb, aktedflioceye kadar f6ylece 
bir köıeye çekilmenin fena oJ.. 
lbıyacatını zannediyoruz. 

- Bu, kat'iyen liıımdır; 
•helana.. Aldıjımız haberlere 
balolıraa. barometre ıittikçe 
hrtıaaya doiru düıUyor. Bu fır• 
bnaoın bir kaıırıa haline gelmeıi 
•• •izi pek müşkül vaziyetlere 
•llrO.klemesi muhtemel. 011ua için 
lanıiınl bir doıt ııfatile, ıize tav
ıiye edeceğim. RadosJavof takip 
•diniz. 

- Naııl?. Ne suretle?. 
- Od11ada zaptettliimlı: tor· 

Pltolardan biri geldi, lıtinye 
~nOnde demirledi. Artık vazifesi 
hitam bulan bizim kararıih he-
1•timizi alıp Odtaa} a ıötörecek. 
Siz de bu torplto ile evveli 
Odeaaya aider, oradan da doğ· 
ruca Berline geçeniniz. Alman
ya hllkfımelinin, ıize karıı miaa· 
"'-cwerlikte kusur etmiyeceiine 
•mln olıaanız li:um gelir. 

Cemal Paıa, bu naıikanı l'e 
lnsanlyelkirane teklife karşı 
teıekkür etmiş: 

- Bir kere de arkadaılarla glS
'llteyim. Bakalım, onlar ne diye
'•kler?. Ej't-r bu cihete karar 
t ·ı· er, ırıe, bu ilicenabane yardım .. 
llızdan maalmemnuniye istifade 
•deriz. 

Denı:1u. 
d ~mal Paıanın Boyacı k6yUa· 
lie1'ı Yalıımda Ataıeoaval binbaıı 
it U•aa tarafından bu teklif YU• 

L~a ge:lrken, kararglhı umumi fr. 
~ıharbiye reiai fon Raduvalt 
~fa da Enver paıanın Kuruçe,
t edeld yahıına ıelmif.. o da En
i tr P•t•ya ayal teklifi icra ey· 
•ınltti. 

~ Enver paıa ile Talat paıa, 
bı leye dojTu • DOyuau umumiye 
"1 

11•11nın karıııında, buiÜD (Cu· 
.. :rlyet~ gaıeteal idare~aneal olan 
lll rkezı umumiye ıelmıtler.. c ... 
.: Plfayı orada bulamayınca 
1 u•lc etmiılerdl... Cemal pafa 
) ' ilce; misafiri fittiktea ıonra 
tar':'-a .. bık ıifre kitlbi Manaa
laiJ 1 

S.yf eddln Beyi almıı, otomo
~ blamiı, Merkezi Umumiye 
~I b•reket etmiıtl. Galatayı, 
~. Prtlytı, Babçelrapıyı gayet tabii 
dl llızaaız bir ıekilde geçmiıler• 
._. Fakat; Babıili yokuıYnu çık• 
•t!b.. b&flar b&flaıaaz, Meaerret 
~ den yukarı doğru, bU) tik 
~dlcalabalıia teıadtıf etmlılerdi. 
~••bire laerkuin g8zleri Cemal 

b •an bulunduiu kır1111zı ot .. 
o Ue il . tL 

1 
çevr mıı Bu otomobiJ, 

Cemai Paıa, blitln naı:arlann 
otomobile çevrllmeainl görUr gör
mez, aapıarı kesilmiı, adeta kor· 
kuaç bir vak'a ile karııla~mlf 
gibi bir buhran eseri g~atermiftl. 
Yanında oturan Seyfettin Bey de 
aynı ıuretle kalben bir UrkUntn 
hiıaetmiıti. 

Cemal Pata; Babılll kaldırım· 
larını dolduran kalabalıfı, ya bir 
ihtiJAle ve yahut ta ittihatçılar 
aleyhinde bir nOmayJıe atfetm;f, 
ağır bir hakarete uğramak endi· 
ıeaile tltremifti. Halbuki halk, 
Babıill lSnUnde icra edUen bir 
meraaimden avdet etmektelerdJ. 
Ni~eldm; Cemal Paıanıa mubte
ıem otomobili, azametli horultu
larla yokuıu çıkarkea halk sadece 
bu eıkl debdebeli nazırı boı na· 
zarlarla takip etmiı.. Hiç kimse 
ona kaııı mCltecavizane bir hare· 
ket ve muamele göstermemişti. .. 

Takip ettikleri ıiyaset ve idare 
ılstemi d da~ ısiltbarbın ıon Ee-
nelerinde biribirlerinden fikren 
ayrılan Talat, Enver, Cemal 
Paıalar; nihayet felAket karı.ımd• 
bir!eşmiılerdi .•. Merkezi Umumide 
bir köıeye çekilerek Almanların 
teklifini uzun uzadıya mlizakere 
etmişler, Berllne gitm:ye kurar 
vermişlerdi • 

Fakat •• kararlarını, •• •u-o 
r•tle tatbik edeceklerdi?. HUkü-
mete müracaat ederek birer pa· 
aaport isteae!er, biç fllpheıiz ki 

bu talepleri birer bahane ile 
reddedilecekti. Hiç kimseye birıey 
ıöylemeden savuşup giderlerse de, 
kendilerine lınat edilen bfüUn 

clirUmleri, bizzat kabul etmiı bir 
mevkie dOşeceklerdi. Hu mfiliha· 

zalardan ıonra, Enver Paıaya 
bir fikir gelmit: 

- Meseleyi Fethi Beye açalım. 
Demİflİ.. Enver Paıanm bu 

teklifi, derhal kabul edilmif ... 
Enver Paıa ile Cemal Pa9an111, 

Dah:Uye Nazırı Fethi Eeyle tema· 
ama karar veri:miıti. Fethi Eeyi 
telefonla makamında aramışlar, 
bulamamıılar.. ve biraz ıon:-a, 

Mecllıl meb'usanda kendi fırkaaDe 
içtimada bulundujıınu haber aJ.. 
llllflardı. Enver Paıa ile Cemal pa
ta nazaridikkatJ celbetmemek için 
bir kere otomobiline blnmiıler, 
Meclisi Meb'usana gihnitler. Mer
divende Fethi Beye teaadllf et· 
miılerdL Etraflarında dönen mll
teceaıiı nazarlara renk vermemek 
için birkaç dakika afAki .özlerle 
vakit geçirmlıler.. Ve ıonra, ıu 
kıaa konuşma Ue mütkUllerinl 
halJeylemitlerdi: 

Enver Paıa - itilaf donan· 
maaı Is tan bul limanına gellrae, 
bizim burada durmamız caiz mi?. 

Fethi Eey, hiç dDıilnmeden 
cevap vermişti: 

Hayır .. Muhakkak, tehlike 
var. 

O hılde, lıtanbuldan, gay
bubetimize ne dersin?. 

- Kendi noktainaıannızdan, 
makul bir harekettir. 

Böyle dtııünüyorsun, lSy!e 
mi? •• 

Evet. 
Sözü, daha ziyade uzatmamıı· 

lar.. Birib:rlerloin ellerini ıukarak 
ayrılmıılardı. 

( Arkaaı var ) 

Kadıkövuııde uıııkiın (rvütekait bin
başı llııy Hii:Jeyin Lı'.itfi )yt>ı - Müm
kün olduğu kadar aiır'atle a zi görmL k 
İRİ7<NUIL MMP.. •• ,rahqt ikametcAi 
hıma legriflaızi rica ederjm. 

z. Ş. 
Parla Borsasında Vaziyet 

Paris, 24 (A.A.) - 23 Mart 
tarihli paria bcraaıı: Esham bor
uıı, bu hafta u.llsait bir istidat 

Ue papanm:ıtır. Fraı:ıız uluaal 
fondoları devamlı surette alıcı 

bulmuı •e oldukça yükıelmiıtir. 

Yabancı esham biraz daha 
mBtereddlttir. Yung iatikraz es
hamı yeniden düımektedir. 

Amerika Pamuk Milstahslll•· 
rlne Yardım 

Vıi--rton, 24 (A.A.) - Ziraat 
nazırı B. Vallace, pamuk müıtah· 
ıillerin~, balya baş.na ikraz edi· 
len 12 çentin 1935 rekoltesi içio 
de ikrazına devam oluoacajını 

aöylemiıtir. 

fı:rr htr şey sizi sabırsızlandırıyor \ 't titizlt~1d ir iyorsa, rıtr ulak bb 
aksilık likirltrinizi alt·üsı ediyorsa, egtr gtctltrı uyku ıuımıyorsa, 1tşhıt 
ptk basiıtir: sinirlerinizin ltntpbühiytli uımışıır. lırnuı wakıl varktn bu 
ftnalıQ'ı ğıdtrmtğt IC'tlt tdiniL 

Bromural .Knoıı. 
l>ıııı'in dünyanın lınıdı~ı bir nıiilCJıkln olup kıybrllıilnfı rıhılı, 11ykuyu 
\C alıytli sııe iadt eder. - Tesiri ııayet Hridir. - Bromural'ın hiç bif 
zararı yoltıur, 

10 n 20 lrompriııı•)I hol tı:.p 
lfrdt tcıaarlfrdt rrç•ıt llt uııhr1 

-

Sayfa 9 

Venizelos Para ile 
Sabit Tutuyormuş 

= 

( Baıtrafı 1 lnel yöıd ) 
mektebi ile Efzun alayındaki ha· 
reketin nıu'ullerine ait kararların 
verilmeıl bekleniyor. Bu münase
betle Baıbakan Çaldaria gazete
cilere beyanatta bulunarak ele 
aeçen evraktan Venizeloıun iki 
yüzlQ hareket ettiğinin anlaııld1· 
ğını aöylemiı \le: 

ıehlrler de bir tayyare hediye 
etmf ye karar Yermlılerdir. 

- Bu evrak neıredilecek ·re 
blltün Alem hakikati anlayacaktır; 
dem:ıtir. 

Serez Ye Demirhiıar garni· 
zonlarına menıup 112 zabit ağ
l&bl ihtimal Selinikte muhakeme 
•dilmek üzere divanıharbe yeril
mlflerd1r. .. 

Venizelosuo hususi kAUbi Ru
ıonun evinde ele geçmiı bir 
mektup lıtinaf Mahkemeai Mnd
deiumumUigine verllml,tir. Bu 
mektup 29 ikinci Klnun tarihi 
ile Ven"zeloı tarafından gönde
r lmiı Ye kendidne yapılan ıui· 
kast nıünasebetile baza talimab 
ihtiva ediyordu. Mektupta Sakız 
bankaaı vrııtasi le hukuku umu
miye ıah:t:eri için (100), bin Ekı·n
darıı vantaı:Ie de (50) bin drah
mi gönderildiğ", bununla iktifa 

edi"ip faz:a para dnğıtılmaması 
b lciirilmckted:r. 

... 
Halkan hOkfımete g6sterdiAi 

itimat teı:ahllrleri artmaktadır. 
Bu arada silahla kuvvetler;n tak· 
'iyesi için açılan ianeye vasi 
mikyasta iştirak edilmektedir. 
Mesela (Pro·ya) gaıetesinln.iane 
defterine birkaç glln içinde (3) 
milyon dr4'hm"deo 1aırfa mffctard.t 
krydo.ı r muılardır. Tayyare Jçin 
de ran ~ lcr verilmektedir. Şoförle r 
•end.kaıı bir tayyare hediye et· 
mekted"r. A~i ıa. Pi:e ve diğer 

Amele ve genç talebenin laneal 
bfıo milyonu geçmiıtir. Eleniko' 
Mallon gazetesi, Baıbakanın bit 
heykelinin dikilmesi için bir laaı 
llıteai açmııtır. 

MUltecl ZabHler Aile GetlrtmeM 
laUyorlar 

ŞehrimJıde Emperyal otelinde 
kalmakta olan Venlzeliıt zab ... 
lerden panıfyona çıkanlar elud 
yetle Zambak sokağında 15 n• 
maralı panaJyona taıınmııJardar, 
Yunanlı zabitler, ailelerini de .. 
tlrtmek için hnkumetimfzo mllreıt 
caat ederek mllaaade latemltlerdlr
F akat beni• bir cevap alama1D1ft 
lardır. 

Çürük Yapılar Yüzünde• 
Ka7alar Fazla Oluyor 
Muş (Huıual) - Gerek , ... 

Ye &erek kGylerde evlerin kerplp 
olmaıı yafaa kar Ye yapurlal 
yUzUnden ıık ıık kazalara ıeb91' 
olmaktadırlar. Bu meyanda &.. 
raya iki saat mesafede Suluk 
köyünde 5 ev yıkıJmıf, 1 S k~ 
yun, 7 öküz, 6 inek ve Hacu 

isminde 5 yaımda bir im çocuju 
enkaz altında kalm11br. Bunları4 

dan hiçbiri kurtarılamamııhr. Jf. . ....................................................... .... 
Yeal RetrlJatl 
----·---------------Boka - Ankara Halkni boly 

muallimi Bııy Mvatafa Atak bu ial• 

de l:ırr kitap çıkarmııtır. Bokı •• 
raklılarma tnıiye ederlı. 

Annelere öaut - Mama ıo. 
cuklarınin naııl bealenecet:nt T~ 

••••I yetitUrlleeefinJ 4treten ı,. 

kitabın 2 ine~ nyııı çocuk ••ir•emt 

kurumu genel merkezi tarafınd .. 
çıkarılmııbr. Kurumdu paraıuı 18* 
ne bilir. 

Kadın, Erkek lçı;1 24 Saatin 
Ad Ve Soyadları Hadiseleri 

Oulycralte <ioçentleriııdeıı Bay Maral 
Okay Hyadı YHHıaa uyruıı olara k bir 
•eri e••• ad Ye •01adı blll11p aarala t 

• lll&f ır. 
Bun aıı bu&'ilndeıı itibaren bu •Utualarda 
hcıglia b.r kıaım JllZaca.ı:. z B d 
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AkaJa Altınata 

Aydınlat 
Aldenla 

A?tınyelkea 
Aydıııdat 

Al bulak, 

bu:ak= kayaak 
Aybu!ak 
A Tataa. 
ta ı=tafalc 

Aytaı Alaay Ayhaa (k,a) 
Akdat Ayyl:ıı (k) Aktan 
Açıktepe Aldat Alyelkea 
Ayal Altıakaya A ltaa 
A,,ıldııı: A1ka7a Altındaf 
A tayiSıı Akrll Akırmak 
A7tan Aykurt Aykartal 

Aladat Aykaplaa Ara' an7llrek (•) 
Ayırlln Alakeat Atakent 
Alay ay Aydın18ıa Ata yol 
Ayada Aralanhatn(e,a) Ar•lanbq (•) 
A7kaaat Aralaııata AyU., 

Anlan(e,a) A7dı•t~p• 
AJarala. A7bo7a (k) 

boya-aak 
Aklı.a"I Arela11.r 

u.._ub 
Atabaı 
A7deD1ıa 

Bakırköyllnden ıeçmekte olan 
ıoför M&nan 'ın ldareaindelııl 
otomobil arabacı Alinin arabaaı94 
çarparak parçalamıı, beyılrlDI 

6ldilrmüıtilr. Kamyondan dOı" 
Keıam iımindeki biri de yar• 
lanmışbr. 

lf Hüseyin iımlnde bir mat
nacı Sakarya vapuru anbarına 
düterek yaralanmııtır. 

lf Balatta Süreyya Paıa fab
rikaaında amele Hilaeyin ayajaal 

makineye kapbrarak yaralanaur 
br. 

lf. Şof6r Nurinln ldareıbdeM 
otomobil Samatyada 8 yaıınct, 
bir çocuğa çarparak yaralamlfbi. 

lf. Sirkecide bekçi Himm•t 
Akif adh birini yaraladığı içli 
yakalanmııtır. 

,,. Ci balide madam Kat:n&llll 
köpeği lımail oğlu Abdurrdt 
manı bacağından ıaırm11, çoc ... 

tedavi altına alınmııhr. 

lf Galataaaray tramvay ..., 
kasıma bozukluğu ytlzllnden d• 
bu noktada 7 tramvaJ 7oldd 

.!.~~~~!~~~·:.. .... -----··----·----·-~~ 
1 1 spor Ye Nezareti •alcamıaa mab

• olup, yeni Bahriye Nazırı 
, tıf Bey tarafından bir hürmet 

bezaket .. eri olmak Gzere 
'•kkaten C.aıa] Patama em-
' l•rkedilmltU. KnoJI A.·0.1 kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwi2shalen sJRhin. A7babr Altın toprak 

An•ball Ak7Bre11 

Alataı 
Aktaı 
Atasa.(•) 

8 GUnlUk Blelklet Yar191 

Şikago, 24 (A.A.) - Altı gtln
Jok biı;ldet yantını L6turnör ile 
Ctyorceltl k•zanmııtır. 
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Açlık Ve Sefalet .. ................................................ 
Istanbulun Münevver Halkı Yavaş Yavaı Siyaıi 

Hadisata Vakıf Oluyor, Her Şeyi Görüyordu .• 

Üçüncil Ahmet ile lbrahim 
pa,anın gözleri, Istanbul surlarıu· 
dnn harice uzanamıyordu. Kanun 
nizam, umran, irfan, refah, aaa· 
yiş ... bUtUn bun!ar, lıtanbula mitn· 
hasır kalıyordu. Anadolu ye Ru
meli villyetlcri; mürtekib valile-
'fin insafsız eıraf ve mütegallib .. 
.nfo, zalim derebeylerioln ıulüm 
ve 11yyi'ab yüzünden ateıler için• 
de yanıyordu. 

Hudud kalelerinin çoğu, yan· 
mıf ve yıkılmıfh. Hudud mulıa· 
fızları açlıktan ve Hf aletten bez· 
miş ve usanmışlardı. Şark ve 
ıarb hududları aergUn biraz. daha 
istifi tehdidi altına airiyor .• Saz 
ve zil sedalarHe çınlayan Devlet 
ricalinin kulakları, hudut muha• 
fıılarmdan gelen feryat ve figanı 
ititmiyordu. 

(Büyük Petro) mükemmel ltir 
bale g tirdiği orduslle Hindiıtanı 
lıtili etmek iatiyor; bunun için de 
• o aralık mühim bir ihtilAl dev• 
resi geçiren • Iran hUkümetl ara• 
xisinde yavsı yaYaş llerleyordu. 
Gerek Iran bUkfımetl Ye ı•rek 
Büyük Petronun tehdidi altına 
giren isi m kabaeleri, hilAfet mer• 
kezine elç:ler ve adamlar 16nde
riyorlar : 

- imdat!. 
Diye feryat ediyorlar.. Fakat 

derin bir süküttan baıka ceyap 
alamıyorlardı. 

Devletin idaresini fiilen deruhte 
etmit olan ı drazam lbrahlm 
Paıa, esa11ea harpte• nefret edi· 
}'Ordu. Ay i zamanda, artık te
ceddüt ve terakkinia • o zamaaa 
göre - ıon merbaleaine vuıl olaa 
Rus ordusile harbe ıiritmeain 
memleket için bir felAket olaca· 
ğmı da biiiyordu. Vikıi bir ar .. 
Jık ( Nizamı cedit ) namlle yaai 
bir ordu vücude ıetirmek fik· 
ıino dil üş ise do, bunu• tat• 
hiki için (Ye içeri) leulen kor
kuyordu. 

Fak t latanbulun mUnevv r balkı 
ya' n~ yavaş bu ıiyasl cereyaalara 
vakıf oluyor; hudutların öte ta• 
rafında boynunu bükerek imdat 
b I< leyenl re yardım llizumwau 
hissediyor... Bu hale lakayt kalaa 
dev!ct ricftli hoş görlilmUyordu. 

Zevk ve sefadan başka feylere 
on p . ra sarf et ek fitemiy n 
ÜçüncU Sultan Ahmet t harp 
maaralından iclinap ediyor; bar 
kalarınıo hatırı için bir kavgaya 
girişmeyi kat'iyen iatemiyordu. 

Ibrahim Paşa, mü~klil bir Ya• 
ziyelle kalmıştı. Bir tarafta halkın 
gittikçe tebarllz ed n hisa:yatı, 
diğer tıır~ftan 'da emrinden kıl 
kadm- a)rs:amıyacatı hükimdarı 
vardı. Sa razam, bu iki makOı 
cereya111n tsz7iki altında bunal· 
mıftı. 

* 
Ibrabim Patanın zekAsı bu 

mlişkUl vaı;yete çare hula:akta 
gecikmemişti... O tarihte lıtaa• 
bulda buluaan Fransa sefiri 
(Mnki Dö Bonnak) a karıı höylk 
b .r tcvecciih ve muhablnt lıaealen
m ktc idi. Halk, bu z tin bUyik 
bir Türk co&lu olduğuna kanaat 
besJ;yor; onun ı slerini ve fıkir· 
lerl.ıi ehemmiyetle telikki edi· 
yordt.:. 

Sadrar.am; hem hnlkı, he ... 
paclııalıu Uma ve tatmin etmek .• 

Ve hem de kendisini madd1 
ve manevi mes'uiiyetten hal ı 
eylemek için feYkalide bir mec• 
Ha ıskdine Ye bu mecliıte de 
Fransız sefirinin bu meselede 
hakem 'fBZİfHl Jfa eylemesine 
karar vermiıti. 

Bu karar, çarçabuk lıtanbulun 
d~rt köıesfnde duyulmuıtu. Bun· 
dan hem Pad:şah ve hem de 
halk memnundu. Bu memnuniyeti 
herkesten :lyade hisseden ibra· 
bim Paıa, 0111uzl2rmdan ağır bir 
yük attığına ıeviniyordu. Nihayet, 
bu feYkallde meclisin toplanacağı 
a-fin de kararlaıtır1lmı9.. Başta 
(ŞeybhJam) Ef~ndi oldu§'u halde, 
bltlin ( vtiıerayı izam, sudur ve 
ulamayı kiram), erkAnı dcl'let, 
~ak ağaları, ayan, ve aair re· 
yfnden iıtffade olunaıbillr zevat , 
lbrııh.im Paıanın tarayına davet 
olunmuıtu. 

* Ilık bir ilkbahar gUnft, latan· 
1.ul ıokaklarında bir hareket bat· 
lamııtı. (Saraya blfl) civarı, ae· 
ylrcilerle doJmuı, geçilmez bir bal 
aJmııtı. Mal yetleriade ıırma itle• 
meli kapı halkı ve kavaalarlle 
devlet ricali aaraya gelmiye bat• 
lamıtf ardı. Altın lıaıalı kUheyliin· 
lar üz rinde, renılrenlc: atlaa ve 
diba feracelere bUrüDnıUt olan 
vUzeranm kavukları yUkHliyor; 
at klınemelerl, ailAh takırtıları 
hatk•ın kalbine tatlı il"p•rme hiı· 
IerJ nriyordu. 

Sarayın arz odaları: divanha· 
neleri dolmuıtu. Bütun davetliler, 
te~rifat sıra&ı mucibince, yerli ye
rine oturmuştu. Her tar;,fta bu· 
herdaahklardan liafif dumaalar 
taııyor; tatlı öd ve anber kokula· 
rı etr fa yayılıyordu. 

Baylı bir meclise bizzat 
ı flr davet edilemfyecetf 
için (Marki D6 Bennak) a ( Dl· 
vanı htimayun tercümanı} gön· 
derilmiıtf. Bu zat Rusya aefirine 
ıiflecelc.. Va&iyeti izah eyffyecek •. 
Ve ıonra ltUk6met namınaı 

- Ruıya ile harbe iirmekmi.. 
Y ok1a ıuliau muhafaza eylemek· 
mi IAr:ımdır. 

SuaHnl Irat edecek.. Bunun 
cevabını alıp getirerek aynen ay• 
neıı mecliıte 116yliyecekti. 

Divanı hümayun tercllmanı, 
biraz. iccikmi ti. lbrahlm Powanın 
kalbi, heyecan içinde idi. Çünkü 
mecliıte bulunan zevatın hemen 
bllytık bir kısmı, harp tarafını 
iltizam etmektelerdi. Şayet Sefir 
ele bu cihete mütemayil görUnUrse, 
o zam n harbi ihtiyar etmek bir 
zarunt haliae ıireceti. Böyle bir 
vazi)·ot tabaddUs ettitf takciirde, 
ya Padiıalı da bir akıilfk çıkararaa, 
o zaman lbrah!m Paıa naaıl bir 
hıttı hareket takip edecek.. O 
meıkUl yaz.lyetten ke11diı:nı naııl 
nallı eyliyecekti. 

( Ark~.: nl 1 

Yunan Milli 
Bayramı 

Bugün Konsoloshanede 
Kabul Var 

Bugün Yunanlılarıa milli ltay• 
rarıu olduiu lçia Aaalıamamın• 
daki Yunan KonH>lo&lıaaeıiade 
ruhani .,ir iyia yapılacak ve 
Ayind e aoora General KenHIH 
Yuoaa tebaaıunıa tebriklni kabul 
ede•:ektir. 

SON POSTA 

Eski 
Anlışkalık 

Berberin yeni kalfaıı, ea!ddea 

çiçek balaçıvanı o\dutunu unut· 

muyorl. 

······························································ 

Yün 
Yerine 
Fibre 

Almanlana dııardan aldıkları 
ham sanayi maddeleri yerine 
memlekette yetişen maddeleri 
koymak için çalııtıklarını biliyo
ruz. Bu çalııma arasıada yün ye
riae konmak Uzere yapılmıya bat• 
lanan ıun'i ( fibre) ler de bUyUk 
bir yer tutmaktadır. 

Geçen 1934 yılanda bu mad· 
deden yapılan imalatın kıymeti 
26 milyon dolar • takriben 25 
milyon TUrk lirası • tutmuştur. 

Bu maddenin lnkiıafını, dünya 
yUn aanayilni idare eden lgiltcre 
yakından takip etmektedir. Bu 

huıusta "WooJ lnte!Jigence Notes,, 
ıu malumatı vermektedir: 

" Bu ( fibre ) ler yline karşı 
ciddi bir rakip olamazlar. ÇUnkU 
yünden yUz.de elli daha pahalıya 
malolmaktadır. Bundan maada 
bu ( fibr~} ler Almanyanın kumaı 
clnıiıai de boıacağı için ihraca-

tını tehdit etmektedir. Yalnız 

korkulacak fey bu maddeden 
yapılan ıun'i ipek gibi veni bir 
kumaıın piya1aya çıkarılmasıdır.,, 

Jf 

Londradaa yazıyorlar: Birkaç 
S•n'i ipek fabrika sun'i ipek 
dökflrıtil· döküntülerine yenl 

bir sarf yeri bul· 
lerin!n . muılardır. Yaptık· 

elıemmı!Jetı ları tecrllbelerdea 
alman netice mUsb ttir. Bu dö
kUatüler bilhassa müstemlekelere 
ve Şarka gönderilmek Uzere ya· 
pılmakta olan ikinci Ye ucuz nevi 
battaniyelerin imalinde kullanıl· 

maktadır. Bu sayede battaniyele
rin ııtirUnUıll parlak bir şekli 
almaktadır.Bu parlaklık &abfa lyi 
bir tesir yapacaktır. Aynı zaman· 
da hiç kıym ti kalmıyan bir 
m1&dde de imalltta kullanmaia 
ba1landığı11dae maliyet Hatları da 
ucuılay caktır. 

Şu kadar ki bu maddenin bıt• 
taalye imalinde kullanılması bUtUn 
fabrikalara yayıhraa yllu ve ballı 
ipek aarfiyatının azalmaıı bir 
emrivaki olacaktır. 

* Son lalaHstiklere ıöre Ame• 
rika mensucat • .,. 
nayliode büyUk 

m•ns•c
1
°
1
1 detltlklikler var• 

ıanaı dır. Pamuk ve 
ballı 1 pek imallt Ye tieareU azal• 
maktadır. Bana mukabil yalancı 
ipek ıauayii11de bilikla bir n ..... 
leme göze çarpmaktadır. 
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Ba ltltaada Bergin 

ALTIN 
Şu dünyada, baba Edmondan 

daha hasla bir adam yoktur 
hani. Herkeı onun altın babaaı 
olduğunu biliyordu. Fakat hiç 
kimse bu altınlardan bir tanesinin 
olıun yllzlinl\ görememlıtl. 

Yere gömdUğU definesile be
raber plı bir kulübede, toprak· 
lar llıtlinde yaşıyordu. ÇUnkU, 
bet on kuruı Yererek yere tahta 
bile döıetmemitti. Ne mum, ne 
de ateı yaktığı vardı. GUneıle 
beraber yatıp kalkıyor; boğazın• 
dan, bahçesinde yetiıtlrdiğl hl· 
yar ve domateslerden baıka bir 
tanrı nafakası geç mi yordu. 

Kimse, baba Edmonun aemtl· 
ne uğramıl ordu. Yalnız. araaıra, 
onun kötU kalbini bilmeyen ya• 
hancı dilenciler sadaka istemeye 
ıeliyor, t11 yüzUue dönüyorlardı. 

Bir akıam, rUzgAr ağaçlarda 
ııhklar çalarken bir yolcu gelip 
baba Edmonun karıısına dikildi. 

- vcı bana, dedi. Açlıktan 

ölUyorıım. 

Uzun aaçh, donuk gözlU, boy· 
nu sarılı tuhaf bir adamdı bu. 
Baba Edmon uyukladığı koltuktan, 
ıopası:ıı kaptıiı gibi doğruldu. 

- Serseri haydut, dedi. Ve
recek hiçbir ıeylm yok. Defol 
batım dan. 

- ihtiyar! burada küme kUme 
altın var. Herıey Yar. 

- Yalan ıöylUyorsunl Bura• 
nın en fakir adamıyım. Bak, ate· 
ılın bile avuç içi kadar. Soğuktan 
tir tir titriyorum. 

- Ne olur ? Bana yalnız biraz 
yiyecek ver., Y o~um çok uzun. 
Dermamm ka!madı. YUzllm keten 
gibi bembeyaz keaildi. 

Ve adam bunları ıöyledikten 
ıonra, ku:übenin bir köıeslne 
y•kılıp oturdu. 

Baba Edmon korlcmu~tu. 
Sandığının kilidini açarak içerden 
bir ekmek parçaaı çıkardı. Yol• 
cuya uzattı. Bu, taş g:bi sert ve 
katı bir ekmekti. Ve yolcu bunu 
alır almaz yere fırlattL 

- ihtiyar klSpek, dedi. Ekme

Çeviren: Selim Tıynet 

BABASI 
durmuıtu. RUzglir, birer tUy gibi 
kıvırıp büktüğü ağaçlarln daHarını 

kopararak uz.aklara fırlabyor, 

herıeyl altUıt ediyordu. 

insanın bu zamanda ıokağa 
çıkması için aklından zoru olma• 
lıydı. Fakat nedense Baba Edm<>"' 
nun içinde, gidip ormanlarda 
dola9mak arzuıu doğuverdi. Fır
tınanın gUrUltUıUnil duyan ihtiyar, 
0 ağaçlardan kimbfllr n• kadat 
kurudal kopmuştur, gidip topla• 
malı, kulUbeme getirmeli,, diyordu. 
ÇünkU bunlan aatarak para ka• 
ır;anacak, definesini genişletecekti! 

Sopasını alarak yola koyuld&J• 
Orman uzaktaydı. RUzgAr• 

karıı gelebilmek için iki bUklOdl 
yUrllyor, bir taraftan da sopa11ıoJ 
aaYuruyordu. 

Baba Edmon blrH ıağırdı. 
Fakat rllz.gArın etrafta kopardıtı 
gUrülUl onu bftıblıttın aağırlaıtı
rıyordu. Bundan dolayı. bavad• 
büyük bir tayyarenin ısınmle pefl" 
çeleıtlğinl · lıltibde ıörememiftl 
bir tUrlD. 

Kendisini rllzgAra kapbrlll•f 
olan tayyare if ttlkçe alçabyordll• 
Nihayet, tepeılnde kopan aur01" 
tuyll duyan baba Edmon baıııı• 

kaldırınca, yukarda çırpınan tat• 
yareyl gördü. 

Pilotlar, blraı yllkselebllnı•k 
için, taııdıklara torba, torba "J-ı 
haları ye ağırlıkları yere atıyot" 
lardı. Baba Edmon, blrdenblt• 
yUzU koyun kapaklandı. AtılaD 
torbalardan biride ona raıtlamıo, 
kaburga kemiklerini kırarak g5ğ
ıünU çökertmlıti. l 

İhtiyar " yetişin, yetlflnl b•D 
kurtarana bütün servetimi verr 
ceğim. Boğuluyorum. Merbaın•tf,, 
Diye bağırmıya baıladı. 

Fakat kırlarda, her t yl yal•• 
yup yutan deli rUz.gArdan batk' 
kimseler yoktu. V • kimse geUpt• 
baba Edmonu ölllmlln pençeslır' 
den kurtaramadı. 

ı· 
Aç bir yolcuya kapısını k•!ır 

yan ihtiyar hasis, itte böyle, ı0 
11 

ten düıen bir altın torbası01 

~:!~~!,.~~uo~~~,--__./, ain ve altının Hnin olıun. Yolu· 
mun UstUnde, bana biraz daha ' 
cömert davranacaklar bulunur 
elbet. 

Sonra, kapıya doğru yürüye· 
rck yola koyuldu. Hem ıidiyor, 

hem de aö}loniyordu: 
- Tapandığın bu altm batına 

bılA olaun. Canını bir tcrba al· 
tının altında Yerlrıjn lnıallah .• 

Baba Edmon: 
" Ne sa;ma ıöz.l~r l ,, diye 

omuzlarım allkti. Hiç el:m kon· 
dblno ba9belAıı olurmıydı 1 

Sonra definesini çıkararak 

aarı yüzlü tiralarmı okşamıya 
br.ıladı. 

Aradau 1Unler ieçtl. ihtiyar, 
yolcunun bedduasını unutmuştu 

arhk. Kıt da bütün gUcile kendi· 
ıinl gösterml ye ba9lamııtı. KulU· 
huinden dııarı çıkamıyan Baba 
Edmon ayuç lçi kadar bir ateıiu 
karfıllftda pinekleyip duruyordu. 
N•ede ite donacaktı. Fakat 
buna rajmen, ormandan topladığı 
odunlarle ıur bir ateı yakıpta 
uıınamıyerau. ÇnnkU bu odunları, 
ocaja atıpta yakacatı yerde 
kapı dibinde biriktirirH, aatarak 
deftnea.iol ıeniıleteblllrdl. 

Bir gUn fırtııaa bUıbQUln ku• 

.... -=------=-==-=-==----=-aa:::m~ •.• ~ 
l'H•I. ••1••1. H .. adl• h Hatla ı••' i' 
Eeki Zabti)'e, Ç.etalçefme ıokajı. 

l&TANBUL 

Oaze;mTı:ı: çakan ~~ 
" resiml«:rio bntOo ıı:ı&Ô" 
mehfuı ve pıetemiı• 

ABONE. FIATL~,ıl 
t 

1 e 3 M 
StD• Ay AY ~ 

~~~ı50 
TORKIVE 1400 750 ~ ,1' 
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2S Mart 

Bir Amelenin üstüne Kuyu Yıkıldı 

Bütün Gayretlere Rağ
nıen Biçare Kurtulamadı 

( Battarafı 1 i•cl )'izde ) 
•emiş; bundan içeride teneffnı 
•tıneye yarar hava bulunduğunu 
aıalamıflar. Sonra bir elektrik 
llınbaaı uzatmıılar. N;bayet Meh
llaet paçalarını ııvayarak: 

- Deatur!. demiş •• iameye 
la.,ıamıfbr. Arkadaıı Rıza da 
hkarda belcliyormuı. Melamet 
kuyunun tam dibine fnmİf. Ar
ltıdaımdan mum istemif. Rıza 
lnuıau aarkıtmaya baı!arke1t: 
.\ıafıdan, kuyunun ajzını dol· 
duran mUthit ve dumanlı bir 
atlrUJtu iı:tmlş. Bu alirilltüye 
"•bmedin de feryadı andıran 
-ileri karışmıı. Bu ıiirültl 
birkaç dakika devam ehniı. So ' ra 
cı_ kuyunun ağzından tOE ıtltua• 
1•rı yllkaelmeye baılamış. Rıza 
''•n çıktığı kadar bajırmıı: 

Mehmet, aman Mehmet... Fa• 
~•t kuyudan bir ıeı ı•lmeyince 
~' •abiplerinl çağırmıı, ıonra da 

kaaray po!iı me•kiine koı•uı 
'• Poliıi haberdar etmlttir. Ko
'-1•er Bay Celil hlr taraftan 
~llddeiumumilfği babordar eder-
•n öbor taraftan da itfaiyeden 

•ı o CİYarda kanalizaıyon iılle 
•ıaul olan Alman mlılaendialo· 
nden yardım iıtemiı. Beı on 
ldka ıoDra bir ltf aiye gruplle 

•ınizlik amelesi golmiı. Fatih 
ıledlye mllbeadlal de çafnl•lf. 
oıalaer kuyunun bapada tetld
•t yapmıf. Kuyuya 1eıleaai1. Hl~ 
lr ıeı alınamamıı. Muıtafa on· 

1 
baıı itfaiye merdlYenile içeri lnmiı 
Ye kuyuda tetkikat yapmıı. Ku
yunun derinliği tam (12) metredir. 
Kuyunun afzıadao itibaren (4) 
metro aıağıya kadar tatla 6rUI· 
m8f. Bunun altındaki çllrDk top.a 
rak bir oda geaiflitinde 16çm8t 
Ye •f8ğıdaa kuyunun tam altı 
metreaini toprakla doldurmllftur. 
Bu ç~ktlntll eaoaaında herhangi 
bUyUk bir taıın teaadDfea kuyu• 
nun ıandukaaıra dayanarak Meh· 
medin altınr'" iri kalmıı olmaıını 
tahmin edenler de vardı. Mühendis 
Ati kuyunun ağzındaki dört 
metroluk 6rme taı tabakaaı çıka· 
rılmayınca albndaki epragm ayık
Ianmaııaa imkan bulunmadığını 
tesbit etmit ve kanaliıuyoa ka· 
lularile lı• baılan1111f. Bir a••I• 
beliaden bağlaaarak tatları 
ı6kmaı fakat bir metre 
kadar inerken lçerden gürül· 
tlller ve çölcOntll Hıleri ltitll· 
mit Ye aibayet kuyunun ağ.11 da 
yarıl•ııdır. Bu 11rada aaat 17 yi 
bulmuıtu. iki ncl bir tehlikeye 
mahal Yeril•eaıek için ameliyat 
tatil edildi. EYin temelf de tehli· 
keye dOştOtl1 için Bıtindeki oda· 
lar boıaltıldı ve oralarda oturul
maıı menedildi. Kuyunun a§'zın· 
dakf taı kıaımlar lceadl kendine 
göçerae geceli gll•dUzlli çalııılmak 
ıuretile ceaedla ancak a, &iade 
çıkarda bllecejl talamia •diliyordu. 
Polı. Melamedla arkadaıı RıZ&jl 
aeı:aret altına almııtır. 

Et Düşecekti 

(Bııtarafı 1 lacl yGıde) 
•hı reımlnl ekledikten 1ctnra ve 
le l•kiılnl, baımı, ayaklarını çıkar• 

tan ıonra dikkAncı kaıaba bir 
0

Yu11 11akliy11I ile beraber (39-40) 
1'11f• IDalo!ur. Kaıap, boru· 

8 
11 aidatı koyuna Hmtln• 
... (3,5, 10) k~ruı zam•ederek 

• Bayn1c kaıaplar 90k Ntar, 
ı V•rir, ona fÖre kir eder. 

lç&kJeri az Htar, pabalı ve· 
t, Birçoldan da kAtıdmdan 

.. r. iki okka ette (30) gramlık 
lt tat •ir61ebiJir. Bualar kaıaphiın 
lrıdır. 

1
11

D•mek istiyorum iri et flatle
~ daha fazla ucuılıyabilmHİ 

laaya gelinceye kadar bir 
~an için ödenen maırafların 
.. •lnıaaı ile kabildir. 

l>nkkın satııında fiatların az 
f..,k göıtermeai•den baıka 
~•zlyet yoktur. Fakat, eaaa 
Y• Ocretleriade yapılacak 

--· 
teozilAt, fiatlara eaaıh bir aurene 
tesir ede9ilir. ,, 

:~, Alma•yada 
Evlenme Bolluğu 

Berlin, 24 (Huauai) - Genç· 
lerla evl•••••İ içia Alman Hllk&

••tiDia alllllf olduju tedbirler 
çek iyi neticeler Yermlıtlr. Reıml 
lıtatiatiklere nazaran (19i3) aene-
aiae alıpetle 1934 ıenHinde (1000) 
nlifuı baıına yeai izdivaç ade
dinde (10) aiıpetiade bir faılabk 
vardır. Yalnız izdivaç edenlerin 
ekıerlyctl 30 veya otuza 7akıa 
yatlardaki kimaelerdlr. 

Yeni Verem Dla11aneerl 
Verem •lcadele ce•lyeti tarafın· 

da• Eylpt• 1 .. i yapılacak Hrem 

dlıpaaıeri•İD ilk t.-el taıı yarın 

ıaat 11 elet aılacakhr. 

KAL MİTİN 

ROMATİZMA 

BAŞ•eDİŞ 

Alrıl•rına 

Nezleye 

KALMITiN E11 t14itletD 
airlları ke .. r. 
lı ... la• dikkat 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

DUnkD Bilmece 
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BugUakD 811Mec• 
Boı dart ka,.Jeri qaj'dı ya• 

zıh manalara ı•I• 8z Tlrkçe 
kelimelerle dolduruaus. Bu ,.. 
yede hem •aldt ıeçfrmlf, hem 
de k Tlrkçe kelimeleri 6ifen• 
mit olurıunuzf 

1 2 3 4 

Bolden aata: 
1 - s.aı - be7rir 
1 - Arkanın zıddı • ıondan bir 

harf kaldırılınca erkek 
a - vah vah dem•k 
4 - 8ir nota .. isabe 
& - Erkek 
8 - Vaııl olmak 
7 - loinden ıu oıkarılan ıukuı 

Sayfa 11 

Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Ve
kileti Hudut Ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Muhafız kaptan Ye ıemlcller için 160 takım aUnmneal ftzeriae 
•• kaıketlerlle beraber yeril malı 7ulık olbi .. yapbrılacakbr. 

A - Tahmin bedeli bir takım için 725 kuruıtur. 
B - Şartnam .. ı Aakara'da Hudut •• Sahiller Sıblaat Umum 

MOdllrlGtO Ayniyat Muhulpllğl Ue Iıtanbul Umanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi UYazıaundu param alınır. 

C - Elulltme 31 Mart 935 tarihinde pazar ,nna aut on darttp 
Galata'da Kara Mutafa Pqa ıokajında lıtanbul Umam Sahll 
Sıhlaiye Merkezi blauınclald konıUyoada açık eksiltme ıuretilı 
7apalacaktar. 

D - Temlnab mu.,.akkate 1Dlktan 88 liradır. 
E - Iateklllvin teni Ye ehil olduklarına dair Ticaret Oda• 

ııadan bu da•et tarihinden ıonra alınmıı bir veıika aranalacaktır. 
F - Eluiltmeye airecek olanların peyler ıilrlllmeye batla• 

chfl dakikaya kadar muvakkat teminatlarını yatırmıı olmaları 
ıarttar. " 1233 ,, 

1 Emllk ve Eytam Bankası llinları 1 
KiRALIK EMLAK 

Eıaa No. Me.,.kii Depozito Hra 
641 Bilyllkadada Nizamda Seferoj'lu köşklerinden 

aynlmıı k8tk SO ,. 
642 Yine o yerde diğer köık 40 ,. 

Mevkileri yukarıda yazıla iki köık bir yahut Uç Hne mOddetle 
kiraya yerilmek Uzere açık arttırmaya konulmuıtur. lsteklilerla 
ihaleye mllıadif 8 Nlaan 1935 pazartesi güol\ saat onda ıubemiz• 
ıelmeleri. (62) 

8 - Bir nota - yed KUtahya icra memurluAundan: • Dr. lbrahlm Zati 
Yukardan A••I•: KGtahyanın Palaa otelinde iken ika- Ca""aJoıı.Ju: Mabmudi

1
e eadd4ıl 

ı-~~ • • ~s 1 _ Oıür • tahuri metsılhı gaip KOtllkdl Nizameddln Çatalf•tm• ıokatı 
8 - Bir nota tarafına. HergGa lStledea sonra lautalarııu 
4 - Şeb KUtahyada oto•oblld Ahmede kabul edv. 
S - K09ük dere olan borcuauzdaa dolayı Katahya -· • .... . • - · · •• · ~ 
8 - 01le mi lıtHyon11nda mevcut 31 parçadaa haclı zabıt

0 

va;.k::ı~ı oku•ak ttıe9' 1 
7 - T1lharri - eldi ıt ibaret eniz kGt6tl ltacl• edil•iıtlr. iç aln zarfında iera dalreelne mir• 8 _ Erkek Leni • kocan &lmüı 

1 & v icra K. 103 neft maddeeine tevfikan caat etme•lz ihbar o unur. 
kadın :!:==---===============ı• ~~===:::=====-===============..cı:=: 



Bu güzel ağza 
dişler yakışır 

ADVO iN 
Sızı bu akıbetten ko· 
ruyacak ·en mükemmel 

diı macunudur. 

• RADYOLIN : Gençliğin, 
gUzellijfo aerveti 

olan diılerJ, mina 

tabakasını çızıp 

hırpalamadan· he· 
yazlatır ve parlatır. 

• RADYOLIN: Aj'IZdaki mik· 
ropları öldUrür, sıhhatin temel 
taıları dişlere ebedi bir 
ömUr bahşeder. 

• RADYOLIN : Ağı:ı koku· 
sunu izale eder, dit etlerini 
kuvvetlendirir. 

takma 
mı? 

• Diş macunile fırçalayınız ! 
Dünyanın en mükemmel baş, diı, nezle, grip, rcmatizma ilacı 
olan KAŞE GRIPIN de Radyolin diı macunu fabrika1ının 
mUteha11ıı kimyagerleri tarafından imal edilmektedir. 

A&IPiN KENAN~ 
S.. .., k b .. 1 ızı sogu aıgınııgın<tan, nezleden, grıpten, aş 

ve diş ağrılarından koruyacık en iyi ilaç budur. 
ismine dikkat buyurulması 

~ 
Denizcilere ve Gem!cilerc İlan 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Karadenizde Sinobun Boztepe F encri yar.ı•da bir adecl Tifon 

ılıteminde sis dlldüğil teaiı edllmiıtir. Bu mevkiin coğrafi vaziyeti 

Arz 42° ,, 02
1 Şimali 

Tull 35° ,, 141 Ş4rki 
DUdUk sisli havalarda sekiı deniz mi.i ~ den 

dakikada 3 aeda verecek yani : 

Seda Sükut Seda Sükut Seda 
4 6 4 6 4 -

Giriniçtendfr. 

ittilmek Uzere her 

Sukut 
36 

Tesisatın 1 Nisan 1935 b .rihinden itibaren fllaiiyete 
alAkadaranin malumu olmak üzere ilan olunur. 

olacaktır. 

başlıyacağ'ı 
"1402,, ,. ..... ~ .......................... __ , 

SON POSTA 

Her sabah 
DAHA GENÇ 

Hem:rn bu akşan1 0a.ı sız de 
bu tedbiri tecrübe ediniz 

Bu şayanı hayret keşif ııa· 
yeııinde buruşuklukları hemen 
tamamen izale etmek ve cil· 
diıı taze güzelliğini bulmak 
imkanı hasıl olmuştur. 

Fen; yiiz 1.:unışukluklarının, 
cildin bazı onnsırının yıpran· 
maeındau husule gcldığini keş· 
fetmi~tir. Bu kıymetli cevher· 
ler, hali hazırd.1 ( Biocel ) td· 
bir edilen ve Viyıınn Üuivcrsiteai 
pro(esi)rü doktor Stejskal tara· 
fındnn meydana çıkarılan 

müstalızarla yıpranmış unsur· 
larla yenileştirmek kabildir. 
( lliocel ) lso timdi cildin un• 
suru olan pembe rengindeki 
Tokalon kreminin terkıbinde 
mevcut olduğundan bu krt· 
aıin istimalilo burnımuo bir 
cildi pek az zaman zarfında 

gençleşmiş olabilir. Solmuı bir 
ten, ter, taze ve yumuoali bir 
hal alır. Hemen bu akoani Bl
oıelli 'l'okaloo kremini kulla· 
nıoız. Yarın ubalıtan itiba;en 
yüzde calibi dikkat bir f~rk 
görecekııioiz. G üudüz için cil
din bir uoıuru olan beyaz; 
renkte (yağsız. ) Tokalon kre· 
mini kullanınız. Bir aylık mun· 
tazam bir istimalden sonra on 
yaş daha genç görüneceksiniz . 

........ IM1 .......... ... 

Bunlann hiç biri 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
Hall Taafiyede 

11'> Dr. MÜNlr la ERMAN' 
Uşak Terakkii zı·raa.a. 1 Doğıııı.vekadıulıastLlıklarınıUt~· 

;. lu\sııı~ı. 1 >C'. ık taş tramvay cadde11ı, 
TUrk Anonim Şirketi hisıe senetlerinin ikinci n:sıf bedelleri Sure) Y L ı>p Lrtımanı No. 1. S<"bolıdao 

15 Mayıs 1935 tarihindrsn itibaren Bankamız tarafından Uıak Jk~nma kndnr haııtalnrını kalıul eder. 
Ankara ve Jstanbul'da ödenmeğe başlanacaktır. _,,, '1\ı. ET: 40822 

A !iikadar:ar,n mezkur tarihten itibaren Uşakta Şeker Fahri· 
kasma, Ankara ve lstanbul'da Sümer Bank Şubelerine miiracaat 
etmeleri ilan o ·unur. 

iff M ıagggw Mi®+: s ,:• +pç: 

Devlet Demiryolları ve Umanları işletm'3 Umum ldarasi iian!arı 1 -
Tenzi:ath gidiı • dönüı yolcu tarifesi ayni ıartldr.a 30 Haz'ran 

1935 •onuna kadar uzatılmıştır. "1382,, 

K A Ş E 

-
Kadıköy ikinci Sulh Huhuk 

Hakimliğinden: Akıl h : shlı~ından 
do:r yı B .. lurköy hastanesinde tedavi 
n:tında bu"u ı ::n Ali Murt u kızı 

Salmeye Boııtanc;da Vükela caddeıin

de 52 No. t.a mukim v~lidesi Emine 
Z~ ferin v~ si ta}in edilmiş o'duğu ilin 
olunur. ( !)697) 

NEOKA.LMI A 
Grip • Nevralji • ll•t ve Diş ağrlları • Artritizıtn • Romatizma 

Zafiyeti umumiye, iştahs1Zlık ve kuvveıa·ı:ik halitında bUJUk faide ve teııiri görülen 

Mart 25~ 

111 - 111 -
Hem 
hem 

kendisi ıstırap çekiyor, 

de başkalarını •• •• 

Devasız 

Hayır, 

bir derd mi? 

birkaç kaşe 

GRiPiN 
ile geçecek şiddetli 

bir baş ağrısı. 

• • 
1 

Bütün ıstırabları dindirir. Bütü11 •czanelerdl 
balan ar. Diş, sinir, adale, bel aGrllarını, u,utmekten 

mUtevellit sancı ve sızıları keser. Flatl 7,5 
kuruştur. Gripe, nezleye kartı çok müessirdir • 

G R t p t N • Radyo in D;t macunu fabr;kaaın n mUtehaıııf 
• kimyagerleri tarafından imal edilmektedir. 

·- -·~ 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
18. inci tertip 6. ncı çekiıi 11. Nisan 1935 dedir. 

soyuk ikramiye 2 o . Liradır. 
Aynca,: 25.000 , 20.000 , 15.000 10.000 , 5.00C 

ikramiyeler v• &0.000 liralık mükifat vardır. 

Türkiye Gllzel San'atler Atelyesf 
TELEFON: 42769 

----~ 

AOEMi 'iKTIOAR 1 VAPURCULUJ' 
Bel gev9ekliği, tenaııUli zafiyet n 1 TÜRK ANONiM ŞIRKJ'fl 
vakitıiz, vücut ve zihin yorgunluğu.. IST ANBUL ACENT ALIÔI 

Liman Han, T elefonı a2etf BORMOBİN 
ABLETLERI 

kullann•akla tedavi edilir 

HORMOBiN 
Uzviyeti tcnbih eder, sinirleri ve 

dimağı kuvvetlendirir, vakitsiz ihtl· 
yarlığın önüne geçer ve yaşamak 
neşesini iade eder. 

lstanbul'da fiati 150 kurut 
Eczanelerde bulunur. 

Adres: 

TRABZON YOLU 
AKSU vapuru 26 Mart ,t· 

SALI 1&at 20 de Rizeye kad 

MERSiN SURAT posrAS1 
GERZE vapuru 28 Mart 

PERŞEMBE saat 11 de P•Y'" 
kadar. 

. 1•' lzmir ıOrat yolu Ni1andan ıd-" 
rinievvel ıonuna kndnr latanbU 1,ıı • oıı Perfembe, lzmirden Pazar fi 

Galnt& Posta kutmu 1255 kalkar. ,._.. .................. ,, ~ ................ ~. 
'KA_B_J-ZL-IK--.. Dr. A. KUTİe:~ 

' ,, 
H AZJMSJZLJK Karaköy 'l'opçular caddeıi I'fO· 

,,-----~ fi.ide ekşilik Ye yanmalarma 
karşı iyi ve zararsız çare 

MAZON MEYVA TUZU 
dur. Mide ve baraakları alış· 
tırmaz ve zarar vermez. 
MAZON isim ve markasına 
dikkat. 
J )eposn: Mazon ve Botton ecza 
deposu iş Bankası arkasın· 
da N o. 12 Bahçekapı. 

Zayi - 3 j8 - 3...,9 aeneıinde Da· 
vutpa,a ıu'.taniıinden almıı oldutum 
tahadıttnıunemi kaybett:m. Yeni•nl 

DenizyoIIarı 
1 Ş L E T M E S 1 0~1 

Acenteleri ı Karak~y ~6J;,.,d' 
Tel. 42362 - Sirk~ci MClh r 

Han Tel. 22740.._~....-

-İ•S•k•e .. nderiye ~:~~,ı 
ANKARA vapuru 2 I k'~ 

SALI günll saat 11 de • ... n 
,, l 4D"''' 

deriye'ye kadar. ~ 

' ""' •• • r ....... 1 ......... . 

-- .. ~on Po•t• Matb••~ --FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 
kullan1nız. Her eczanede satahr. 1 çıkaracatımdan ukiıinin hlll<mCl 

yoktur. Mehmet Hemzi çığlıı 
Sahibi : R. Kökçl 

l\eır. Mlldiril: T.W. 
~----------------••m-•ıı:ı•tR:t ____________________ , Muıtafa Hewz.ı 


