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Yeni Anketimiz Vatan 
felerin E 

l 
Mukaddesidir! 

Bitıl itikatlara 
inanır Mısınız ? 

Türk Vatanı 
Ayrılık 

Kabul Etmez 
Parti Programının 

Ana Hatları Ve 
Temel Prensipler 

Ankara, 9 (Hnıuai) - C. Halk 
P•rtlıi dördUncll kurultayına ıu
taulan partinin yeaJ proıram taı• 
latı Kami.lizmln bQtln e1&1 
Pren1lpl•rini canlaadmyor. Yal· 
•ı:ı. bufln için dejll, iıtlkbale de 
l•rnil olan bu prenılpler, yurdun 
te uJuıun lnkillp yolunda yeal 
) •nl yllkHlme lıamleleriıae ka•uı .. 
"••ı imklnlarıqı Yerecek kutf. 
'•ttedlr. 

Propaaua ilk •adciellade 
"'fark Yatanı,, anlatılırken deni• 
llyor ki: "Vatan, hiçbir kayd~ıart 
•ltında ayrılık kabul etmez: bir 
kUldür.,, 

-Doktor Bayan Pakizenin Cevapları-
Bakın ıize ıayet garip bir ( "\ 

olmuıu anlatayım. Bu, kendi ha- Yeni Anketimiz 
tımdan geçmittir. Ben, ta çocuk· 
luğumdanberi, güvercinleri ıevcr· 
dim. Çocukluğum Şamda geçmiş
tir. ve ben, orada, daha alta, 
yedi yaılarındayken güvercin 
beslerdim. Şamda harp patlıtyınca 
Adanaya kaçtak ve kaçarken, 
taıımızı tarağımızı bile toparlıya· 
madık. Fakat, bütün mal kaygu· 
tarım unutturan o yaman can 
llanıuıu bile benl güvercinlerim
den ayıramadı. Gtıvercinleriml 
bir de kemanımı kurtarabildim, 
hattl bu hareketim, annemi iylce 
çileden çıkardı, ye gözlerini olanca 
hiddetile ıaYalh ıUvercinlerime 
dlkth 
-Hınzır hayvanlar.. dedi, bütlln 

bu çektiklerimiz onların şeameti 
yUzUndendir. ~e ıen hali, bu 
baykuı makulelerini.. Bu kut 
biçimli yılanları diyar diyar ıtr· 

tmda tatıyorsun! 
Ben, annemin bu sözlerine 

kulak asmadım. 

Batıl İtikatlara 
İnanır Mısınız ? 
Eu cahil klmaelerden, en okur 

yazar kicn1elere kadar i~imizde, 

batıl itikatlardan birçoldanna ina
nanlar pek çoktur. Meıell üçüncü 
olarak ıiıara yakmayanlar, on üç 
rakkaımoı meş'um .ayanlar vardır. 

Mulıarririmiı Selim Tevfik, tanın
mış kimseler araıında bunlara ben• 
ur batıl itikatlar haktnda çok al8ka 
Ye merak uyandırıct blr anket 
7apmıştır. 

811 anketimize Doktor bugllo Bn .. 
yan Pakizeyle yapılan konuıma il• 

l
başlıyoru~. 

Onu okuyunca, diğer koouşmalan 
me:aklıı bekleyeceğinin kaniir.. 

-
gıttı, ve Adana işgal olundu. 

ikinci •adde de: "Millet, dil, 
knıtur ve mefküre birliği ile 
birbirine baj-lı Yatandaıların teı
kil ettiği ılyaai Y• lçtimat bir 
but Un dür.,, 

Devleti• esaa teşkilAtını anla
:-n UçUncll madde, partinin remz· 
eşen ana preııılbine dayanılaralr 
•~)'le deniliyor: "Ttırklye, mllli· 
r•lçi, halkçı, devletcl, JA1k Ye 
11ki1Apçı bir cumhuriyettir. ,, 

Atatürk, Bir BüyükNutuk 
Daha Sunacak 

Adanaya yerleşifimizdeo sonra 
güvercinlerim epeyce çoğaldı. Ve 
ben adeta, kocaman bir çiftlik 

kurdum. 
Fakat tali bu çiftliği de da· 

Annem artık güvercinleriıne 

kanlı bıçaklı düşman kesilmişti. 
Beni onludan vu geçirmek için 
dökmedik dil bırakmadı. Fakat 
bt\tün bunlar, beni ~Uvercinlerlm· 
den soğutamadı. Ve ben onlar1, 
Adanadau Koııyaya kaçarken de 

( Devamı 13 üncü yiızdv) 

k Ve beıinci madde ite «İa· 
llipÇihk,, mefhumunu ıöyle 

~•nlandırıyor : " Parti, devlet 
''lerinde tedbir bulmak için ted· 
~c~ ve tekamUli prensiple kendini 
b~gh tutmaı:. Parti milletimizin 
. ıtçok fedakarhklarla yapbğı 
'rıkilaplardan doian ve lnkiıaf 
tden ı.ırenıiplere sadık kalmayı 
;• onları müdafaa etmeyi eıaı 
lt\ar . " 

Par i Kurultayı 
Bugün lıe 

aşlı yor 
Çok Mühim Kararlar 

Verilecek 
Aııkara, 9 ( Huıusi ) - Ylce 

Ôader Atatürk, buıUn saat Uçt• 
en •h nımiyetli nutuklarından 
birini aö l•mek ıuretile Cumhu· 

~na:"ı 12 inci yii:ıde ) Çil ( -~vıuuı 14 inci yGzde ) 
1 

~alkan Birliği Toplanır
ken Bulgar Nağmeleri 

&il'lik, Bulga rista na . ·-=""=·~·' 
Karşı insaflı 
Olmalı lmiı 

h Sofya, 9 (Hususi) - Bulıar 
oı leteleri, Romada toplanacak 
li~n Tuna konferanaında Bulia· 
d llnın tekrar ıillhlanmaaı işinin .. 
ç:k •öz gtlifi edileceiinl yazarak 
~U~ rnenınuıı görünüyor. Fakat 
ııJ reşte cuma gllnll toplanacak 

1 
an Balkan itilAfı kon&e} ine kar

t daha timdiden çok aaabl dav· 
t1. '?0 rlar. Slovo gazetesi, BUkreı 
d~~i a~tısından bahsederken hid· 
\' ~.1 gb:lemiye llizum görmliyor 

41
1Yot ki : 

&uk Balkan itilafı murahhasları, 
h;ıı r~ş toplanıçı için hararetli 
~e> ır ıklarına devam ediyorlar 
~o llıanya hariciye bakanı TitUlca
dl)la Avrupayı iki ay mUddetle 

tlı, kcındiıine birçok aÜl'p· 
l lJev~aıı 1.ı inci yüzde ] 

Dil,. ı•li,. Jlülcr•ıe gifleıt Te11flk 
Rl,Li.l Ar .. 

500 Lira 
Veriyoruz 

JO rGn .ieYarn etmek lure Nisanın 
!2 ıinde batlıyaa miiubakamız de
vam etmektedir. Tafıilitını timdiy• 
kadar defaatla ntfrcıttik. Mlbabaka
nıa hitamile beraber neticelerin ta
ayyGo edebilmeai için l:u tafsilat 

tekrar edilecektir. Şimdilik fU ka· 
dar ı8yliyelim ki aıatıkl kuponu 
keaini:ı n 12 inci aayfamı:ıda ''Ne 
Konuıuyorlar?,, baıhklı rumin al
tındaki dört yaz dan hanriılai bu 
rrame uyıun buluyonanı:ı onu ku
pona i4aret ediniz. İıteditimia :ıaman 
bize, bu (30) kuponu gönd.,inini:ı. 

Müsabaka Kuponu 

Retim Numaraıı: 18 

Yazı Numaraıı 

lıim ------

AdrH -------

\' ukarıdakl kupen• rH•la altmdakl 
4 cnapta11 Hçtlflnlıla N.. aıaı iılıa 

va adrHluiıl doldurup 11kla7ıaıı. 30 ra· 
ıim çıktıktaa aoaTa ltu kupoıaları Soa 
Peıta ltinııaca memurluiuaa ııönderlnla. 

Bir Avukatın Tayyare Piyango Müdür
lüğüne Tebliğ Ettirdiğ1~ .. -~~~~~~!_~ .. ·-Son Keşidenin 1 Bir Evlenme Yii-

20 Bin Lira zünden, Bir Evlat 
Mükafatını istiyor Baba Katili Oldu 

AYukat M. Rıfat namına bir• 
kaç glln evvel tayyare piyango 
mttdrrlyetine bir protHto ıuretl 
tebliğ edllmlıttr. Bu protesto 
cemiyete piyango bayilerinden 
birini ılkAyet ediyor ve 20 bin 
Urahk bir hak iddia ediyor. Pro
teıtonamenln muhteYiyatına aöre 
avukat Bay M. Rıfat geçen 18 
inci tertibin bütün keoldelerine 
bir biletle iıtlrak etmi9. Fakat 
11on keıidenin biletlnl bayi ken· 
diıine vermemiı, baıkaıına 1at• 

mıı. Halbuki bu bilete 20 bin 
lira .çı~mıı . 

Bu proteıtoyu alan piyanıo 
mldUrlQjll in bayii ı•tartmı1t 

Plg••ıo ç•kl ltrk•,. 

keadlılle konuımuı, iddiayı 
dlrmlı Ye ıu cevabı almıı: 

( O.Ya• 11 l11el ylzde ) 

bil-

Kandlra, 8 ( Huıuıl) - Hacı 
Mazlı köyünde oturan Feyzi oğlu 
Haaan, kendi oğlu Mehmet tara .. 
fından öldUrlilmUştUr. Cinayetin 
sebebi bir evlenme meseleıidir. 
Haaanm iki öz, iki Uvey oğlu 
vardır. Köyden Koca Mehmet 
oğlu lbrahimin lnzı Melek, Haaa· 
nın Uvey oğlu Nazmiye nftanlan· 
mıf, fakat nedense bilahara bu 
itten vazgeçllmlttir. Bunun üzerine 

( Devamı 14 Oncü yD:ıd• ) 
" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t '9 1 1 1 t 1 1 1 M 

Rec&p Pekerln 
Söylevl 

14 Uncu Sayfamızda 
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(Halkın Seıi] 
Tarihi Asarın 

Bakımsızlığına 
Ne Dersiniz ? 

[ Diinlcli Bayımızda, Malıaıut

paşa türbeaioio halcımıızlık ve 
alakneızlık ) Uziioden girdiği 
feci hali iıpat ed~ıa iki reıim 
buınıştık. Fırka proğramına, 

tarihi eserleri Jıimaye malı:!!a

dile ilave ohmmuf bir madde
ye rağmen, aliikasıılık ~ üzlin
d41n harap olan tarihi eser 
88dc bu eski e er değildir. 
Aıağıdaki eüluııda, halkın bu 
llcı tezatlıu etrafındaki dü~iin

celı>rini ve duyGularmı oku
yacaksınız.] 

Divanyolu, Hancılar sokalı 
29 nu marah hane, Bay lsmall 

•••; 
- Efendim, tarihi eHrler& kartı 

bakımıızlık glSıterilmeıinln sebebi 
ıayet baıittir. Biliyorsunuz ki mem
lekete seyyahları ırellrtmemek., Yan
lıt anlamayın, ıretlrtmek değil, getirt
memek için elden srelen arda kon-
111U) or. 

Bu huıuıta belediyemiz, 2Umrllk
lerlmiz. ve Turing kıılubtımth: kahra
manca çalıııyor. Fakat gösterilen 
bütiln bu ııayretlare ratm•n de, 
maalesef, gelenlerin arkası bir tUrHI 
kesilmiyor. 

Nihayet, ur.un tetkikat n•tlcuinde 
tahakkuk etmit ki ıeyyahları herşeyi 
r ğmen mem1ekelimiıe kooturan şey; 
tarihi barımızın r.enginliğidir. 

Ve timdi, son ve cezri bir tedbir 
olmak fizere onları dıı yıkıyorlar ... 

Ben, kulııtı delik geçinen &iz ga
zetecilerin, bu sebebi bizden sorma

dan ıer.emeyi9inir.e f&fıyorum l .. 
Arnavutköy, Çınarcık sokaaı 

49 numarch hane bay l&IAm; 
- Efendim, bence bu iıte kimH-

ain kal ahali yok. E lcri kırılaıı hırsızlar, 
tarıhi cııulcrin luymetini takdır et

mİ) orlarsa buna kim ne yapıın ? 
H r tarihi eserin dibine ve tarihi 
binala rın her p en çeres"ne bir poliı 
dikmek laz rn gelaıe, kara kollarım ı zda 
in cin top oynardı. 

* 
Pangalb sebzeci sokelı 36 

numarah hanede Bay Salih; 
- Tarihi a arın bakımsızlığına 

ben ne diyeyim az.izim 1 Ban kendi 
bakıma ılı~ımn bile çare bulamıyorum. 

Gidip müzelerin, tOrbeler:n kapılarında 
nöbet bekliyccek halim yok. Sen bu 
•uali, bu it"n nlikadar1arına ıorl 

Haseki Hastanesinin Çocuk 
Pavyonu 

Şişli Çocuk hastanesinin ço
cuk pavyonunda çocuk bakımı 
ve çocuk haatalıklan dersi gören 
Üniversite talebesi hastanenin 
Üniversiteye m:aklığından şikayet 
etmiılerdir. Yeni ders yılında 
Haseki hastanesinde bir çocuk 
pav} onu açılmaaı kararlaşhrıl· 
mışbr. 

DAHiLİ ABER L·E B Güniin Tarihi 

Bir iki Bir Hadise l İmtihan işleri 
1 

Satırla 
Ankara Caddesinde Kani 

iki Satıcı Biribi 
Kafalarını De 

• • 
erının 

ler 
Ve Sonunda 

ikisi De 
Bayıldı 

Dtın Ankara cadd11inde ıun
turlu bir kaYıa olmuf, neticede 
iki aeyyar Htıcı biriblrlorini taı· 
larJa yaralamıılar, hem todavllerl 
yapılmıf, hem de ıuçlu olarak 
sorguya çekllmiılerdir. Hadise 
ıudur: 

Ankara caddtainde bir köıe 
tutan Hyyar satıcı Muıtaf a, bir 
aralık kendi yanına mal ıatmak 
ıçın küfesini indiren Hnaeytn 
adında baıka bir seyyar aatıcıya 
fena halde çıkışmıı, orasının 
kendisine alt olduğunu ıöylemlı
tir. Hüseyin bu s~ıe kulak asma
yınca it kavgaya d&kUlmnı ve 

blriblrlerine fena halde girlimİf• 
lerdir. O sırada yU:ılerce kiıl 
kavgacıların etrafına UıUşmüşler 

ve bir lnımı da ayırmak fstemlı
tfr. Fak at ikisi de fada hl ddete 
kakıldıkları için ayırmak mümktın 

olmamış, yerden kaptıkları taı· 
]arla biri birlerinin kaf alarmı det· 
mitler, bir aralık ikisi de bayğın 

•• bitkin bir halde yere yuvar· 
lltnmııbr. Bu 11rada polisler yeti· 
ıerek iki •uçlu yaralıyı tedaYl 

altına almıılar, kendilerine gel· 
dikten sonra da sorguya çokil· 
mişlerdir. 

Yirmişer Lira 
Ceza Verdiler 

Müıaadeaiz Rakı Satanlar 
Takip Ediliyor 

inhisarlar Umum Mildür1UğU· 
nUn bir milracaab Uzerine zabıta 

lokantalar Uzerindeki kontrolunu 
arttırmııtır. Buna sebep, bazı lo· 
kanta, köfteci ve piyazcılarm in
hiaar idaresinden müıaade alma-

dan müşterilerine içki vermeleri, 
bunun da inhiaarlar varidatının 
azalmasını intaç etmesidir. 

Son bir ay içinde, müsaadesiz 
içki veren on bıı köf leci ve pi-

yazcı tutulmuş ve Hk defalarında 

yirmişer lira para cezasile tecziye 
olunmuılardır. 

--
Bir Suçlıı 

Mahkemeyi 
Reddetti 

Dön Ajır C•~• mahkeme1lnde, 
Kutu berınd çalğıcı Samiyi 61· 
dürmekten ıuçlu bay Adilin mu• 

hakemHln d•YAm edildi. Mtıd-
deiumuml ı n celsede iddiasını 
yapmıt ve ıuç.hınun taammlltle 

katil olduku ııetlceslne vararak 
cezalandırılnıuuu lstemiıti. Din 
de mlldafa yApılacaktı, mahke-

mede ıuçlumm A wkatı bay Cemil 
de bulunuyo du. Bay Cemil mti• 
dafaaya haurl nırken Adli )'trln
den kalktı t:: 

- "Avuka mu mOdafaadan 
menedf yorum. dedi, sonra da 
cebinden çıkudıiı bir latidayı da 
mahkemeye "rdl. 

Suçlu buntlan wonra da, evvelce, 
hakkında ruhi hastalıkla malul 
olduğuna d ir verilen rapor ile 

Adli tıp mecliıinln raporu arasın· 
da teıat oJduğurıu, bu vaziyette 
kendisinin B lurköy hastanesinde 

muayenesi )azım gelirken mahke
menin bunu. kabul otmediğinl 
aöyledl ye unJan llav-e etti: 

"- Bu ebepl• kanuna latinat 
ederek he eti ıılzf reddediyorum. 
Muhakemem baJI bir Ağır Ceza 
mahkemeainde yapılsın.,, dedi. 

Mahkom• bu isteğin tetkiki 
için lıtidan n muAmtle görmealne 
karar verdi. 

Eşek 
Çiftes~ 

Bir Çoc 
Hasta 

Ölü Halinde 
ye Ka!dınldı 

Beı yaı rrnd Bekir isminde 
bir çocuk, dün «kıam tııeri Fa• 
tihden ieçmekl iken, bir kenar
da kendi h llude otlamakta olan 
bir ·eıeğe akh~ ınıf, kuyruğunu 

çekmiş, cıktı l aşına bir tekme 
Yurarak ölUrn h~lirıde yaralamııtır. 

Bekir ço•·uk başında kanlar 
akarak bir kenarda bir müddet 
baygın yatnıı,, ıonra görülerek 
hastahaney kaldırılmııtır. 

Ve Bir Şikiyet Komlayoncular ArHınd• 
Hariçten imtihana Girecek- lhtlllf Çıktı 
ler Müıkül Vaziyete Düı- ı • Komisyoncular birliği idare 

tüklerlni Söylüyorlar heyeti azaları arasında ihtilaf 

Kaltllr bakanbtından yeni ge- çıkmışbr. ihtilafın 1ebebi idare 
len bir emirde, hariçten n.. me- heyeti azasından birinin cemiyetin 
zuniyet imtihanlarına gil'mek iste- kA tipliğini ve veznedarlığını yap-
yenlerin lfaenln Uç ıınıfının dera- maaı, buna mukabil cemiyetten 
!erinden ayrı ayrı imtihan edil- İlıaaı n 'maaıdır. IbtllAf yUıünden 
meleri IAzımıeldlğl bildirilmlıtlr. bir kıum aza Yllayete müracaat 
Halbuki daha evvel bu Hnenln ederek yeniden intihap yapılma· 
Kanunuaaniıiade tebliğ edilen ıını istfyeceklerdir. 
yeni imtihan talimatnameainde, * * Jf> 

hariçten gireceklerin yalnız lise Ticaret Odaeında 
ıon ıınıf deralerinden imtihan 

Ticaret odası mecliıi Anka· edllmelerl bildirilmekte idi. Şimdi 
bu gibiler mllıkll vaziyete dn.- rada toplanacak ticaret odaları 
mllılerdfr. Çt1nkll imtihanlara 15 konareaine gönderilecek raporları 
gUn kalmııtır. Bu müddet içinde tetkik için Cumartesi ·günü top-

lanacaktır. Uç ıınıfın denini yetiştirmek bu 
kıaa müddet içinde yetiıtiremiye- * * * 
ceklerinl söyliyerek kUltllr bakan- Karahlara Yardım 
lıjmın vaziyeti yeniden tetkik et- AdanalıJar, Kari ıar1ıntun 
mealnl iıtlyorlar. felaketzedelerine 400 Ura ile yar· 

Muaılimlerin Sicilleri dım etmiılerdir. 
KUltUr Bakanlığı, Iatanbuldakl * ic iC 

ortamektep muallim kadrosunu IElaktrlk Ucuzluğu 
ve her muallimin ayrı ayrı -.lcllle- Adanada elektriğin kilovatı 
rinl istemiştir. Kültür Müdürlüğü 22,5 kuruıtan 20 kuruşa lndlril-
lıtenflen malumah hazırlamakta- mlştir. 
dır. Ortamektep mualllmleri ara-
sında da ilkmektep muallimleri 
araaında olduğu gibi bir tasfiye 
yapılacağı sanılmaktadır. 

Kredi Vaziyeti 
Ticaret Odaıı lstanbuldakl 

ticari kredi vaziyetini tetkik 
etmfı ve bir rapor hazırlamıştır. 

Bu raporda lcredl vaz.lyetlni 
ve darlık aobepleri izah edilmek· 
tedir. Rapor oda meclisine veri
lecektir. 

Afyon Satışı 
Japonyaya Giden Heyet 

Temaslar Yapıyor 
Afyon ıatışımııı çoğaltmak 

mak1adile yeni müıterller bulmak 

için Akaayı Şarka giden Afyon 
inhisarı delegeal Bay Şefik Japon· 

ya ya vaaıl olmuştur. AIAkadllrlar• 
la temaslar yapmaktadırlar. Bay 

Şefik Çini, Hindi Çiniyi, Efganis
tanı da dolaşacaktır. 

icra ı,ıerini Tetkik Eden Hey'et 
Avrupa memleketleri icralarını 

tetkik edecek olan lstanbul icra 
reisi Bay Kemal BUkre,tekl tel• 
kiklerlni bitlrmlı "• lsviçreye 
gitmiştir. Haziran iptidaaında 
lstanbula dönecek ve Adliye Ba
kanlığına bir rapor Yerecektir. 

* * * fzmlr KöylUlerl 
lzmir köylüleri orduya bir ta) 

yare hediye etmek Uzere arala· 
nnda para toplamıya karar ver· 
mitlerdir 

... * * 
Makteplerl Teftlf 

ilk tedrisat umum mUdUrll 
mektepleri ve maarif mUesseae· 
lerini teftiş etmek Uzer• Bursaya 
gltmiıt:r. 

* * * 
Türkiye · ispanya 

lıpanyada yapılan Türk • Is· 
panya ticaret mUzakereleriolP 

mUsbet bir sahada devam ettiği 
ve iyi bir netice ile bitmek Uzer• 
bulunduğu:Türkofise bildlrllmiftir· 

.. -fr .. 

Esnaf ltlerl 
Birleılk eanaf cemiyetlori rellİı 

esnaf cemiyetlerinin federe edJl-

meııi ifil• meıgul olmak Uzer• 
Ankaraya gitmiştir. 

* * * Ucuz Nakliyat 
Akay idaresi 25 Hazirana k• .. 

dar muteber olmak Uıere bir g6Ç 
tarifeai hazırlamııtır. Bu mudd•t 
zarfında ikinci ve UçllncU mınt• .. 
kalarda da yüklerden birinci 11110 .. 

taka Ocreti alınacaktır. 

Pazar Ol• H n Bey Diyor Ki: 

Hasan B. - OiJum aana bir maaal 
anlatayım .•• 

Vaktile altı baıh bir •jd r 
nrmıf .•• 

... Bir başı iıtibdat, bir başı ıaray, 
bir baıı kapitUliayonlar, bir baıı kara 
kuvvet, bir hqı anarıi, biı- batı da Hki 
kafahlıkmıı ••• 

... lıte biz bu altı batlı ejderi bu alta 
okla vuruyoruz 1 
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Hergün 
lfalk l'artisinin 
Dördincl 
Kongreşi 

On bir HDede11beri kımuta
)ı, hUkümete •• millete yol 
lleteren Cumhuriyet Halk Parti· 
.ı buııtın d6rd0oc0 konıreainl 
'-Pluyor. 

Bu parti, yalnıı. Tllrkiyede d .. 
lU. dlbayanıa · her yerinde tetek· 
.. eden Ye etmiı olan partileria 
~ıinden daha bahtiyardır. Çün• 
q proıramam metodik bir tarzda 
lttbik imkhını bulmut. idealini 
'-illan zaman hakikat ıahasına 
~mıt •• bir partinin yalaıı 
luıa detJI, fUen de it 16rdOiOntl 
'-Pat etmiftir. 

Bntlln lnkllibı, on aenede kat 
!IUilmiz bllyOk meıafeyi o par-
11,i kuru. onu yllrlltea bn:rnk 
.... aya medyunuz. Atatllrk bu 
hrtt vuatuil• mlllete m .. ' aluial 
~Uf, yol 161termij •• rehber-
'111 etmiftir. . . ... 

Cumburl1et Halk Partilinla 
'- •übim huıuaiyetl cllinamik 
~dur. Ba parti, ldeallePlal 
~kkuk ettirdikçe eıklyip mu• 
~kir bir ku•vet halJae ıel
"-~ir. 

laalliz, edibi Beraar Şaw'ıa 
'a.- tazll vaı dır ; Ve, der ki : ln
~p ve lbtlWcilu lbtllll •• lnkl· 
.... yapıncaya kadar lnlallpçı 
~llddirlor. Fakat bir defa 
L. ~ ve lhtiJAll yapblar mı, mu
~klr olurlar. Y apbldannı 
""llltlçten ıelecek udemelere karp 
~faza ve mlldafaa mecburiy .. 
~ kahrlar. Ba vaziyet onlan 

lere ıokar •• mevcudu mu
ya nvk eder. 

Cumhuriyet Halk Fırkau lçla 
b&,ıe olmam11br. 

a. O delma dinamik kalmııtır. 
~~ ıamu lakillp aaif .. in• 
~ ı&zile bakmamııbr. Her ln
~~ın arkaıından yeni bir inkillp 
~k ldaalile yqamlfbr. Zamaa 
L~ tahakkuk eden yeni ihtiyaçları 
~•makta ıecikmemlf, proıra
~ laa yeal ihtiyaçlara cevap '"'6. Hyyallyeti Uivedea çekla

Llttlr. 
...__ ~ bunun içiadlr ki Cumlau-
~ halk partlai, bildijimiz dii•r 
~lerden hiçbirine benzemeL 

.. • Jt 
.._ C.•hurlyet halk partisi ilk 
~laünde liberaldi. Devletin 
~ i._. finauln• taraftar 

~ ı--aa Ue mutedil devletçi 
~ Yalına fertleria huaaai ni .. 

l'f ile yapılamayacak olan 
'-devlete vermeii kabul etti. 
~ defa d6rdlncl konıreye 
~ •dilen proıramda devletçi
L biraz daha ıeolfletilditinl 
:._,.,Oruz. -
,'- clefaı 

_.._ ..... ,_'1a•kUn oldiu kadar as ıa• 
içi.de milleti refaha n .... 

-~ .. awriyete eriftirmek için 
~umumi •• yilk1ek men
~ n icap ettirdlj'i itlerde: 
~ llctiıacli ıabada clevletl 
~ li&kadar etmek. lbım pi-

Resimli Makale a il r 
Sözün Kısası 

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

Buwta Aakara'da Camhuri1et Halk Partiıiain umumi 

konıreıiade partini• protramı okunup mGaakata edi
lecektir. Bu pro.ramda, oa 1enedea beri tnkılip~ar 

tin iktıudi iıtildAHni kurtarmak, aaoayiio, it hayat nıo, 
ailenia. kllter hayatının, aan'abn inkitafanı temin etmek 
için eıa1lar koymaktadır. Partiniı bu projeJariai hakikate 

J•p.. fırkaaıa, releeek 1eneler lçla kurdutu eaaalar 
llala edilmektedir. Parti bu yeni prosramlarile memleke-

çıkarmak yalnız pertlnin •e bükümetin detil, hepimizin, 
hllbaaaa ıençlitin vazifealdir. Hepimız yeni nzifelerimiai 
Öfreaiyoruz dektir. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

' 

~)manya iki Yılda 7000 T~y
yare Mi Yapacak? 

Londra, 8 ( A.A.) - Alman 1 
bava ailllılanmaaı hakkında Niyuz 
Kronlld ıaıetul ıunları 7azmak· 
tadır: 

.. Almanyanm ıelecek iki Hn• 
zarfında 7,000 tayyare yapmak 
niyetinde bulunduğunu ı6ylemek 
ıOlllnçtllr. Buau 16yliyenler, bir 
hawa andlaımaaına alt konuşma· 
larıa yakıa bir gOnde baılıyaca-

-
ianı unutmaktadırlar. 

Bu konutmalar, kolaybkla ya· 
pılmıyacakbr. Fakat baıarıldıjı 
takdirde, bava ailiblanmasının 
ilerlemelin• karp bOyOk telirlerl 
olacaktır. 

Almanya, b6yle bir andlqma· 
mn çerçevni içinde emniyetini 
muahfaza etmek ütene, her halde 
tayyare yapmak lllzwnuada ıarar 

lrlanda Erzarumda 
fngillz imparatorluğu Kon- Atatürk Günü 

feranıına lıtirak Etti Erzurum. 8 (A.A.) - Halken 
Londra, 8 (A. A.) - lrlanda idare heyeti 18a toplantıaancla 

yOkaek bomiaeri B. Dulanti, din bllyUk kurtarıcı Atatlrklln Erm-
•bah imparatorluk bakanlan ldlJ!rl 3 t plalba 
konferauaada hazır bulunmuttur. ruma ı• • •m•uz 

Inıiltere ile Irlaoda aruında bUyllk bir bayram uyılmaıı•a ve 
bir yakuılqma oldupu ,aate- bu yıldan bqhyarak kutlulan-
recek hiçbir allmet obnadıiı hal- muına karar vermittir. 
de, yalnız imparatorluta taallu1' Mübadillerin istihkak 
edeaı lstlpri bir mecliH Irlanda· 
nın da lftirakl dikkate dejer 
ıarllmektedlr. 

Nazilli Menaucat Fabrikaaı 
NulW 1 ( Huauıl) - O. aym 

oabetl Ue yirmili aıuuacla mea-
eucat fabrlkalllllll yapal ... 
tekarrlr etqtlr. • laaauta 
lwlurlıklar bitlrillllek llendlr. 

Fazlalıiı 
Aakara. 9 (HUIUll) - Mlba· 

tllller:n iatihkak fula• için ma
llye bakaüjl tarafından bir ka-
m llyibaa hazırlanıyor. Y eal 
llyiha, kati taaflye mahiyetinde 
olacak ft latilakak fulalarını kıaa 
bir zamanda itfa edecektir. 

1 

etmiyece\tir. 
Hava andlaımaıının, Alman 

hava kuwvetlerinin azaltılma11 ile 
neticelenmesi, 3000 tayyaresi ile 
Ruıyanan ve 2000 tayyarul ile 
Franaanın Almanyaya 16aterecek· 
(eri 6rneğe bağlıdır. 

Rua bava tehlikesi el ile tutu· 
lacak bir hakikatlQ'. 

İngiliz Filosunda 
Baı Amiral Tekaüde 

Sevkedildi 
Londra, 8 ( A.A.) - Tekailt 

edilen Amiral S~ Roger Kayes'in 
yerine fdo Amirallığına Sir Ernie 
Ş.tfild tayin edilmiştir. 

Sir Şatfild, 62 yaıında olup 
1913 aen•indeoberl birinci deniz 
lordu idi. BOyük aavqta evveli 
0 Lion,, 10nra da Quen Elizabet 
zırhlılarına kumanda etmft, 1930 
ile 1932 seneıi arasında da Ak· 
deniz !iloıuaun Amlrallığını yap
mııbr. 

Erelli Fabrikaıı 
K. Ereğli, 8 (A.A.) - EreiU 

bu fabrlka1111111 yapılmaama bir 
haftaya kadar baılanacak ve 
lkind tefria ortalarına dojTa itin 
çop bltmif olacakbr. 

Hasta Adama 
Yapılan 

Ameligatlar 
•---------- SerYer Bedi 

" Haıta adam,,, Anupanm 
oımanlı imparatorluğuna ko} ouiu 
soy adıdır • 

Bu baata adam yabancı he
kimlerim elinde kalmıtb. biç 
yerine ona ne veriliyordu ? Pera; 
ellerinde nhin olarak nemiı 
vardı ? Blltlln varhğımız, Canımı
za h•ciz koyacaklardı. 

Koydular. 
Gidiyorduk. Bir TOrk opera· 

törft çıkb. Yanında muavinleri, 
aaistanlan ve yamaklarile beraber 
hasta adamın baı ucundaki dok· 
tor kıhkh tefecileri savdı, neıterl 
eline aldı ve ilk ame~lyatı yaptı ı 
Zafer ! Sonra ikinci ameliyat ae

rialne batladı : lnkıllpla1" 1 
Bu operatlir Atatllrktllr, mua• 

vin' eri ve asistan lan da bütla 
COmhuriyet Halk Partisi. Ha1ta 
adam artık basta değil. 

Fakat yorgun. Epey kan ve 
derman kay betti. r esiye ihtiyacı 
var. KÜnet ilicı olarak damar• 
larına akıtılan fabrika çelliindea 
baıka maddi ve manevi aıdalar 
da llzım. 

Bunu turacıta itar•t ettlkt• 
aonra, ,aonnde konuımak kere, 
bugünkü yazifemi yapayım: Parti 
bayramı yalnız partiye detiJ, 
bütlln millet• kutlu olaunl 

Yunan Ordu 
Ve Donanmasında 
Tasfiye Faaliyeti Henüz 

Neticelenmedi 
Atına, 8 ( Huıuai ) - So. 

iayaada uilerln Makedonya vali
liilni yapan Kaidia Glmlllcine 
divamharbinde 20 seneye mab
k6m olmuttur. Ordu ve donanma 
ile memurlar arasında taafiye 
devam ediyor. 

}' unanistandaki 
Kıbrıslılar 

Atina, 8 (Huıuai) - Buradaki 
Kıbrıahlar, lngiliz kırahnın 2S inci 
yılanı bir telgrafla tebrik etmitler 
ve bu arada kıralhtı ıamanmda 
Kıbrııın Yunanistana ilhakı 
tem•DDİıiade bulunmuılardu. 

Bir Leh Askeri Heyeti 
Alman yada 

V arıova, 8 (A. A.) - Gaz .. 
telerin haber venfiiiae .are. 
Polonya Ylk•k Harp Mekteltl 
direkt6rlaln b .. kullta altında 
4 Leh zabiti, Alman Snel Kg. 
rumlannın daveti tızerlue Almao
ya'ya ıldecek ve orada ordu ku· 
rumlarını tetkik etmek üzere 
birkaç g6n kalacaklardır. 

Adanada Zelz le 
Adua, 8 ( A. A. ) - Din 

aaat 15,t;O de ıehrlmizde de iki 
unly• 6ea bir yer tepreml 
olmuıtur. Dotu• batıya olan 
bu tepreamede lalçbir zarar 
yoktur. 

~ il bahsedilmektedir. 
~ıtlc. bu dinamik vaafı u.. r 
~ laayab kovalayaa, hayaba 
~~.zaruretlerine uyan, daima 
' •çak ve tetik duran bir 

/STER iNAN /STER 1 NANMAI 
Fransız Gazeteleri 
Ruıyanın Bir Karan Üze-

rine Çok Kızdılar 
Buraadan yazılıyor: leei... İM ı. .... 1 1trbeıt bir vaziyettedir. p 8 (A A.) So t hft-
"Eıklden Bureanın ticaret iüelul y~ı• Mudanya Bunu bilenler Mudanya yolwıu bırakıp Yalo.a yo- aria, · - yye 

•ldujuau lıpat etmlttfr. 

l>ev!et Mahalleıi 
~ !:"-ra 8 ( Huau.ı ) - Dev

~U~li intaab hemen h .. 
-.aaı edDmek ilavedir. 

'• mlleuenlu lna .. Dler-
.:~-.. ..... .....,_..._.... 

idi. y alo•anm imarından IODr& Buna ikiacl bir ilkele hunı tuclh ediyor n Yal ovadan kolayca gelip geçiyor- kümeli. Jurnal mulıabirl Y eo Loa-
daha kaıau.dı. Fakai halk bu iki lıkeleden Mudanyada lar. Bilmeyenler ile Mudanyaya oıktıkları zaman, hiç don ile Maten mulıarrirleriad• 

d b k t .. l.u .. ··k amel in tlbi ıWllarnadan ıeçmediği bir mada, birdenbire gttmrük 
~aıka, Y alo•a • at a ur " gumru mu " e k ı ı hir bı'rlne vize vermedi diye, Paria tutulmaldacbr. Mesel& Madanya yolundu gidip gelen bir memuranwı Mrguıuna ve muayeneye maruz • ıyor ar. 7 

yolcunun beraberinde .ıötürdlli'~ 8fJ& behemehal gilm· Gümrüie uiramadan ıeçti&i aalqılır• iistellk kendi- matbuatı ateı pn.klnaektedir. 
röie uiratılır ... muıfutoya tabi tutulur. Yalova ilk.. ıindea o .. a da aluaı7or. Maten diyor ki: " Biz bundan 

ı J AN ıs TER iN A NMA/ iftihar duyarız. Çllnktı bu, bmm 

L_ ______ s_T_E_R __ N-------------------l f&Jdao hnrriyetlmlzlo delilidir.,, 



Karamanda azıcık 
~~u ile G.l1niı 
Arazi Sulanıyor 

Karaman, (Huıuıi) - Burada 
araziyi sulayan küçük bir dere 
•ardır. Bu kUçUk dereden geçen 
yıla kadar anuk 1500 dönfinı 
arazi sulanıyor, arazinin Oıt tarafı 
ıuıuz kalıyordu. 

Belediye geçen yıl bu it• el 
ıuyu tutmuf, herkese müsavi de· 
recede ve lüzumu kadar ıu ver
Dlİf, bu ıuretle heş bta dönüm 
arazi sulanmıştır. 

Bu vaziyetten halk ta mem· 
nundur. Bu intizamın verdiği ıe-

mere de iyi olmuş, istihsal her 
yılan istihsali ıin 3 - 4 misli ilstüne 
çıkmıı, bu!gt.r ve buğday ihracatı 

da •#u niıbette fazla olmuştur. Bu 
yıl bu iyi netice sayesinde Adana 
'H Menine 50 vagon buğday 

•••kedilmiıtir. 
Belediye bu netice llzerioe bu 

yıl iti dftha esaslı tutmut ve beş 
bin dönüm yerine 10 bin dönllm 
ıulayabilecek tedbirler almıştır. 

Bu sayede de yeni yıl mahı·ı lll 

iç:n rençber daha istekli çalışma· 
ta başlamıştır. 

lf. Kaıada bir buçuk aydan• 
beri elcktr:k nrdır. T ea:sat git· 
tikçe geniıleınektcdir. Ali Osman 
mahallu' nin bir kısmından başka 
e~ektriklenmemit yer kalmaaııthr. 
Yakında buranın da elektriklen .. 
ceğl umulmaktadır. 

l:zmirde Yeni Bir 
Enstitü Yapılıyor 

lzmir, (Husu!i) - lzmirde kız 
talebelerin )inlerden ziyade ens· 

· tıtU tahıilıne raibtt ıöıtermeleri 
lzerine, Kordonda AtaUirk hey
kelinin yanı başın.la bliyUk bir 
enıtitll binaaı inşası kararlattml· 
mııtır. 

Şeh'r Mecliıinin ıon toplanb· 
aında yapılan bir teklif Uzerine, 
meclis bir Kız Enıtitüsü hinaaı 
inta edilmek Uzcre 10,000 metre 
murabbalık ıenit bir araayı KIJ. 
tUr Bakanlıiı e•rine Hrmiıtir. 

Yeni kız enstitnsD l>inaıı e,. 
kek liaesine ıiden yolda 76 n~ 
marala ada lzerinde 1apıla-
caktır. Yeni enıtitU 1200 
ta:ebeyi istiap edecek ltlr 
ıekllde olacak ve modeli lıviçrede 
ıon inıa edilen ltir enıtitll bi•a· 
ıındaaı alınacaklar. 

Cinr villyetlerden ı•lecek 
kız talebelerin lımirtle yeni inşa 
edilecek enıt;tnye kabul etlile
cektir. 

-

BUTUN ULKEYI 
HE RC.UN 

•• J 

OOLASAMAZSINIZ 
F4K~TI 

SON POSTA 

• 
!I. MEMLEKET HABERLERi 

Antep M ~ le ket Hastanesi Muhit 
için 

Bir Varlıkt 
Antep, ( Husuıi ) - Meml•

ket hastaneai yalmz Antebin dt
ğil, bu havalinin en mühim sıhha.t 
müesseselerinden biriıidir. Haıta

nen·n hiri ıalgın haıtalıklar-. 

mahsus olmak üzere yedi koğu~ıı 
'ardır. Hasta kadrosu yetnıi~ 
bc,tir. 

Ayrıca kulak, boğaz, dahili) • 
H hariciye hastalıkları için rrı ulı

telif polikilinkler de vardır. 11 .... 
tahanenin blitün mab:emcsi, atı. t· 

leri ve tesiıatı Almanyadan get riı
mittir. Hastahanenin dahi i. • 
mtıtehaasıslığı mürıhaldir. 

rntepte ııhhat mlle11e1e'erinden biri ve Memleket haataae1I batdoktoru B. Nuri 

Hastahanede son yedi ay içi 1d• 
1628 hastaya bakılmıf, 155 oi
yllk, 272 kllçUk ameliyat yepıl
mıthr. 6169 hastaya kulak, boğ•:.: 
ve burun tedaviıi, 3492 hut y• 
dahili hastalıklar tedavisi, 3819 
hastaya har:ci h2stalıklar tedaviai 
yapılmış, 1160 laboratovar lfllh

yenesi icra edilml,tir. Heyeti fı;1h· 

hiyecc de 200 muayene rapı<•rn 
verilmiştir. 

Bu yılın ilk 3 ayanda da , f r.. 
ha~ta yalırılmış, 123 ame '.iy-t 
Y•Fılmış, 3900 ha1ta tedul fdil
mİf, 416 liboratuyar muayen•d 
icra edilmiştir. 355 tane de raıpor 
verl!mişlir. 

Yozgatta 
Hastane 

• 

Elazizde Halkevi 
Elaziz (Hususi) - Halkevi bl· 

u .. sı tehı in en güzel, en yeni ve 
n bliyük binalarından biridir. 

Bu binada Halkevinden baıka 
Çocuk 11irıteme, Kızılay, Mual· 
linıler birliii kurumJarı da çalıı· 
maktadır. 

Halkevinin üye aayısı 1718 dir. 
ET kilaphane1inde 2488 cilt kitap 
v1trdır. 

Erganidı Ba!o 
Ergani (Hususi) - Burada 

HiIAliahmer menfaatine bir balo 
tertip edilmiı, EIAziz Taliıi de ba-
loya aelmittir. Bu baloda 300 da· 
Y tli bulunmuş ve Ersranililer ıe• 
bir gece geçirmiılerdir. 

Yeni , Bi~ 
yaptırıldı 

Ytni yapııa;ıı Vo .gat hutaoeei 
Yoııat, (Huıuıl) - Burada h11tahklara mahauı olmak lıere 

120 bin lira ıarfile 3 kat illerin• iki Hniı lhdu edilmiftlr. Hari· 
IO klaur otlalı ltlr haıtahane lata clye 11rYlıi•e ve bat doktorluia 
edllmlttir. Bu laa•talaanealn u"t· eperaUir Ali, dahiliye mDteha1-
ma tealaatına 65538 lira "45 lu~ •11lıiına da Nimet tayin edllmiıtir. 
ruı Arfolunmuıtar. Haıtahane.I lu haatahanenia yapılııı Y ozıat 
ıimdilik biri harici, diieri dalıili için bllylk faydalar temin edecektir. 

Malatya Belediyı BUtçııi 

Malatya (Huıu11I) - Y eal yıl 
l»ltçeal 85,500 li.ıa olarak teıWt 
edilmlıtir. Bu miktar ıeçen yıllar 
nlıbetle 20 bi11 lira fazladır. 

Münhal olan daimi enci••• 
azalı ima tla Muıtafa Y al•aı ..
çllmiftlr. 

Yalovıda lir MUıımer 
Y alo•• (Hueusl) - Aloa ıpor 

ıençlerl bir müsamere ••rmltl r, 
Zafer yıldızları iıimli mllll plyeue 
P.ıkin eczacı a«ib komediyi •y
namıılardrr. Geaçler çok •u•af· 
fak olmuılardır. 

-- ~-

l Burıatla Yani Bir Hüku-
ı ••t Konalı 

Aakara, 7 (HUIUll) - Bu11a 
Ylllyeti•İ• Atllly• •• Mallyedea 
llaıka bltla tlairelerlnl içine 

lacak yeal lllr lalkiimet konalı 
yapılacaktır. imaya 1 :IO itin Ura 
IU'fetlilecektlr • 

Glrııunn iki Kiti lıu~ı 
Glreaun, ( Huaui ) - Tirelto

lulu ıu•ui MU1tafaya lldlrmektea 
•çlu tılllul Halil otlu Aıım ile 
Ga•ıa E•ia otl~ Hlleyinln ili• 
e...ıu. belecllye meyduaa4a aıal· 
•ak auretUe lafaz e4il.tftlr. 

Belediye Azası 
Olan Bir 
San~atkar 

Biga (Hususi) - .Burada ayni 
zamanda e .. r 
lediye Mecliıl 
iyesi olan Ha· 
ıan Uıta adlı 
bir ıan' atkir 
vard1r. Elin· 
den her it 
ıelea bu aan
atkAr Çanak· 
kale beled~ f 
yesin• 14 met· 
re yüksekliğe ·l 
çıkan bir m•r· r 
diven yapmı,tır · 1 

MerdlYen otom!! 
tlktir ve Al- ~ t 
manyadan , ... · 
tirllen otomatf~ .· 

merdiveni erden 1 
hem daha kul- · 

i 

Konya, ( Huıuıl ) - Mtsram 
yolundaki ı•çİtlerde tehlikeli olan 
yerlere korkuluk yapalmaıı karar· 
laşhralmıtbr. 

Evvelce yapalma11 kararlattırı• 
lan Tatlıcak yolunun yapılma•• 
tehir edilmiftir, buna mukabil 
Akyokuı meTkii yollarının yapal
ma11na batlanalmışhr. 

Villyet meclili yeni yal bOt· 
çeaini yanm milyon lira olarak 
kabul etm!ıtlr. Sular Ye barajlar 
iti için Tillyete 60 blıı lira iıtik· 
raı yapmak aalihiyeti verllmiıtlr. 
Doium evi içia 5 bin, hayır ce· 
mlyetlerl içi• 20 bin lira taaı.at 
konulmuıtur. 

Ak .. birden Bay Ömer, Ci· 
hanbeyliden Bayan lh1an Perver, 
Karamandan Kemal, Konyadan 

. Nakip Mehmet daimi Encftmen 
azahklanna 11çilmitlerdir. 

Adapazarandı Ruhanilerin 
Tıharruu 

Adapazarı, (Huıuıt) - Şehri· 
misdekl imam, hatip ve dersiam 
ıil:ti ruhaniler maatlarını 1 yüzde 
birini tayyare cemiyetine teberru 
•t•lfl•rdlr. 

Ziraat işleri 

1 )J 
Çarşaınbada fı il 
sulge Kadar Mı t. 
Yetiştirmek T• 
Mümkündür 

Çarıamba (Huıusi) - Y 
ırmak Çarıamba kazasının 

ortaaından ıeçer ve biraz öt 
denize dökülUr. Bu bulanık 
içindeki milini aahi!e bırak 
yerde bllylik bir delta vüc 
ıetirir. Bir kaç kilometre ge 
Jiği olan bu üçleme ga} et mlill 
topragı havidir. Çartamb~ 
meıhur faaulyeıi burada yet 
Ve sene olur ki bu kaıaya k 
fasulye yUzünden milyonlar g: 

Arazi r gayet dUz olduğuP 
tarla hudutları köklll manisi 
ayrılmııtar. Bu yüzden bur 
domuz tla çoktur ve toprakl 
hudut çalılıkları domuza 111 

olmaktadır. 

Jf 
Karadenlzde aahll tehiri 

nılıln taıına toprağına ( d.ı' 
mııır ekilir. Öyle olduğu b 
l>uraJarm mısm yine bazan 
rıdan ıelir. Ahaliıinin iP 
buidaydan ziyade mısırdır. 

Şu halde bu deltadan bu 
dudu mlnilerini kaldırıp hud 
nnın kadastro ile teabitl b 
için çok faydalı olur. 

Bu Ayede domuzlar kal 
ve hem de araıl parçaları 1' 

tazam ıekillere ifrat olunur. "6 
topratını kartıhlıs yaparak t 
kDl edecek. kooperatif b 
{Erfane ile) traktör itletebllit· 

Bir bafbln bir baıa tanı• 
· allrecek olaıı bu makinelerin 
· kaımdan tohum serpen 
ile zeriyat ve zamanında ç• 
da yapılır. icabında Y efil ı 
ıın •uyu ile de ıulayarak b 
Karadenizin mısır depoıunu 
mak mOmktindnr. 

Po•ta kutusu ı 'i'4l 
Telgraf ı Sonpo9tıı 
Telefon : 20203 
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• }Ja/kan 
lir/iğinin 
'foplantısı 

.. Dıt İtleri Bakaıu Bay T .. flk 
luttl Aru dOn Ankaradan ıehrimlze 
ltldi n ayna gin akıam lzeri 
t'Purla Ronunyaya hareket etti. 
t•fik Rilıtll Araa, Blkreıte topla

~~alc olan Balkan Birlif inin içtimaıaa 
,tırak edecektir. Bit t uafan Vene
~ilt•te ltalya. Macarietan, AYuaturya 
~••ın dı bu iç devletiu menfaatlerial 
~lif etmek için mGı.akere yapılar, 
L.ter taraftaa Roma'da daha · •enit 
.., A•rupa konferanaı için topla11b 
~ıırlıklarana kollar ııvnoarken Balkaa 
,..,lltinin bu hidi1elero tekaddlm 
~tQ 1rlnlerde vaziyeti ıBylt bir ılb:· 
•ıı geçlrmt1i elbette k i çok faydah 

• ~caktır. Gerek Marailya faelHa 
llıaihaa1ebetile Ye l'erek oııdaa ıonrald 

. ll)aıal •akaalar kar1111nda Klçlk 
ltiı&1 zlmrHinin n b11 zOmre ile 
~lr birlitl ıDden Bılkan Blrlij'inia 
'iltlderlni ylrlltmHİ, ytlrlltmeye 
~"••ffak ol111a1ı. birlifin eayılır bir 
~••t oldutunu ııpat •t•lttir• Bun• 
~ aonra, bunun böyle olmakta 
~·•• edeaejine tüpbe yokhır. Fa· 
,,-t dQn de kardettitim ~bi Tuna 
""'llti f\kri •• Almanyadan 8raek 
~~ bazı klçlk dnletlerin ıillhlanma 
\o •aları etrafında konuıacak olan bu 
'-Plantının herteyd11u eYnl ameli 
")daaı, meYcut nizamın bozulmama
~ Ilı temindir. Bu nizama el dokun
L~lbak, en kat'i tekil ile ıerelc Bal• 
~- Blrlitinln, ıerek KGçOk ltilifaa 
~klara katı .. to ile yaaaktır. 

Süreyya 

kıra[ Jorjda11 · 
llag Hitler 
tilt 8'rlia. 8 (A.A.) - jlbilealal tel>
.. _,ıcıa Hltlorln yo11amıı olduju te!
a.... ı, lnıiltere krab lteılaci Georw• 
.,.ladaki telsrafla oevap •er•lttir : 
"- " Koncll aa•ıaııa Ye Almaa ulU1u 
L~ıaa, jlbilem içla ltHa yollamak 
~•da bulundutuauı tebriklere bl

L~&, ıamiml1etle t .. ekk• ederim. 
l.i~• lt6aim, ıerek lal"l•etl•la, ..... 
~deki çalı1malana111 lnomle kay
~lt olmaaııdaa minnettarım. lta-

den•ı ldeallao Adıkı• •• 
~ '••ti•. ltu ideali tlaima ılsl•b· 

batınaktadar. 
...._a.,:,,, dnam ettirmek lfiade mu• 
r;'.~lc olmaaın temenni ederi•. Bunu 
~lcen 1alaıı uluıumua detil, 
tt._ ıoyıal aeuaun duyplarına ter
''h ._ oldutuma emla bulua•ık-

' • Eden lrH ti 
~ 4•dra, 8 (A.A.) - Te•amile iyi
~ "ıt olan B. Edea, paıarteal l'Ünl S itleri Bakanhjındakl nzlfe.i 
~ ıelecektlr. 

'·s 
~ Ellebt 

Tefr k•mız 

SON POSTA 

. . . 

BARiCi TELGRAFLAR 

Afrika Çöllerinde _Harp 
Esiyor! 

------~~~~k~~~-Ralga 

Fırtınası 

Yalnıı A1man1anın değil, dünyanın en modem harp gemiıi Doyçland ve Al
man bahriye&inio remzi bir bahriye neferi 

Almanyanın Deniz Silih
lanması Hızını Aldı 

Asker Sayısı 
Gün Geçtikçe 

Artıyor 
Londra, 8 (A.A.) - Deyll tel· 

ıraf ıazeteai J•zıyor: 
" Almanya. killliyet'I denizaltı 

ı••lıl yapmak imkinıaı den .. 
mekteü. Şimdi yapılmakta bu· 
luaan 12 de.Uzalta ıemiıi, yekdi· 
i•rinla eti olup. parçaları da bl· 
rinden diğerine takılabilir. 

Deaiz depolannda bDyDk bir 
faaliyet görülmektedir. 

Kiel, Vilhelmıhaf en ve Rue1· 
triaıer kıtlaJan ıitt!kçe dolmak· 
tadır. Burada çalıtmakta olaı ıla· 
rm uya11. Veraay ancll21:AA ~ı;le 
tayin edl!en 15.000 kJ;;y; geçm '. ı· 
tir. Hiç bir kura neferi vazifeye 
çatmlmamııhr. it göteder 12 
ıenelik konturatla göı\u · ıu ol8rak 
çaiaıanlardar. 

Mayo depolara. bam randman· 

Yz•••: Ko 
Mahmut Yesari 61 

Staviski Rezaletinin 
Yeni Bir Safhası 
Par!ı, 3 ( A. A. ) - Müddeiumu

minin. aleyhte yapbğı taYl:yft.ere 
ratmen, heyetiittihamiye. Str. Yiıki 
itinde illtitl bulunan Sn) lu Bonnor 
ile Shviıkinin nukatı Bay Gul)·eziyi 
mu•akk11t~• 1erbe1t hrskmıtt r. 
=-=-"="====='-=-=~ ---- ==-
la çalltmaktadır. Ditrib mllbim· 
mat depo-una yerlden (4) anbar 
lllve edilmittir. 

AlmanJ• Memnun 
Berlin, 8 (A. A.) - Böraen • 

Zeitung gazetesi yazıyor: " Lorct. 
lar kamaraıı. yeniden ıllAhlanma 
kararmdan dolayı Almanyayı 
takbih eden ulı s!ar kurumunun 
bu kararı a!eyhindedir .• , 

Almanya ıazeteleri, bundan 
memnun görünmektedir. Lordlar 
kam.araımda a6ylenen söylevleri 
derceylemektedir ler. 

- Ne beis var, efendim? 
- Şu varkl. Bekir Efe iç:n 

Kararını 
Verdi 

Milano, 8 (A.A.) - Şa rkt AfrHı"ya 
ıevkedilmek üzere yeniden üç f r· 
kanın • · ferber edilmesinden balıH• 
den Pololo D'halya gazett1\ İtalyanın 
Habetiıtanda Avrupa meden iyetini 
müdafaa etmek Ye kendi ko'onılerinl 
her hangi bir taarruza kartı tiddetle 
korumak istediyini yarmaktad1r. 

Gazeta del Popo'o diyor ki: 
''Ha t.eıistanda balledilme1i lium 

olan bir durum nrdar. ÇOnkli daha 
fHla ıabretmek imkan• zdar. Bu. 
İtalya için bir pr11tij n bir para 
nat1ele1idir.,. 

Müıtemlikit bakanlıj'ı mllıtetarı 
da ıunlara ıöylemiştir : 

''Habetiatan ile münasebetimiz bir 
teye benzetllme!idir.,. 

MOıstetar, Habetlıtan. mızıkcıhk 
yapmak ve ltalyaya kartı 1tferber

Jij'• glritmekle ittibam ettikten aonra 
de miıtlr ki : 

'"- Necati. 40 yıldanbE rldlr. hOk
mO altında hulundurdutu uçıuz, bu· 
cakı •z ülkeleri barbarcuına iıtlımar 
etmekted\r • ., 

Çinde 6000 
Fahişe Var 

Buna Sefaletin Sebep Ol
duğu Söyleniyor 

Ceaevere. 8 ( A.A ) - Kadın n 
çocuk ticareti ile mlcadele komite· 
ılnde bir Miıyoner, Çind• bulunan 
20.000 Ruı kadınından 3 ili 6,000 inin 
fahltelikle weçindik!eriai töylemittir. 
DOtkün ka ın 1 arın bu dereee çok 
ohaaa•. ba kadınları• Çiae slrerkea 
lçi~de. • bulundukları nfaletia bir 
netıceı:d:r. 

Flanden Fena! 
Pariı, 8 ( A. A. ) - Ko!u kırıhnıt 

olan Batbakan Flandon l'eceyi çok fe
na ılnirli ve uyk uıuz ıeçirmlş. fakat 
sabah!eyin biraz iyiletmlttir. 

Baltık DevletJerl 
Kovno, ~ ( A. A. ) - Üç Baltık 

devleti Dıt Hakan'arıoın konferaa11 
bugün bitmıttir. 

tekrar bakh ve odadan çıkb. 

ç m Tırtılları 
azalı, kaçak, karılı katli, di,; orlar. 
Onu görmem doğru mu? 

- Onun koğuıu ayrıdır. 
Zaten nezaret altında yatıyor .. . 

Hacer, ıinsi sinıi gülüyordu: 
- Bu da vurgun. zavallı .•. 
Otel katibi. öğleye doğru, 

Hacerin odaıına gelmlıti: 
- Düo. Demir Ağa burada 

imi,... Bu ıabah, erkenden köye 
Kİtmİf. .. Mektubu yazdım, Cevat 
Beyi getiren araba ile gelmit 
Aktat karakolu jandarmalarmdan 
lıımaili gördUm, onunla mektubu 
göı ıderdim. ÇepkenH, Aktaıa ya
kandır. Böylelikle postadan daha 
evvel. Demir Ağaya yetitir. Sonra, 
buglln, hastahane ziyaretçi kabul 
etmiyor. Ben. doktorlara tanırım, 
gittim. Cevat Eeyi gördüm. Siz· 
den ıelim götürdüm. 

Pduberrem bey, hor zamanki 
~il gözeten tavrlle, 6n0nü ka

tararak içeri ı;rmiıtl. 
~ .... Bendenlzi çajırmlf ıanız, 

1111nef d' en a. V Eıtağf urullah. rica ettim. 
~t ~ elile pencerenin yanındaki 

llgu ıöıterdi : 
.... Buyurun, oturunuz. 

'Genç kadman ciddi hali. Mu· 
~Ilı beyi bOıbfitün resmileı· 
~ti; Selim verir ıibi iğilerek 

li koltuğa af tti, oturdu. 
"t •cer, onun kar9111ndakl kol

' 0hırınuttu: 
~)...... Sizinle tanııah az zaman 
~~ ;r• beyefendi, fakat kırk yıl· 

...,_
0•tan fazla anla tak. 

)'td llbarrem Bey. batanı eii· 
ta: 

111, ~ T eveccübUnilr., hanamefen-
'l•kktır ederim. .. 

'l~' k.Beni tımarthıuı, onun için 
: •ık rahatsız ediyorum. 

ıı..._,1 Anıan, estai furullah. ha· 
endi. 

t,.,•°:rı ezilip blizülmesine, Ha· 
'lclu: 1 e işaret ederek mini 

'Ş· •llldi tekUıiıc konuplım. 

Bana, bir dosttan, bir akrabadan 
daha fazla .candan. bulundunuz. 
Bu, unutulmaz. Sizden, bir akıl 
danıımak iıtlyorum. Ş:mdi, çok 
mUtkül bir vaziyetteyim. 

- Miraı mueleal için mi? 
Hacer. omuzlarım ıilkiverdl: 
- O. aıağı yukarı hallolun• 

muı 11yıhr. Hayır! o, değil •.• Ben, 
kaaabada jandarma mülizimi Ce· 
vat Beyi gördüm. Çok eski ahba· 
bımızdar. Bana, kaeabada her ko
laylı;. gösterdi. Şimdi, onun ya· 
ralandığını •• tehir hastaneıinde 
yatllj'ını duydum. 

Muharrem Bey, ta1dik ederek 
bqını ıalhyordu: 

- Evet. hanımefendi, 
- Sonra, dayaman oğlu Bekir 

efe de yarala ve ayni hastanede 
yabyormuf •.• Cevat Beyi ziyarete 
gideceğim. Fakat Bekir efeyi de 
ziyaret edebilir miyim? 

- Şüpheaiz... Akrabanız de
lil mi? 

Hacer, gUldO: 
- Akraba imitiz! Amma o, 

beni tanımaz. Ben de enu tanı· 
mam ••• 

Sonra hapishaneye naklolunacak .. . 
Doktorlar, müsaade ederlerse 
görebilirsiniz. 

Hacerin, yOreğina iular ıer

pilmişti: 

- Buda, Lir ıöz olmaz yat 
-Ne aözU olacak. hanımefendi. 

Bu kadar ince dlltünmeyin ... 
Hacer. ayağa kalkmıttı: 

- lıte bunu ıoracakbm. Bu· 
gün hastaneye gldebl.irim. demek. 

Muharrem Bey, dlltünil) ordu: 
- Aklımda kaldağme ıöre. 

bugün haıtanenin gllnO değil ... 
Amma. durun, ben. doktorları 

bir göreyim. 
- Size, çok zahmet oluyor, 

Muharrem Bey. 
Bayğm bir gOlUmaeyiıl• elini 

uzatmııb; Muharrem Bey. genç 
kadana baktı, kendine uzanan 
eli aldı ve dudaklarına götürdü. 

Hacerin eli, adeta yanmııtı, 

fakat bu ateıli dudaklardan 
ilrkmedi. gerilemedi. Y almz. fazla 
gevıek davranmayı da hoı rör
medi, ağar ağır elini çekti. 

Muharrem Bey. baımı kaldır
mıfh. g•nç ,kadına bai:cıh; bir ıey· 
ler ıöylemık iatedl, yutkundu, 

Hacer. } erinden sıçradı: 
- GördilnOz mli? Nasıl? Çok 

ağır degil ya •.. 
- Hayır ... Yarası hafif ... Yal· 

mz atetl dütmtlyor ... 
Genç kadın. soluk ıoluğa 

ıordu: 
- Bugün görebilir miyiz? 
- Cevat Bey. bekliyor .•• 
Hacer. yerinden fırladı: 
- Şimdi gidelim.. Ben. iki 

dakikada hazır olurum ... 
Artık. ne sağını, ne solunu, 

ae lleriılni, ne de gerisini dütü· 
nilyordu. Ateıler·içinde yana yana 
yatan, yaralı 1ı•nç mlllizlmden 
ba9ka, J lıerfey g&zllnden ailinmiıtL 

ı Zihni: Efeadl. aıaiı t .. lıkta, 

Sayfa S 

! ,,----------------?~------......... ~ 
Gönü.I f1leri 

Para için 
. Veya Aşkla 
Evlenenler 

' 'l ki k ı;ı: kardeşim var, Liri &enrek, 
diğeri par" için evlendi. Bugün ikisi 
de mtııut değildirler. İkisi de kocala· 
rındau müş&ttkidirl6r. Bana ne tavsiye 
•deraiuiz? 

~luzaffer 

Bir şairin bir sözll vardır: 
" Yalnız ıeverek eYlen, fak at 

se•diğinin ıevimli olmasına dikkat 
et .• , Bu söz belki size bir dere· 
ceye kadar ce•ap verebilfr. 

Fakat bence bu da kafi değil
dir. Ötedenberi bu ıUtundaki ya· 
zalarımda aevginln, evlilik haya· 
tanda aaadet için kafi olmadığını 

anlatmaya çalıştım. Sevgi evlenin• 
ciye kadar iyidir. Fakat evin •fiğini 
aıan Hvgi ilk saf ve ,Uzel hllvl· 
yetini kaybeder. 

Evlflikte saadetin birçok f Rrl· 
ları vardır. Bunun birinciıi ve en 
mühimmi, ruhların anlaımaaı li· 
rımdar. Para ve sev&i bir mllddet 
meıut eder ılbi görünür amma 
bu aldatıcı bir aaadettir. 

Binaenaleyh evleneceğiniz za· 
man ne ıevıi Ye D• de para. 
Bunlarla beraber alacatanız ıen· 
cin ruhunuzu anlayan. terbiyeıl 
yerinde. tabım iyi bir genç olma· 
ıına dikkat ediniL 

Biraz ,Ozelce her kadan bir 
erk•ii evlenmiy• 1eYk eder. Fa· 
kat uıl it evlendikten sonra e,. 
kej'I tutabilmektir ld bu, daha 
ziyade kadana dOt•n iftlr. 

Sb me1Ut bir yuYa kurmanı• 
prtlanna kendinizde buluyorunız 
en lc6tli bir erkeği bile m•IUt 
ede bilirainla. .. 

Balıkemrde Mehmet Çap.: 
BahMttljialz im tamamen l1i

lepılfM, •• bu, doktorların rapo
rile ıal>itM evlenmekte malazur 
yoktur, yalnız doktor raporunua 
ehemmiyeti yardır. Bu raporu al
maya Ye yahut doktorla bluat 
ıörUtmiy• çahtınıL Ondan ala· 
cağınız teminata ıöre karannaza 
veriniz. 

TEYZfi~ 

onu bekliyordu, Hacer, iki çırpıda 
yOzllnUn boyalarına, pudra11m 
d8zelttl, ıapkaaını fiyip aıatı 
indi. Fakat otelin kapaıından ça· 
kacakları zaman, Muharrem Bey, 
karıılarıoa çıkmıfh. 

- Nereye, hanımefendi? 
H11Cer, otel aahibi ile konuıtu· 

ğunu unutmut. ıitınlştl, kekeledi: 
- Haataoeye ti diyorum •.. 

Bekir Efe. çok ağırmıf. •• 
Muharrem Bey. Zihni Efendiye 

DönmüttU: 
- Sen mi duydun? 
Omuzlarını kasarak. y8zllnll 

buruıturuyordu: 

- Tuhaf t•Y·· Bana. birıey 
ıöylemedilerl 

Hacer, bir adım kadar ilerle
miıtl; Muharrem Bey. 

- Berabrr ıidelim, diye tek· 
lif edemedi; geri çekilerek yol 
verdi. 

Yalnız, otel katibine. ters terı 
bakıyordu; Hacer, bu bakaılaran, 

genç ki.tip hakkında hiç de iyi 
netice vermiyecetini anladı. 

Hacer, acele acele yllrüyordu; 
geçtiği yerlerde dikkat bile etme· 
mitti; ona bakıyorlar mıydı. far
kında bilı olmamath; çabuk ye

tlımek için, adımlarını aıkaştmp 
yilrUyordu. 

Zihni efendi, bir taı bina 
önUnd• durmuthı : 

( Arkaaa Y.at) 
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Bir Papas Teşekkülü F aaligete Geçti 
-------

Amerika ~Halkı "Gayriahliki , Bir 
Filnli Görmemeye Yemin Ed"yor 

Resmi Sansörün Yanıbaıında Bir De Hususi Sansör 
Sinema .ansörtl, keodiıioe 

Amerikada yapılmıt bir filmi ge· 
tfrip te mllıaadesini iıhıdlkleri 
zaman artık fazla kontrola Inzum 
görmeden imzaaanı atabilir, zira 
Amerikada yapılmıt bir filmin 
içinde bundan aonra ıayrlahlAld 
bir aahnenin, kulatı tırmalayacak 
bir cümlenin bulunma11 ihtimali 
yoktur. Bu filim mutlak surette, 
yOzde yOz herkeain ıörebileceği 
bir mahiyette olacaktır. 

- Sebep ? Mi diyorsunuz, 
ıöyliyelim: 

Amerikada yapılan veya ba,. 
ka bir memleketten getirilip te 
Amerlkada göaterUen bazı filim
ler ıon zamanlarda okadar bUyOk 
itirazlar uyandırmaya haıladı ki, 
nihayet bfr protutan papHı 
11ahlakçılar,, m önUne dUşerok 

bir cemiyet tetkil ettJ, ve yapı
lan fllimlerJ «ahlik bakımından» 
kontrola koyuldu. 

ilk günde Amerikanın ne ka
dar proteıtan papaıı Yardı bepıl 
de cemiyete girdüer, ıonra Ka· 
tolik papuları ile y ahudi ha· 
hamlarını da aralarına aldılar, 
kanunen hiçbir ku•vetl haiz ol .. 
mamalarına ratmen aöt.lerinl, 
filim attıdyolarına ııeçirecek bir 
ııfat kazandılar, Bu cemiyetin 
Jcra va!iıtuı gayet buittir: 

Bir filim kontrol için kendisine 
•erilmedi mi, yahut ta srayrıah
liki görllldll mil cemiyet derhal 
bu filmin görlllmemesi icap ettiil 
hakkında bir karar vermekte Ye 
bu karara riayet edeceklerine 
dair halktan imza toplamaktadır. 

Bunun da zor ıörllecek hiç bir 

- Haftanın -

noktaaı yoktur, çUnkQ karar ıu• 
retl pazar gUnlerl klllselere atıl· 
makta, firip çıkanın lmzaıına 
arzolunmakladır. Size bir ml1al 
arzedelimı 

Niaan baııada bir filim aley· 
hinde verilen kararı tamam 
400,000 kiti fmzalamıf, filmi ıf· 
dip ıörmiyeceğlne dair il& Ter· 
mittir. 

Şu halde Amerlkada reami· 
ılnden gayri blr de huıuıt 1anınr 
kurulmuıtur, diyebiliriz. Bu aan· 
ıUrUn vücuduna 11tUdyo sahipleri· 
nin nasal tahammül ettikleri mev· 
zubahı bile olamaz, ıira 400,000 
kişinin görmemeye ıöı verdlil fi
lim Amerlkada ölmUf, yapan ıtud· 
yoyu da bllyUk bir ziyana sürükle· 
mit demektir. Buna banıi kum
pa11ya tahammül edebllir? Alelhu· 

Filmleri --

Kara isyandan ~lr nhnt ı Paul .Muni ile Karn Morley 

Amerlkada: BuiUnlerde ma- kıyamının menuubahsedildiğinl 
lılyet itibarile 16rmeye alışhkla- sanmayınız. Kara iıyan Pettlı· 
rımızdan çok farklı bf r film ya· burg yakınlarında blr maden 
pıldı, adına .. Kara fıyan,, diyor- amelealnln rnvini tanlr etmek· 
)ar. Fakat bu lıme bakıp ta Yen! tedJr, içinde madene inlı, maden-
4Unyada Yukua ıelmiı bir ıend den çıkıt.~ memnual1etaialik bıı· 

l 
ıuı Amerikada fflimcilik herıeyden 
evvel bir kaıanç vuıtaaıdır, bir 
ı n'at eseri olarak dej'il, me1ell 
bir F ort otomobili gibi seri ha-
linde yapılır, tehlikt•lz olarak 
banal cinı ıQrUlıc•kH o tercih 
edilir. Bunun içindir ki papaa 
aanaUrUne bUtUn ıtOdyolar derhal 
boyun eğmitltr ve yaptıkları bü· 
tUn flllmleri kontrol için buraya 
göndermlye haıla mıılardır. 

Diğer taraftan bu uuıuml cer .. 
yanı, fiJlm yaparken de fÖJ önU· 
ncı aldıkları muhakkaktır. Zira 
papaı aanaUrtinl\n ıon teblij'lnden 
anlayoruz ld, bu mÜHHHye kon• 
trol için verile• (100) filimden 
(90) ı m"hzurauz ıörtilmDı, ıeri
ye kalan (10) tanHi laıhlh edil
miıtir. Dedik ya, r••mt ıanıör 
ıırtüıtli yatabilir. 

Birkaç Satır 
içinde 

Gaumont Britiıh Picturen mtı
e11e1elerJ Hollyvood'dan birçok 
aan'atkar getirtmitlir. Aralarında 
birçok tanınmıtlırı nrdır. Bun
lara (TUnel), (Mcl'unlar kıralı), 
(Üç nefer) adım btıyan filmleri 
çevirtecektir. 

Alekaandr Korda furllterenln 
Buchingham kontluğuııda muaz· 
zam bir ılUdyo lrnrın aia haıJa .. 
mıştır. Bunun içiıı urfedilecck 
ıermayenin 300,000 lirayı bulacağı 
tahmin edilmektedir. Bu ıtUdyo 

Elatree ıtüdyoımıun rakilti ola
caktır . 

.............................................................. 
langıçları, aebeplerl gibi hakiki 
hayattan ahnmıf, öiretici mahi
yette birçok aahneler nrdır. Fa
kat bu piyea bütün &unlan ihti"Ya 
etmekle beraber bir az daha 
realist olabilirdi, .hayaUaranı yer 
altında geçirme)• nHcbur kal
mıt insanların acılarını bir az: 
daha fazla terenniinı •debilirdl, 
halbuki rejlıör eHrinf daha ziya
de ıahıi bir aergllıeıt kılıfında 
bırakmııtır. Buna rağmen Kara 
lıyanı ıören üı:erJnd• tHlr bıra
kacatını tahmin ediyoruz. Oynı
yanlar arasında baılıca Paul Munl 
ile (Kıreu Morl•y) i ıörl\yoruz. 
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Fransa ir 
rilmesini 

Filnıin Göste
Y asak Etti! 

Franıız: Meb'uılarından Philibnt Beuon Mecliı t:iyeliğiae ıeçilmeden 
enel kllçOk bir clrlim itl .. aitti. Mahkemeye verildi, mahkum t-dildl. 
Mahkümiyeti de kat'iyet keabetti. Meclisten tetrli maauDiyetinin ref'i 
İ•tenildi, alındı, tutulup hapse •tılncakh. Fakat kendiıl hllknıii hakaıs 

i[Ö10yordu. Muhakemuinin ladHia ' iıtİ}'ordu. 
Halk yllzbinlercc imza ht yan bir iatidll ha:ıırlıyordu. Kaçlı, bir 

ormana iltiu etti. Şimdi ayl., nr ki, köyden köye doletmakta, gizli bir 
hayat yaıarnakta Ye anlatılan he1ap11z taraftarı olııcak ki, poliıin elinden 
boyuna kurtulmaktadır. Bununla \Jeraber aabık saylav nıhayet bir (hayal) de 
detildlr. Niteki111 poliain iciz lrahnaaına ratmerı bir gaz:eteci tarafından 
bulunmuı n ormanda kendi•ile konutan gaıeteci ile birlikte filmi 
alınmııtır. Falcat Franıı:ı hGldimeti guetenin aldırdırdıtı bu filmin göı
terll•Hlai yasak etmiıtir. Bu mealekdaııınız: diyor kiı 

- Vaktile idama mahkim edilen haydut Spada, hükümet kuvvetleri 
tarafı•dan buluaaına:ıken ltir l'a:ııeleci tarafından bulunmuı, filmi alıamıf 
ye ıöaterilmitti• Şimdi ayni laalia tekerrlrllnde, filmin gaıterilmHİne nede• 
mllmanaat ediliyor, anlayamadık l 

Istanbul Semtinde Yeni 

Bir Salon 

Açılıyor 

lıtttlğimiıe iÖre ön Um Uı:deki 
kıt mevıimi için latanbul ıemtin

de yeni bir ıinenıa aalonuaua 

açılması için teıebbUılere alrltil

mittir. Seçilen yer Çenberlitaıta, 

ötodenberi Oımanbey matbaaaı, 

adı ilcı anılan yerdir. Bura11 bn
yUk tadilittan ıonra tamamen 

Hrl bir ıalon haline getirilecek, 

içinde mllnhaaıran kartı ıemtte 

Slikse yapmıt fllimler ikinci Ylı:

yon olarak ıöıterilecek, halkın 

raibetlni temin lçha de mevkilerin 

diğer ikinci vizyon aalonlarınkln

deD çok aıatı olmasına çahtıla
ca ktır. 

1 

Scbmidt Joaeph bu a-üulerd• 
yalnız Avrupanın değil, bütüJI 
dünyanın ıui en gtizol ıan'atkar
larından biri aayılmaktadır. Bil 
itibarla kendisine yeni Karttıo 
adı Yerllmittlr. Bu aan'atkir• 
.. Dünya etrafında bir seyahat ,, 
filminde g6recoth:. 

1935 Yıhnın Göze En Çok Çarpan 
Saç Modası 

Norma Şeur iıUytık bir 
tuvalet 1alon11 na kendlıl 

için 9lmdlye kadar hiç 
l'CSrDl .. emlt yeni bir uç 
modHı icat ettlr•lştir 

•• ltıa aaç moda1a der• 
hal taam•I• etmittlr. 

• 



• 

Mafiş 
Yemeği 

llııa hiç su katmadan yalmz 
"ta ile katıca bir hamur 

C:.lc. Eyice yuğuruldoktan 
~· hamur kııımlara ayrılacak 
tr bir kı11m bıçak sırtı ka· 
llda yufkalar açılacak. Şekil 
kesilecek. Her bir .. idin 

' ı 1IÇlan birleıtirilecek. 
)'ağda kızartılacak. Ne 

~oya ne ele pek sulu olmıyan 
~ ilik bir pruba ablacak 
~t lyle bırakdacak. .• 
.... v ........... . 

kllo ••- içiae yanm kilo 
.. k•rl kanftınlacak. Bir 

bazauz Jat .-itilip ula 
lçia kanttınlacak " 

'--ar yapdacak. lçwı.ine 
._ katıl•adıiı için yalı 
•••ur laalia• ptlncek 
fazla ~aladar. Bir de 

çalk-. içiae kanıta
Y warlak 1•varlak J•ptp t.....,. ..... ı ... cak ft 

"-•rıtıl bir fınada piıecek ............ 
.... ~ ............ ....... 
~ p.tat-1erl ıoyulduktan 
"'- ufak kelilecek yaka
._ bol .. Uı aleti• pata• 
tıilecek bale ı•lkceye 
lc.1..alKalr. At.,tea , •• 

patat...... makiaıdın 

. . ••yahut Wr kq&jıa •Jjc• ezilecek. lçerı.Jne bir 
IUt bir miktar da peynir 
~ tekrar atııe konulacak 
~ bolca oluna daha in-

• Ko,,.ıa .. ncaya kaclal' 
~ ............ Wr et,. ... 
._ 81Cak mcak yenecek. 

ipek Krepten Bir 
Öğle Sonu Robu 

l - Bu model yazlık bir er
kek elb.._. kad.r •de Ye o Dİ!t" 
bette de tıkhr. Bihuaua kıaa kol-

kat ediniz: Kıu boyun!u IHDU 
•nsenize bukleler yaptırmayınız ~• 
aaçlar..w çok natmayuuz. Yllzl
all&e amaden ı.ce clalıalar boyu
auzun uzu11 ıkllkmesinı yardım 
eder. 

Blyak .... imde gördftilhılz 
albl alnınııda yana aaçlU8zı al-
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lar hareketlere bOytlk bir Hrhes· 
ti temin etmektedir. 

2 - Bu yazlık elbise modeli, 
bllha11sa nst tarafındaki pelerin 
kıımı Yücuda bir incelik Yermek· 
tedir. Göj'üı tarafına illYe edilen 
dantela ise elbisenin zarafeti bus
bütnn arbrmaktadır. lpekli ba.
madan yapllmııbr. 

3 - Bu elblH yaz mevsimin· 
de her yerde ılyilebllir. Oat kı
sımdaki pelerinia kıaa olmaaana 
dikkat edilmelidir. 

4 - Reaimde glSrdUj'Onilz mo
dttl bir ev elbisesi mod.elidlr. Sol 
omuz Uzeriadea iliklenir •• yap
maea gayet kolaydır. 

5 - Bu elbi1e, etek •e ca
ket olmak ibare iki parçadan 
mDrckkcpd:r. Yak&11 kapalı olup 
5Niıün iki tarafıada da birer 
cep •ardır. 

6 - Bu model daha ziyade 
g•nç kızlar içindir. Etekleri bol 
ve kolları kı1a olarak biçilmelidir. 

1 - Bu eJblH de gayet sade 
olmakla beraber ıayıt pkbr. Kı· 
sa •e pelerine benzlyen kolları 
vı kendi kumapndan yapılmıt 
kemet' bu elbl•nin zerafetinl bir 
kat dlıha arhrmaktadır. 

nıruzdan iyice uzaklaıtınnız. Yan· 
lardan ine• ıeniı dalgalarla aaf
daki re.tmde sGrtlldlitl ılbl yllz 
1reniı ılrlntlr. Dlter reaimdekl 
tuYalet ise yllzft uzun 11S1tereceğ1 
için luaa 1nzllllere pek yalapı. 

Sabah tuYaletlade çeneala 
derdi mlhlmdir. Eter çıneal
aia çfıglleri çok kuvvetli l1e 
etrafına dalıa dalga HÇ indire· 
rek bu kukinllii lraybedebiliral
niz. Fakat çeneniz kocakarı çeae
ıi aibi ıivrl ı.. o zaman 1açlar1-
aızı kulatınızıa arkHına dojru 
taramınız •• uçlarını kıvırarak 
kulak1anamn albndan ana dotna 

Sufa 7 

Ev Kadını 

ap:ıçta 

ek eler 

1 

Ej'er lame papuçlarıaızda ça• 
mur J ekel~ri varsa bunları çıkar· 
mak için aakan kuYvetli bir ruh 
veyahut acrt bi1'f9y kullanmayı-
naz. Bir f nila parçasını nemJeti-
niz V• bununla lekeli yerleri 
hafif hafif ailiniz. 

* Bir buç•k ~•tnıclakl çocu .. 
.... 9lydlr111elt 1111? 

E;er çocuğunuza bu ,.,. ka
dar t•pk• ıiymeye allfbrmam..
Nnıı aiydirmeyiniz daha iyi zira 
bugftn tecrObc anlaıılmıfbr ki 
ıapkaya -hıtmlmayan çocuklar 
ın aert haYalarda bile bqı açık 
dola9a.lar hiçbir l'Y olmayorlar. 
Hatta bafl tapkah dolqanlardu 
daha az nezl., oluyorlar. V • daha 
aahbatlı oluyorlar. Binaenaeaale,. 
mllaldbaH iıter kız later erkek 
çocuklannızı 9apka giymeye ah.
tırmaymıL 

* 
Kızerm kitin kurtuln1•k için 

Baza inaanlar kalabahğa zl
rince çok lıızanrlar, halbuki bu 
hiç te hota ılden blr9ey değildir. 
Eter çocu;unuz veyahut keadfnJz 
bu huyda iseniz, ıık 11k kalaba·! 
lık yerlere ıidinlı. Kalabalık 

içinde l-ouuıunuz veyahut çocu• 
ğunuzu onutturmaya al11tırmız 
bir müddet ıonra 6nlloe ııçtfjial 
görece kıi niz. 

Yaşını Doldurmamış Bir 
Bebeğin Günl ·· Hayatı 

lbk gllolırde aaat alt.da ilk 
sabah ılitlinll aLr vı 10nra ara
baaına konularak ya balkom w ... 
yahut ta açık bir pucere 6nDn· 
ele barakıhr. Saat dokuza kadar 
orada bırakılır. Dokuzda yere 
indirilir. O zaman annelerin ııtl
zellik 1&lonlarmda yaptıklan il .. 
rek•tlerl o kendi kudiae ldmH 
6tretmedea yapar. 

Saat 9.30 da yine ya arabaaıoıa 
içinde veyahut ta balkonda gtı
n•ı banyoıa yapar. Sonra banyo 
yapıhr ve fiydirilir. 

Saat onda ikinci J•meii Yerl
Hr. Buna da ya meJYa YeJal:ıat 
ta 1ebze pUreıil• bqlar. Ba pi· 
reler dit çıkarma zamanında vı 
ııcak haYalalda bilbUH çok 
faydalıdır. Yemekten ıonra yine 
ya araba11nda, bqiifnde ••yahut 
ta balkonda aabah u1kuıuau DJar. 
Gilneplz yerde fakat açık handa 
uyatmahdır. Eter çocup kendi 
keadine haralanua o o,.a1a 
Oya&Ja nihayet UJV. Ud ... t 
blSylKe feçtikta IOlll'& bir ..... 
det oturur. Saat birde tekrar ,.. 
re .. ,bat bırakıhr. Yine o ken
di kendine jlmnaltlk yapar. 10.45 
te yemejlae kab bir .. , Ye me
ıel& loıarmaı bir ekmek parça• 
yumapbp kemirmekle batlar· 
çekm..U. lbmclar. 

Saçaa a,nllD&ll ela ra:ret ... 
bimclir. Yandan ayırmalı ama
mi1etlı laerk... tlder. Ortadan 
ayırmak ... yalmz paİf J•naldı 
Sla• tiplilere ,tder. 

Eter yllzlnldn batlan çok 
.nz.ı.. 9Ç111111 cllmdtb ubya 
Clotru tara1ablllnialz. 

Maa-'lh her uma• umumi 
kaideniz lıer ıeydı oldup aibl 
fU olm.W.r : Sadelik.. 

V • dtlft bir ye•ek, ba•an bir 
yumurta ıana ••J• ıada hqlan
lllll •paoak, maral, haVDf rtbl 
ıebze. mek•a ile peJDir ve bira 
da terey i illve edilir. Y emekt• 
•onra .rabaslle yirmi daklkahk Wr 
ıezinU yapar ve IODra eYdı ya 
bahçede ••Jalaut ta balkonda açık 
banda ötl• uykuaunu uyur. 3,30 
ela meyYa Ye meae!i portakal suy ... 
nu içw v• jlmnaıtik yapmam lçia 
1me Ml'beat bırakılır. ÔnilH 
oyuocakları d6kBlllr. Saat b .. 
buçukta tekrar bir banyo yapar. 

Saat albda yine ılitliç ılbl 
falan bir .. , yer Ye alb buçukta 
tekrar yatağına per. Fakat ya
talı hır halde açık bir pencere
nin 6ollode olmah •• liOton gece 
6yle kalmalıdır. Saat -or da bir 
daha yemek verilir \ • ,,.1baha 
kadar yalnaa bir '9c~ ... (" açık 
pencere il ayu:. 
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Galatasaray - F enerbahçe 
935 Şildi için Yarın Üçün-JOi~~P"ik·r;~····--· · 

Hazırlanırken 
.cü Defa Karşılaşacaklar BUstia. yann ; seldi, gelecek 

derken •ltıncı Balkan o~unları 
' s&zftmllzft açıp kapamadan birkaç 

ay .oura kart1mıza çıkıverecek. 
Memlekette ilk defa yapacağımız 
bukadar bDyOk Ye o niıbette ali· 
kala bir ıpor hareketinin bize ne· 
ye ye kaça mal olacağı kola) ca 
hesap edilir bir it değildir. 

Kaç para ıfderte g:tsin, bu 
uturda yapılacak bütlin mHraflar, 
urfedilecek para Ye emekler belil 
olaun. 

8Ut0n Yarhiile yarııacd<, ata
cak, atlayacak olan azimklr her .. 
bir atletin kazandırabileceği tek 
bir Hyı hepimizin en bü} ilk di-
leğimizi, en bliyllk zafer galebe 
duygumuzu kar11lamıt olacaktır. 
Memleketi temail edecek olan bu 
atletlerin kadroları hazırlanmak 
heredir. 

Bu mOna1ebetle verilecek ka· 
Yukarıda Galatuara1 • .,.ğıda Fenerbahçe takınılan raran iaabetli olması en bliyük 

Yarın Fener bahçe • GalatHa- hlr mllcadeledea 10nra berabere temennimdir. Bu arada şunu kay· 
ny talomlan 935 meHiml tilt kaldı. dedeyim ld Eylül Balkanyatlan 
pmpiyonluiu için karıılqıyorlar. ÜçDncll oyun yine iki aaat ben de, her atlet ıibi birçok 

lstanbul birincilikleri için d6rt ıllrdL F enerbabçe bu maçı (0.1 ~:~eA~~t:8'!~:::::.:~k~ı:a::: 
defa çarpııan bu takımlar bu kazandı. Şu hHaba 16re iki ta· na ıllrilkleniyorum. l920 ile 1923 
mene, yann yapacaklan maçla rafta da tahammtll ha11aıı fazJa.. yıll•rı araıında. Kadık6y ıahaun-
hetincl defa mOaabakaya tlriıait dır. Burada heup etmeğe mec- ela nlbayetliz tW'lar yapan muka· 
elacaldarclır. Çok defa 1enecle iki b •--'d •- kt t ur aaa ıpmız yeı ... e 00 a a• vemetçl Ômer Beaim de bu-rtın llefa karfalaımalan bla t•ll ele- la ı L-cla ı ... 
•k.-Ja .... ı. ._.. Jarmld •ana cuma pi aa1111 nau ltuı teklifler ~eladır. 

bir kadro ile clizll..:ekleridir. Amerikalı alttren&r u ..tsin bu maça, hldiıatın dojurduiu l»lr 
takım te11dliflerle finalden daha Fenerbabçe Libertaı maçı hl· itte munffak olacaj'ıma dair beni 
tvvel Yuku bulmaktadır. diıeıi dolayıılle iki oyuncuıunu lnandarmıya H••ımaıı kafama ol-

Bu maçan ıalibl finale ,ıre- kaybetti. Son Yunan maçına da cluiu kadar l»acaldanma da uygun 
l>llmek için Beıiktatla oymyacak, Gllneı kulllbDnden mtldafaaya bir ıelmiyor detil. Bu mlouebetle 
Süleymaniye, Vefa ıallbile karp- oyuncu aldıiı•a nazaran mlldafaa 1923 te ıeçen bir valc'ayı batırlı-
lattıktan ıonra latanbulaporla battı aar1ılmıt 16rllnllyor. Muzaf· yorum: 
aihat maçı yapacaktır. fer Ankaradaclır, Niyazinin rahat• O zamanki doatum ve kapta-

Şild maçlarının ortalannda aızlıta devam ecliyoraa Fenerbab· nam Unvan bana, bir glln bir d&rt 
karp karııya dOfen bu iki ku· çe kadr08U Galataaaraya karıı yllı metrelik tur yapmayı teklif 
lllpten biri pek tabii olarak mft• oldukça değitik bir ıekil alacak etmlf, ben de: 
aabaka harici kalacak; yakayı demektir. - Bir tur için ıoyunmam de-
ıalibiyetle kurtaran takım da Galataaaray aon yapbğı maç.. mittim. 
ıilt finaline ıirebilmek için çetin )arda muhacim hattında hep llçün- Bu mtlaabakayı M uniyede 
elmaaa bile bir alrll maçlar mec· el takım oyuncularını oynatmak· alınca Unvan yerinde duramamıı 
buriyetmde kalacakbr. tadır. Bu da yeni bir tabiye ıa· ~e adeta zorla beni kısa meaaf .. 

J.tanbul ılldlnla ba en aalu ydaiılılr. · lerde k .. maya aevketmlıti. 
salibiyetin lwap tarafa meyletle- Batna ltunlar itin teknik ta· Buı&o Amerikalı Levi• bana 
c-jl kolay kolay kutirile•u. rafantait tahminlerdir. Hullıuı 5000 metre kot diye tutturu1or. 
Onllte yapbldan iç •açtu ıaclar ki Jann ~el lair maç Nerecle1in UnYan; yardımıma kot, 
birial Gala~ay bzaalL. ••yretmet• namzet ltalun .. u- demek aecburlyetlnda kalıyorum. 

Mavıı 

~tletlerirnizle Konuşuyoruz 

200 Metre Rökordmc 
Mehmet Aliye Göre .. 

istikbal Tehlikededir. Behemehal Y 
Atlet Yetiştirmek Lazımdır 

Eylül ayı içinde, ıebrimizde 
yapılacak Balka.. oyunları hak
kında ıimdlye kadar birkaç atle
timizle anket teklinde konuıtuk. 
Buglin de Mehmet Alinin fikrini 
alma)'• muvafık bulduk. 200 met• 
re rökordmenimiz bu oyunları iki 
cepheli olarak ıözden geçiriyor: 

1 - Atletlerin iyi neticeler 
elde etmeleri. 

2 - Memleketimizde yapıla· 
cak bu oyunların gelip geçici bir 
seyrandan ibaret kalmayarak 
memleket ıporuncla bilhaua ati•· 
t izmde ileriye doiru bir adım 
atmanm temin eclilmlt olması 
atletlerin hamrlanma iti bqta 
gelen bir meıeledlr. Atletlerin 
hazırlanma itinde muntazam 
mllaabakalar tertibi en çok dOtll· 
nlilecek bir noktad1r. 

T arihlerl evvelce teıblt edile
cek bu mllıabakalara ıtrerek 
blltftn atletlerin formlarını tanzim 
etmeleri llzımdır. Bu da milli 
takıma girecek atletlerin hU1rlan
•a itidir kl buglln• kadar bili" 
lanmıt olmak icap ederdi •• 

Balkan oyunları .. hrimlzde 
yaplldıjana ı&re memleket beaa· 
bına atletizmi• k&kleımealne ya· 
rayacak bir ıekilde netice ver
melidir. 

mi propaganda baflamah, 
Uf yerlerde, mekt•plerde, 
aflılerl, hullH her ıekllclt 
lim yapılmah idi. Maamaflla 
nun ıebeblnl araftırmak blli 
kadar etmez. 

Sözlerimi buliıa edine• s 
8alkaa eyunlannın 

laa11 çek muvafıktır. Bizho 
ler bu mevlimde •• lrl • 
oluyorlar. 

Yeni eleman yetiıtirmeyl 
memelidir. Bu,an Tlrkiyeyl 
edecekler, uzun aneler IA 

kalmıt, Tlrkiyeyl muhtelif 
leketlerde temlİI etmlt ol 
için bu ağır vazifeyi ariak 
ininden 10nra gelecekle,. 
retmeyi hak etmişlerdir. 

Bu kadar 

Fener Alanınd• 
V efe • Slleymaniy•, İataa 

Beykoz. 
GalataNray .. Feaubahçe
Maçlar bir h•çuk natte ~ 

Ulde aetlcelairae uaulea ,_,.,, 
daha uzablacaktar. , lldnciliade iki takım iki 1Ut• !Dozdur. ....... Ko .. l•J ).,... __________ ..,.. ____________________ ~----------------------------------------.....;;..;.....;;.. __ 

. Eski Bir Bisiklet Şampiyonunun Kanlı 

Atlet arkadatlar bugftnden 
itibaren ciddiyetle hazırlanırlarsa 
işin bUyük yükn hafif!emif ola .. 
caktır. Bu noktayı ehemmiyetle 
du,nnmek llzımdır. Maamafih 
kabul etmek llzımd" ki maaleaef 
biz de vazifemizi ihmal etmekte
yiz. Herkes elinden gelditl kadar 
fedakir~ık ederee 1933 te olduiu 
ıibi yine Balkan lçDnc&all olabi· 
liriz. Bizim atletizmin hakikaten 
en acı tarafa yeni adam yetiıme
meıindedir. 8a. bl1lk bir r&h
aeclir. B•ua aca teılrl..ı bu 
Balkan o,_lanacla flrll .... 
bite, yalr:ID bir iıtlknlde kırp
mıza çakacaktır. 

..... k... Al811111-

Akıbeti 1 1 
Amapadaki apor laareketleflad ...., ............... , .... ..., 

......_ ,a,.ı.. ....... Wılkl'lt 
1m'lfflll Hamt PeliayeJI bl,all 
ltW fllınt olarak tanarlar ve ltu, 
doiraclur. 

Hmri Pellaye Fraa .... D ea 
ltl,lk apor laareketl olan bllik
letle Frauaz turuau mlteaddlt 
defalar kazanllllf, ba,lk lkra.ı.
yeler alaut dtbayanaa .. maruf 
ltlr yantÇ111 idi. 

Son defa Kan ıehrlae yapbla 
bir !eyyabatinde tanıdıiı bir ka
dınla yapmaya baflayan Hanrl 
Peliıye kırk dört yatını qm11 
bulunuyordu. Halbuki kadın çok 
ıcnçti. Huıuıi hayatında çetin 
karakterli olan bu eıkl blıiklet 
pmpiyonu, bu tur e.naıında 
(ekilen meıakk•tb ıUnleria tai- Hanri i>elia1e Ye kendiaini öldlrea 

..... ı 

rlle çok lurçıa tablatli bir adam 
olmuttu. Bir Mne evvel karııı da 
llmlttl. Euıen Pellıye karıaile 
de iyi ıeçinemiyordu. Bir mUddet 
evv~l de ıeaç bir kadınla lanlf• 
mıtb. Beraberinde yetiımiı kızı, 
metreei Ye metreainia kız karde· 
file oturuyordu. Fakat metreı,nin 
kız kardetl biraz havaimeırep 
idi. Bu yllzden aralarında 11k 11k 
mOnakaplar oluyor, Peliaye, ıenç 
kızının fına miıallere kapılma
undan korkuyordu. 

Nihayet ıeçen ıon, misafirle· 
rinin de bulunduğu bir yemekte 
baldızını azarlamaya bafladı. Son
ra tekme, yumruk vurdu. Kız 
•utfata 11ğınmıfb. Arkuandan 
metresi de geldi. Burada ani bir 
tebevvllrle kadın tabancHını 
çekli ve Peliıyeyi d6rt yerinden 
•uroıa llcllrdU. Kadınların iddia .. 
ıına l&re bu, );lr lllldafalİinefia 

Ma11ıta yapılacajı .&ylenen 
kampın ameh fayd•uaı ıGrmllyo
rum. Çllnkl talebe olaalar vardır. 
it aahipleri belki bin alamazlar, 
bu noktadan ameli faydua yok· 
tur, diyorum. Akıi halde bir ay 
kadar devam etaıfek prtlle, kamp, 
muhakkakhr ki fayda verir. 

Mll1&baka meaelelerinde tek· 
nik komitenin çizdiği pro;ramın 
tatbikini istemek te prttır. Bu, 
komitenin iti deiildir. Buıtın 
karıılaşbğnnız en bllyllk mlfktll 
bili sahaların vficuda getlrilmemft 
olmaaıdır. Bu hal milii takımın 
Balkan oyunlannda elde edeceii 
neticeler llzerinde mtleulr ola
ca ldır. 

Halbuki buglne kadar umu• f 
- ••• 1 •• 1 • • • • • • • .. • • • • • • • •• ' ••• • ı 

hareketidir. Fakat hakikatte 
meaelenin mahiyeti anlaıalmamı.
h!· Ajana baberleriain Yerdikleri 
ima liaLerin ~ykll itte "budur. 

F•aer • Yalmaz •Haliç tf' 
* Te11la - · Alulenlztle ya~ 

••çlanndan dinen Hd 
oyuncu yum Fenerbalaçe il 
ille maçlanaı yapacaklard!• _ _. 

Roma•yala oyunculara P"'..: 

ile Suat 11kacaldudar. 
ttç ıln de••• edecektir. 

Atletla111 .. ,... ... 

Atletiı• ba1ramı tertip~ 
31 mayıata 7apılacak ~ 

tiı• alaa .. akalarıaın ,.~ 
yelce Ub eddtlitl irlb~ _we 
ftfil, 17 ... ,..t ...... ~ 
.. h .. ında yapılacaldlr· !:;; 
mele1ine 13 mayıa p• 
nihayet .erilecektir. &pO!_ 

Klla1111pa.. l ~ 
Ka11mp•t• Spor Biri t;..ıa: 

mayıa 935 cuma ılnl ca ,,. 
nında yapılacak Spor s-ı;;. ti 
ların fena 1itme1ind•• at ..-. 
935 ~uma fl•I•• bıraloh• 

Fna11 .. Kup8~ 
Franaa kupa•• maçı, 

Marailya ile Rea t•~!tl~ 
araaında yap hnıtbr. -
kartı 11hrla .ManllJ• tak• 

•••'1••ttar • 
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arti Nasıl 
Doğdu? 

335 yılı EylulUnUn dördüncü p•rtembe rftntl 
ııt on dörtte açılan Sivaa KonrrHl burilnkn 

Cüınhuriyet Halk Partisinin ilk kurultayı olmuıtu. 
Atatllrkün Başkanlığında açılan bu kurultıyda dıı 
•e iç düşmanlarımızla naaıl c.enkleım••iz ı•rek 
elduğu konuıulmuş; Anadolu ve Rumeli MUdafaal 
Hukuk Cemiyetinin; daha doğruıu Clmburiyet 
Halk Partisinin temelleri atılmıftı. 

fstikliJ savaıı yıllarında bu cemiyet hır an 
lıükiimelle birlikte çalışmıı, Türk yurdllnu yabancı 
ulusların ellerinden kurtarana kadar Yarlıjıaı idamı 
ettirmişti. 

Türk ulusu lıtiklalinı .kavuımuf, memleket 7a· 
Lancılardan temizlenmiıti. 

Fakat iş bitmiı değildi. içeride yapılacak hirçok 
değiş kikler vardı. Bu d ği§İl<İikl-ıre '9ir rehber 
lazımdı. Yine ulu AtatUrklin Bafl<anlıtında bir 
parti belirdi. Bu pa~ti Sivas K ıreainde MOdafaal 
Hukuk Cemiyeti adın alan parti<ien IJapa bir ıey 
değildi. Fakat geçen itlerin ıonunu almıı 'fi 

a•lecık işleri baıarmak lıteyın bir parti ldJ. 
Partinin adım Atatürk koydu. 928 ••n•ılnla 

) edi kanunuevvelinde Ankara da çıkan ıazeteler 
Atatürkün " Halk Fırkaaı,, adiJe bir alyaai fırlla 
kuracağını yazıyorlardı. 

Cümhuriyet Halk Fırkası lnkılibın fırkaaiydl. 
İnkılap süregittikçe Cumhuriyet Halk Fırkası ea 
ön aaf ta yer aldı. Bugünü dünden ayıran ileri 
değişikliiimizde de Halk Fırkuınm rehber olduj'unu 
ıördük. Atatürk ona rehber oldu. O uluıa rehber 
idi. Rehberlerimlze uyduk ve bugUalcl lıudreW 

1 
varlığımıza ula9hk. · 

Cumhuriyet Halk Pl\rtiıl on altı 11ha blyUk 
değişlkliğindet en bUyik kudreti göıtı a ltlr YU
hktır. 

Bu varhk çetin zamanda doldu, çetl11 zamaa. 
lar yaşadı. Güçlüklerle çarpıfbt mlaialar deftnll. 
Atatürkün kurduğu Cümhuriyet Halk Partiı:., 111111 
Türk uluıunun özllnden almııhr. Parti ha •• 
Halk Partl11indir. 

l'artiein imci tafkHı amtt laöutl Dörcliincü Bliyiik 

1 H•lkevl•~J " J 
Partinin aörütUne ı're milletimizin lauıu'i YHıfiarına uyacak yol· 

)ardan yftrüyerek her derectdel<i reıml :taltıU · clııında onu bir halk 
lerbiyeaile yükaeltmek ılztmdL Bunun ifla cemiyet hayatının Te kül
tür hayatının yeni anlayıılar llı ve cemly-thnizin kendi unıurlarmdan 
kurulacak yeni ye milli bir t91ekklilün \llııma1ile bealınmHİ dUıü
nllldü. Bu fikir partiain üçüncti biyük kurultayında belirdi. V • Halk
evleri için bir talimat•••• yapılciı. Tallmatnaın11lntle dokuı. ıubı 
•ardır. 

1 - Dil• Ecl•"iyat • Tarlh 
2 - Glrel nn~atlu 
3 .:_ Temail 

4 - Şı;or 
5 Içtimiit ardım 

8 - Halk dershaneleri ' 
1 - Kütlipll 
8 - Köycltler 
9-Mln•• ... 
Halkavleri bu till111abiameye aya- elarak t•t•kktıl •ttl. ilk de-

t. 18 Şubat 1932 tle il viliy•tt• açılaa Halll:evlerl çalıtmıya batla· ........... 
Bugnn--m~•m--eliı e y zilen fazla Hılkıvl vardır. bunlara kayıth 

liyelerln sayııı elli bini ııeçer, bu kaclar yurtdaı Halkevlerinin kurulu
ıundanberl evlerin fikir aaha1ındaki hareketlerinden iıtifade etmek· 
tıdlrler. 

Evlerin muhtelif ıubeleri fcyb:li faaliyetler ıöatermltlerdir. Yurdun 
lıer bucağında yeai Türk kllltirtlnll yapmak lt1pi üzerine alan evlerin 
çalıımaııı partinin attıj'ı bu adımın bliyik ltir IHbıt olduğunu ortaya 
koymuıtur. 

Halkevl her TUrk yurtdaııniırt Yurtaıı HalkeYi•• kendi ıviae 
ıtrer albi ıirm•mllr. • 

k•••nı11 daimi 
kagı kuran Ga 
Hazrtlll•ridir. 

3 - Fırkaya 

tlaılor karıılıklı ·--,..~ 
mat fi• arlcatla,lık 
biri6irl11• b•ilı bir 
•ılerler 

Fırka m•n•upları 

l'ro6rarru11ı, pr•nsipl•rini 611~/r, 
011llırı müdafaa edecektir. 

4 - Pren•iplerimizi, 
mak.sızın, bütitn flaia11daşl•ra 
vuil• t1e Jırsatla söylemek 
anlatmak Fırka teşkilat tı• me 
•uplaruun mühim vazi/uid ir. 

5 - Fırka nı•ml•keitf! muh· 
telif maksatlarla flÜcutlonmıı olan 
lıagırlı vır fegtla!ı teş•bltü•lerin 
hoyırlt•hıdır. 

6 - Fırka he,,üz .sig••i meş• 
••lir•t çağına ıelmiş olan biitün 
Tark aençlarini /ırk.,tın tabii 
11•etz•di ••yar. . . .. .. .. ... 

Genel 

Dördüncü Kurul
taya Kadar 

ilk Kurultayı Atatürk Sıva& JiıHiadı açm14t;:° 
ikinci Kurultayı açan yine Atattirkt&r. 

Acı mlltareke yılları, Ankarada toplanan BüyUk 
MiUet Meclisi ve nihayet Cumhuriyete kavu,sn 
Türk ulusunun bir tarihi demek olaa nutuk ikinci 
Kurultayın en eaaılı noktuıdır. 

Atatürk bu nutku Türk gençliilae hitap ederek 
bltirmiftir: 

" Ey Türk ııençliğl 1 •~ 
Birinci vazifen TUrk lıtiklalini, Ttırk Cumhuri· 

yetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 
Mevcudiyetinin ve iıtikbalinin yegane teme)i 

budur. Bu temel; 1enln en kıymetli hazinen· 
dir. Jıtikbelin dahi, aeni, bu hazinenden 
mahrum etmek iatiyecek dahili ve harici bethahla· 
rın olacakbr. Bir gUn istiklal ve cumhuriyeti mü
~afaa mecburiyet;ne dUıenek vazifeye atılmak için, 
ıçlnde bulunacağın vaziyetin imkan ve ~craitini 
dUşüomlyeceksio, bu imkan ,,.e ~erait çok nimüsait 
bir mahiyette tezahür edebillr. istiklal ve cumhuri· 
yetine kaatedecek düımaolar bütün dünyada emsali 
görülmemi~ bir galibiyetin mümeasili olabilirler. 
Cehren ve hile ile aziz vatanın, bütün ka!eleri 
zaptedilmişt bütün teraanelerine girilmif, bUtün 
orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi 
bilfiil ltgal edilmit olabilir. Bütiln bu 
ıeraitten daha elim ve daha v11him olmak üze
re, memleketin dahilinde iktidara Hhip olanlar 
gaflet ve zılalet ve hatta içinde bulunabilirler. 
Hatta bu iktidar ıahiplerl ıahıt menfaat!eı iııi, 
mliıteYIUerin ıiyaıi emellerile tarain ecleb ili.r!ert 
Millet fakrızaruret içinde huap ve bitap dütmliş 

olabilir.Ey Türk iıtikbalinin evlidıl lıt•; bu ahval 't. 
ıerait içinde debi, vazifen; Türk lstiklll ve cumht -
riyetl kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damar· 
larrndaki asil kanda mevcuttur!,, 

Üçüncü kurultay 10 may11 931 dı toplanmıştır. 
Kurultayı Atatürk!açmıft sekiz glin ıUrın kurultayda 
Cumhuriyet Halk partiılnin kuruluşundanberi yap-
tıkları 1ayalmıf, yapacejl itler liıı:erinde konuıul

muıtur. 

e 

dört yılda bir umunııi reisin ıtıtereceii yer 
Milt:l•••~oplan1r. Umumi relı lüzum ııörUrae bUyUk 

MllYabilir. 

açılıp 
top-

umumi reis geçen 
t bir be} anneme 

Büyük Kongre müzakereleri alenidir. K cngre. mlizakerf''cd 
yalnız Fırka izalarma açık bulundurmı):& ve icab.nda giıli c~!~e 

y~m~ya karar verebi.ir. 





para ...... ,...., dear1f. 
4e ml.aade •tmif. Keacllalae bir 
laeca tatmqlar. ŞmclJ Kıral 

••rupıluk lir•alJor 

a Ge • 
ki nnızıH 

a B şlayı 
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12 Sayfa 

Vatan Müdafaası MilliV a
zif elerin En Mukaddesidir 

-------·--
( Ba ttarafı l incl ytı.de 

Proğramda " Lilklik,, pirtnai· 
blde şu cümlelerle izah v• tahlll 
ediliyor: 

" Parti, devlet ldaresind~ bü· 
tl\n kanunlarm, nizam!arın ve 
usullerin, ilim ve fenlerin muasır 

medeniyete temin ettiği esas ve 
ıekiller• ve dünya ihtiyaçlarına 

göre yapılmasını ve tatbik edil· 
mesini prensip kabul etmiştir. Din 
telakkisi vicdani olduğundan par• 
ti, din fikirlerini devlet ve dünya 
işlerinden ve ıiyaıetten ayrı tut· 
mayı milletimizin muasır terakki
de baıhca muvaffakiyet Amili 
görür. ,, 

Programm, iktisadi işlere par
ti prensiplerini anlatan UçUncU 
faslı da çok dolgundur. Bu pren· 
aipleri ıöyle hulasa etmek müm• 
kUndUr: iktisatta hareketli aer• 
m.lye mUhimdit. • Millt say ve ta
sarruf, normal sermayenin tek 
kaynağıdır. Tefecilikle mücadele, 
bfüiln tcşebbllıler• kredi temini, 
her yurttaşm ev aahibi olmaıı, 

kooperatifçilik, aigorta itlerinin 
genişletilmesJ, madencilik, Ziraat 
Bankaımm köylü ve çiftçiye yar
dımı, tedfye muvazeneainin tan· 
zlmi, İf çinin çalııma birliği, ti· 
carette tekniğe dayanan aermaye 
sahiplerinin teıvikJ, ihracat ve 
harici ticaretin tanzimi, partinin 
I rcnsip 1aydığı feylerdlr. 

F artlnin de'fletçilik ana pren• 
s;pi.ıi, iktisadi prensiplerden bah· 
e.:~erken ıuraya almayı çok fay· 
dala ıBrdllm. Bunda aynen ıöy· 
le deniliyor c 

•Huıuat meaat •• faaliyeti 
eaaı tutmakla beraber mllmkiln 
oldufu kadar az zaman içinde 
mHletl refahı Ye memleketi ma• 
murlyete eriıtirmek için milletin 
umumi ve yilkaek menfaatlerinin 
icap ettirdiği itlerde bllha11a 
iktisadi ı;ahada devleti filen ali· 
kadar etmek mühim esasları· 
mızdandır. 

İkti1&t lılerindı devletin ala· 
k;ı sı filen yapıcılık olduğu kadar 
husuıl teıebbDslerl teıvik ve ya• 
pılanları tanzim ve murakabe de 
etmektir. 

Devletin hangi iktisadi itleri 
filen yapacağının takdiri milletin 
umumi ve yüksek menfaatlerinin 
icabına bağlıdır. Eğer devletin 
bu icap yolunda filen yapmağa 

karar verdiği iş husuıi bir t•ıeb~ 
bUs elindı bulunuyorsa bunun 
a hnma1ı her defasında bir kanun 
yapmağa bağlıdır. Bu kanunda 
huıusi teıebbUslin bu yüzden 
uğrıyacağı zararm devlet tarafın· 
dnn tanzimi şekli aöaterHecektir. 
Zarar takdirinde istikbale ait 
111uhtemel kir düşUnüluıez •• , 

daı yetiştirmek, Türk 
TUrkiy• Büyük Millet 
ve Türkiye devletine 
etmek ve ettirmek. 

milletine, 
Meclisine 

hlirmot 

Proğramm altıncı faslını teıkil 
eden "içtimaı hayat ve umumi 
sıhhat,, bahsinde de "aile malı· 
fuziyetl,. ve "nüfus arbmı,, esaa 
tutulduktan sonra yedinci f&1ılda 

"adli., prensipler ıöyle anlatı• 
hyor: 

"Adliyede mahkemelerin teş· 
kili kanununu, balkın ihtiyacına 
ve memleketin menfaatine en 
uygun gelecek &urette tedvin 
ve ikmal edeceğiz. 

Tenıinah ihtiva eden basit 
ameli ve seri muhakeme usulle
rini genişleteceğiz. 

icra ve tebliğ itlerinde mat• 
lup neticeleri Hri ve kolay ola· 
rak temin edecek tedbirler 
alacağı~. 

Mevkufları, mahpualar& ayır-

mıya ve hapiaanelerl birer ıslah 
yeri haline getirmeye çalışacağız., 

Harici siyasette de "yurda 
sulh, cihanda sulh,, ana pren· 
ıiptir. 

Bu fasılda 68 incl madde de 
bize partinin şu prensipini bil .. 
dlrlyorz 

u Beynılmilelcl makmatlarla 
cemiyet yapılmayacağı gibi kökll 
yurt dıımda olan cemiyetler kur• 
mak yasak olacakbr. Milletler 
araamda beraberlik yapmakta 
devletin fayda görecegl maksat· 

- larla cemiyet kurmak veya kurulu 
olanlarınm ıubesinJ açmak için 
icra V •killeri Heyetinin kararı 
IAzımdır. ,, 

Parti proğramını• memurlar 
haldundaki prenalbl de ıudur: 

.. Milletin yUluek menfaatini 
dalma göz 6nUnde tutarak bUtlln 
dikkat ve ehemmiyıtlerile Yaıife
lerine hayatlarını hasreden m•• 
morlar, her tUrlU huzur Ye refaha 
llyıktırlar. 

Proğramın 1ekizincl son f a1lına 
teıkil eden "Vatan mlldafaıaaı,, 
milli vazifelerin en mukaddetl 
olarak kabul ediliyor ve 70, 1 ı nci 
maddelerde ayneıa ıu prenıipler 
ıunuluyor: 

1
• Vatan müdafaası milli vaıl• 

folerin en mukaddesidir. Parti, 
askerliğin umum vatandaşlara fs
tianasız tatbiki esaaım kabul et• 
miştir. Tlirk ordusu her tUrltl 
ıiyasl mlllfi baza ve tHirlerin U1-
tUndedir. Ordunun, kendisine ve· 
rilen yüksek va:zif eyi her an mu· 
vaff aklyetle ifa edebilecek kudreti 
haiz ve asrın tekemmüllerine uy~ 
gun vaııtalarla mücehhez olmasına 
ehemmiyet veririz. ,, 

" Devletin yüksek biinyeainin 
sarsılmaz temeli olan ve mlJli 
mefkureyi, varlığı ve inkilabı kol· 
layan ve koruyan Cumhuriyet or• 
duaunun ve onun fedakar ve kty· 
metil mensuplarının daima hürmet 
ve şeref mevkiiode tutulmasına 
auretl mahıuaada itina ederiz. ,, 
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48 Milyon ı 
Radyo Merkezi . · 

Bütün Dünyada Bu Kadar 
Merkez Var ' 

Cenevre, 8 (A. A.) - Arsıu· 
lu1al radyo neıriyatı oflılnln se· 
nelik istatistiğin• aöre, 1934 yıb 
ıonunda Avrupada 23.500.000, 

Amerlkada 20•750.000 olmak Uzere 
hötün dUnyada 48 milyon 300.000 
alacı Iatasyon mevcuttur. Bu iı· ' 
tasyonlann 6 milyon 780. 7601 
logUterede, 6. 142. 921 i Almanya .. 
da bulunmaktadır. NUfusuna niı
betle en çok istasyonu c-lan 
memleket, Danimarkadır. Burada 
t 000 kifiy• 160 lataıyon du, .. 
mektedir. 
lnglltere ile Dominyonlar 
Arasında Bf r Anlatma 

Yapıldı 

Londra, 8 (A.A.) - IngiJtere 
ile Dominyonlar arasında, Avru• 
pa komisyonlarına lngilterenin 
Dominyonlara danışmadan iştiraki 
için bir anlaşma yapılmııtır. 

Gla 
sı 

TAKVİM 
PERŞEMBE 

9 MAYIS 935 
Kuım 

183 

' 
Arabt ıı Rumi 

5 Sefer 1354 26 Nlun ti~ ı 

Yakh IEsanl v .. atl Vakit Ennt VHat 
-~ ~ ~ ===- ==-==-
oı .. , 09 38 4 ~ 

.-~- ----------------------------------~-------' NE KONUŞUYORLAR? 1 

1 - Bu kadından ne ia liyoraunuz ? 
'.I - Buradan çıkaT mı•ım:ı:, yokaa ! 
3 - 24 saate kadar burasını tahliye elme:ı:aenl:ı: mahkemeye gideceğim. 
4 - Bu kadınla hallcdemediğinh: menle nedir ? 

Basın Kongresi . için .. 
lstanbul Gazeteci Ve Matbaacıların 

Seçimi Dün Nihayet Buldu 
Ayan yirmi betinde Ankarada 

toplanacak Baaın kurumuna mu· 
rahhas aeçme dttn de · c(evam 
etmiftİr. 

Dun ilk evvel gazeteler ve 
gazeteciler namına seçim yapılmıf, r--------------, fakat bu aeçiml yapmak için idare 

Nöbetçi heyeti toplantıya çağırıldığı halde 
toplanb yapılmadan murabhaılar 

Öll• 4 S7 12 10 
ikindi 1 S2 ı6 O~ 

Akııua 11 - 19 12 
Yatsı 1 47 JO ~ 
ı ... ll 7 31 2 49 

ttıdir. Bunlardan AnkarayA gltmek 
Uzere seçilen Ethem izzet, Fuat, 
Zeki Cemal ve rel.- Hakkı Tarık 
Us tabiaatile liıteyi imzalamıılar 
ve dağılmışlardır. Blllhara toplan· 
tıya gelen bir aza da listeyi im• 
zalayınca liıte Uzerinde ekteriyet 
temin edilmiı olmuı, imzalayanlar 
derhal daiJldığı için de ekaeri· 
yetil bir toplantı yapılamamıı ve 
vaziyetin ıörUıttlmesln• im.kin 
bulunamamııhr. Seçimin bu ıe· 
kilde yapılmaaı mllnasebetile ldare 
heyeti azaıından Sait KHltr istifa 
ederek çekilmittlr. 

Eczanel•r t••hıt ednmı,ur. 
Kurum baıkanı Giresun ıay· 

Bu gıoe nöbıtvl ecıan.ıler ıun
lardır: 

İlltanbul tarafıc Şehzadebaoında 
(A.1af), Akearayda (Ethem Pertev), 
KaragUmrfilr:te (Suat), Topkapuda 
(Nazım), Samatyada (Rıdvan), Zey• 
rekte ( Haaan Huluai ), Eyipte 
(Hikmet), Kumkapuda (Belkıı), 
Balatta (Tolidis), Çemherlitaşta 
(Sırrı Rasim), Bahçekapuda (Meh· 
met K&zım). Bakırköyde (İıtefan 
Terzlyan). Beyoğlu tarafıı Kumba· 
racılarda (Ticarim), Mil!I ıokağıoda 
(Limoncuyan), Galatada (Asri İtti
hat), Kurtuluşta (Kurtuluş), Kaıım
patada (Merkez), Haaköyde (Halk), 
Kadıköy tarafı: Modada (Alieddin), 
Pazaryolunda (Rıfat Mümtaz), Bil· 
yükadada (Şükrü Rıza). --
Bir Doktorun 

Perşembe Günlük 
Notlarından (*) 

Grip "lspangol Nezlesi,, 
1918 de İspanyada oıkan ve aal
gını yayarak yüz binlerce kiıinln 
ölümilne sebep olan bu hastalığa 
halk arasında paçavra haetalığl 
da derler. Bulaşır. Burun ve bo
gaz deliklerinden giren mikroplar 

laYı Hakkı Tarık Uıun kalemi ile 
yazılan bir liste toplantıya gelen 
idare heyeti azalarına tek.r teker 
imza ettirilmek •uretlle ekıerlyet 
temin edilmittlr. 

Bu liıteye göre baıın kongrı· 
ılne baıta Baıkan Hakkı Tarak 
Us olduğu halde neıriyat müdUr· 
Jeri namına Tan ıazeteainden 
Ethem izzet, yazı iılerl ıntıdürlerl 

namına Refik Ahmet, bailı mu· 
harrirler namına Ercüment Ekrem 
ve Ömer Rıza, Serbest muharrir
ler namına Reıat Nuri, istihbarat 
yapanlar namına Fuat, muBBhhih .. 
ler namına HilAll ve Celal Davut, 
fotografcılar namına da Ulus ga• 
zetesinden fotografcı Cemal gide· 
ceklerdir. Tan gazeteainden Zeki 
Cemal de Tayyare cemiyeti kon• 
ireıioe İjtirak etmek Uzıre An· 
karaya glSnderilecektir. 

Basın kurumu idare heyeti 
ekseriyetini beş kişi teşkil etmek· 

ikinci seçim matbaacılarla ki4 

tapçalar tarafından yapılmıı, uzun 
milnakaıalardan Ye birçok namzet 
adları zikredildikten ıonra kitap
çılar namına Maarif kltaphaneıl 
aahlbl Naci Açıkel matbaacılar 
namma da T ahain Demlra7 , .. 
çilmiılerdlr. 

Cemiyet Baıkanı Hakkı Tarık 
Us dUn akıam Ankaraya İİtmiı 
Ye murahha1 liıtelerlni de kongre 
ttrtip heyetine blldlrmek Uzere 
yanında 1ı6türıiıtııtür. 

* Evve!ai gUnkü toplanbda aeÇi .. 
lenler arasma, muharrir Peyami 
Safamn yazılması unutulmuştur. 

Yazıcı arkadaıımız Ankara kon· 
greaine, ıalon mecmuaları mümea
slli olarak iştirak edecektir. 

Bir Avukatın Tayyare Piyango . Mü~ür
lüğüne Tebliğ Ettirdiği Protesto · 

( Baştıırafı 1 inci yüzde ) 

Proğram taslağının malt itler 
faslında partinin verai prensibi 
töyle anlatıhyor: 

•• ' ...... '' 1 •• 1'' '. 1 '1' ...... 1.'' 1 .. 

en kın bir zaman zarfında nezle 
baş ağrısı ve bo~az alrıs11 ba
demcik şifmHİ yapar ve nezle 
ilerledikçe yavaş yavaş teneffüıı 

yollarına ve ciğerlere kadar 
0

inet. 
Bunun için hastalığı batlangıçta 
tedavj etmelidir. Nezleli hastalarla 
mümkiin olduğu kadar az temas 
etmelidir. Tedavi, bir taa 11cak 

- Bu znt biletini benden de
ğil, Yani isminde bir seyyar 
aatıcıdan ahyormuı. Bu seyyar 
ıatıcı da biletlerini benden teda· 

rlk ediyordu. Keş:deden iki gün 
evvel bana geldi ve &ahlmıyan 

biletler arasında bu bileti de ha· 
na vererek dedi ki: 

satmadım, bekledim. Saat l 0,5 
ta bir başkasına . sat~ım. O glln 
saat 12 de baılıyan keıideden 
tam birbuçuk saat sonra bu zat 
geldi, benden bileti istedi. Hal
buki saat yarımda yani o~un 
bileti istemesin.den bir aaat evvel 
bu bilete 20 bin Ura iaabet et .. 

"Vergi matrahlarının mümkün 
olduğu kadar ıafl Irat ve vasıtalı 
csaılara lcral hedefjmiz olmakla 
beraber veril kanunlarımızı ameli 
ve tatbiki bir itina ile milletin 
tediye kabiliyetini iıtihfaf etmlyen 
bir zihniyetle tekamül ettirmek 
l·uıusundaki mesaiye devam olu· 
nacaktır.,, 

Milli talim ve terbiyeye, yani 
kültür i§ler:ne gelince bir partinin 
bu yoldaki ana prensipleri ıöyle 

hulasa edebiliriz : 
Maarif s iyasetimizde temel 

taşı cehaleti izale etmek, kuvvet• 
Ji cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, 

devletçi, laik ve inkilapçı vatan· 

Yeni Bir Sesli Sinema 
istanbulun Anadolu 1ahiJindo 

oturanlara müjde vermek lizım: Bir 
kaç haftaya kadar Suadiyede yeni 
bir uıli ıinema açılacak ye mevıim 
içinde muvaffa.klyet kazanmıt filim· 
)eri göıtcrmeğe başlayacaktır. Bu 
yeni sinemanın hususiyeti yazın sıcak 
gJinlerinde açık havada göaterilecek 
olmasındadır. ,, _______ .., 

BugUn T A N sinemasında 

EKMEKCI KADIN .. . 
Uniiıniizdoki Pazar güuü programı 

Ben Bir Casustum 
Senenin en güzel filmleri olan 
bu iki filmi mutlaka görünüz. 
Har iki filmde Jurnal - Tel. 43374 

ıu içine bir kahve ka9ığ1 11ı1ko1lii 
manlol ökaliptfüı asanın döküllir 
ve buğusu kok1anuaa nezlenin 
ciğer yollarına inmeıine mani 
olunur. 
Boğaz için de sıcak ıu içine ka
r1ştırıhp ılıkla.ştmlan limonlu su 
ile gargara yapılır. Aspirin ve 
kinin günde 60 santigramdau bir 
grama kadar alınır, kabız da var• 
~a bir müshil ve yatakta istirahat 
büyük bir tehlikeuin örıüne geçil
meains v~ hastalığın eyileşmesine 
yardım eder. 

l•j --Hu notları kesip saklayın ız, yahut 
b i r albllme yapı,tırıp koll~kaiyon yapı· 
"11.. Sıkınh umanınızda bu notlar bir 
doktor gibi imdadmu:a yetlfebilJr, 

miş bulunuyordu. 

'f. - Biletin mlişterlsi 2 lira vo· 
rip bileti almıyor. Şimdiye kadar 
birşey çıkmadı, bu sefer de çık· 
maz 1.. diyor. Bileti aldım, keşide 
günü saat 10,5 a kadar kimsf!ye 

Bu iddia ve bu mukabele 
1 

kar,ısında meselenin mahkemeye 
intikal etmek ihtimali çok lcuv· 
vetlldir. -,ı ___ ,.. Bugün ·S Ü M E R Sinemasmda -c: __ ... , 

GEORGES O, BRlEN tarafından lemsH edilen ve birinci defa 
olarak gösterilmekte olan 

KANUN MUHAFIZI 
fevkalade macera ve heyecan filmi. ilaveten : 

VAT AKLI VAGON CiL VELERi 
FLORELL tarafından temiil edilen pek latif ve cazip bir komedi 

2 Fransız filmi birden 
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OSMANLI SALTANATI GÖÇERKEN 
( Mltarılrı devrinin tarlbl ) No. 1a 

9/6/35 ~ • Her hakkı mahfuzdur. Yazan: Ziga Şakir 

Her iş Karışıktı. Matbuatta Da Bir 
Anarşi Başgöstermişti .• 

Bir hay!i Alim geçinen bir ka
lemin mahsulü olan ıu yazıların 
blrçk cümleleri, mllraiyane bir 
şaklabanlık telakki edilir ve, üze
rinde fazla durulmıyarak ieçi1e· 
bilirdi. Fakat son cümle, böyle 
değildi. BiJhassa, ağır bir tehdit 
manası ihtiva t:tmekte idi. (PaC:i· 
ıah taraftarı) olmayanlar, en açık 
•e en 1arlh bir liaan ile, ( yarın 
öbür ıün, Selimiye kışlaama mi· 
safir gelecek olan lngiliz aıker· 
)eri ile tehdit edilmekte idi. 

Halbuki o taribt~, lngiliz aa.: 
kerlerinin Selimiye kıılaıana mi· 
ıaflr ıelip ıeJmiyecokleri, henllz 
belli değildi. Acaba bu muharrir, 
hanfi kuvvetin llhamiledir ki; 
kendi vatandaılarmı, kendi mil· 
lettaflarım, • henüz dostlutu bile 
ahden tekarrür etmemif olan • 
blr dlıman aıkerile tehdit ede
l'.ek kadar Ylcdan ve kaleminde 
ctıret ıörebilmiıti. Inıillz a1ker· 
lerinia lıtanbula girecekleri, ah· 
valin aldığı cereyandan iıtidlll 
edllıe bile; bunu vaktinden çok 
evvel ilin etmek ve bahusuı bir 
tehdit mahiyetinde ileri ıürmek; 

zerrf dar .,(.tan atkı) hiaseden 
l>ir alanın alabil•ceği bir ıey 
defildL 

• 
G1h1lltıyor ki, Oımanlı lmpara· 

•llılranu yaıatan hayat tirazesl, 
arbll parçalanmak Uıeı• idi. Mil· . 
letln yegane lıtinatgihı olan 
( Mecli:i Meb'uıan) , 1enclerden· 
beri •inesinde ıinıi ıinsl yanan 
ateılerl pllıkllrmeye baılamıı, 
detfl içinde, hattl muhitinde bile 
bar1nılmH bir volkan haline gel· 
mlttl. 

Kahine, etrafını Hran cere• 
yanlara mukavemet edemeyerek 
istifa etmlfti. 

Efkiraumumlyeye tercüman 
olmaıı l'zımgelen matbuatta da, 
anarfİ baıgöıtermif, hakikaten 
memleket kayguıile çahşan birkaç 
ıazeteden maada diğerleri, meı
lek •e meıreplerini yukarıdaki 
Htarlula bunlara benzeyen netri· 
1ata haaretmi§Jerdi. 

Bu hal ve vaziyette şayet 
mütareke uzar •e sulh meseleıi de 
•arpa nraru, ne yapabileceli?. 
Yeniden harbe devama ihtimal 
•erilemezdi. Çllnkti Suriye ve 
Irak orduları, bitkin bir hale gel· 
miı, ancak kumandanlarmm uye
einde bliıbtitün inhilal tehlike· 
ıinden kurtulabllmitlerdi. Bun· 
lardan maada hükumet elindeki 
ıillhlı kuvvetin mecmuu; UçU lı
tanbulda, üçü Trakya hududunda, 
on lkiai dt Akdeniz boğazında ol· 
aıak Gıere o• sekiz tabur yedi 
ıekiı bin tt)fek ve bir miktar da 
topçudan ILaretti. 

1 

Mondros limanında bulunan 
lngiiiz ve Franıu. donanmaları, 
Çanakkale önüne gelmişler; son 
torpil ıebekeainin de kaldın' masını 

bekJemektelerdi. Onlarda bugün 
Y•rın kalkacak ve bu zırhlılar la· 
tanbula geleceklerdi. 

Çanakkalede mütarekenin ah· 
1'imınm tatbikatına başlanmış, 
nıuhte!if mıntakalara itilaf aıkeri 
~ıkarılmı~tı . Mamaf.h, peşit· e" na· 
Zİkine hareket edilm·ş, istihkam
lar doğrudan doğruya işgal edil· 
tniyerek çıkarı1an kuvvefer, Ttirk 
aıkerleri araıına yerleştirilmiş'L 

Ayni zaman· 
da torpil tarlaları 
araaından yol bu· 
Jarak ı•çebilen 

yandan çarklı 
Aryan Frans ı 
vn puru da Is tan· 
bula gelnıişti. Bu 
vapurun ıüvariıi 
olan biabatı ile 
bir Franıız Ge· 
neralı bUkümete 
mUracaat etmlı· 
ler, rıhtımda, 
Fran11Z beylik 
gemUerfnln ya• 
natabilecegi ka· 
dar mahdut bir 
aaha lıtemitlerdl. 
ilk ıln vuku· 

bulan bu mUra· 
caat, pek mute· 
vazıane idi. Hat· 
ti l:tu mutevaıı
ane talep, itilaf 

devletlerinin 11-
tanbulu cebren 
iİgal fikrinde 

olmadıklarına bn
yllk bir kanaat 

vermiıti. /afaıtba/rut ÜçÜ•cü F•tilal Gazi Musta/a K•111til 

Yiae o ırUn Iatanbula ırelen 3 - Alman zabitanı elinde 
lngillz ıenerah Vilıon ile miralay bulunan otomobillerin toplattırı· 
Murfi hDkumet ricalile tema• larak, kendi emirlerine verilmeıi .•. 
etmlıler: Babıali, bu teklifleri dinleye-

- Mütareke tatbikat., bUyU'k ' cek vaılyett~ değildi. Çünkü lıtifa 
bir ılkünetle devam edJyor. meeelesinin aldığı ıekil, arhk en 
Boğaı:dan geçerken bizzat aördnk. hld bir devreye gelmiıtL Buna 
lngiliz Y• Türk askerleri, birer 

binaen Fransızların bu teklifi, 

~-:ı:~e~~=iz!!: ara~~i~aşıy:f ~:~: ıudaa cevaplarla geçlştlrilmiıti. 
Fakat ortada, büyük ve acı bir 

Türklerin kalbinde hiçbir ceriha hakikat vardı. Nihayet, Jngiliz ve 
ve inklıar bırakmıyacak ıurette Franıız kuvvetlerinin plştarları 
hareket edeceğlı. 

Demitlerdi. Bu ıözler de, Jataiıbul topraklarına ayak baa· 
Franıızların mutevazıane talep]e· mışlar, artık - haklı veyahut hak· 
rinden ba11J olan kanaati takviye ıız • taleplere başlamışlardı. . 

etmlıtl. lf. 

Likln .. Franıız generalı ertesi itte.. saltanatın, hükumetin, 
gün, yine hUkümete müracaat paytahhn llhva'i bu merkezde 
et mit ıunları iıtemiştl : iken ( Tevfik para kabinesi) ikti· 

1 - Sefarttt malyetlrıde bu- dar mevkiiııe geçm'ş, bu ıırada da 
lunmak Uzere karaya birtakım sabık (Yıldırım orduları gurupu 
kuvvetinde asker ihracı. Kumandanı Mustafa KemaJ Paşa ) 

2 - Te:siı telgraf istasyon· lıtanbu:a g6lmişti. 
]arının kendilerine tesJimi. ( Arkaıı nr ) ............................................................................................................................ 
1 h ____ ı._t_•_n_b_u_ı __ B_•_•_•_d_ı_v_•_•_ı_ı_ıı __ n_ıa_r_• _______ I 

Sahası J\ ı,> ıneti 
metre murdıbıu 

Karaırllmrllkte yangın yerinde Kariye1 
Atikalipaşa mah. 35 nci adada yüzıfiz 

arsa. 
Çırçar yangın yer:nde 59 ncu ) iizıüz arsa. 
Çırçır yang.n yer.nde 33 ncü adada yüz
ıUz araa. 
Samatyada AğahamamındR Akarca S. 
31 No. lu ev;n arkasındaki kul~izemin 

araaıı. 

Falih yangm yeri11de Kadıçe~mesi mab. 
49 ncu adada bir ) üz{i Z6,0S diğer ~ ü· 
zü 16, 17 metre olan ar .. a. 
C ha.1gir Yangı ) erinde Cihang:r C. 
36 ı cı adada yiiz üz arsa. 

i ıynıeti 

I 

25,97 
29,75 

11,25 

21,SO 

370,81. 

10,43 

2,50 
3 

5 

2,25 

~.25 

14 
Aksaray ) angın yer.nde Koska malı. Şair 
Haşmet S. 18 ı : ci adada yiizsi.iz arsa. J,90 3 

~J u vakkıtt 
teınirıat 

4,87 
6,70 

422 

3,65 

90,40 

11 

Yuka ı-ıd .ı s ha• ı, semti, teminah 'e beher metrosunun kıymeti 
yazılı arsalar ıatdmak üzere ilı cı le giinünde talibi ç ı kmadığından 
ihale mtiddeti ı l/S/935 güniine uz atı 'mı ştır. A akalı olanlara satm 
almak isteye ler şeraiti anlamak i.izcrc hergün Lt> v:ızım MiidiirHi· 
ğüne mliracaat etmeli, arttırmaya girmek için de h izalar ında gös· 
terilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile ihale glinU 
olan 11/5/935 Cumartesi tlinü saat 15 de Daimi Encl.İmende 
bulunmaladırlar. (B) · "2404,, 

Yeni Anketimiz 

Batıl itikatlara 
inanır Mısınız? 

( Battarafı 1 inci yiizde ) 

beraber götürdüm. 
Fakat konyada, bDtUn ailece 

hep güvercinlerimden blllnen fe· 
llketlerin en bUyUğile karıılaştık: 
Konya iıyanı patlak verdi .. Ve ..• 
Hemtirem öldürüldü ..• 

Bu facia, annemi, babamı, 
hulba bUtün ailemi, gllverclnlerl· 
mio uğurauzluğ'una epeyce fmaa 
ettirmittl. 

El ve dil blrliğile beal güver· 
clnlerimden vaz geçmeğe mecbur 
ettiler! 

Anketimin ilk ve Hvimll mu· 
hatabı doktor bayan Paklıe, ilk 
ıuallme verdiği bu ceYabı tamam· 
ladıktan ıonra llive eUiı 

- Sualinize doğrudan dopuya 
cevap vermeden eyye), aklıma 
gelen bir hlklyeclti daha anlatı· 
vereyim: 

- Konyada ölen hemıirem, 
cumattHi aUnllnün uğurauzluğuna 
kanidl. MuHvi vatandaılarımı:ıın 
fıstık yeyip bayram yaptıkları 
bugUn, hemıirem için bir kara 
matem olurdu. Cumarteai annlerl 
zayalJımn ağzını bıçak açmazdı. 
Ve a1ıl itin ıarip tarafı, birçok 
ufak tefek akılllkler, onun bııına 
hep bu meı'umlyete inandıfı ıUn· 
de aelmlıtlr. Hattl nitekim, cu· 
martHi, onun ıenç ve talisiz 
baharının ıon ıunn oldu... Onu, 
bu cumarte1i allnil 6ldUrdlller. 

Bu hatırayı anmak, ıenç dok· 
torun zeki gözlerinde, dibi gazla· 
nan bir meı'ale ıibi mütemadiyen 
parlayan neı'eyl karartmııta. Fa• 
kat o, iradeal kıt kimseler ~bi, 
acı duygulara kapılmaktan çabuk 
kurtuldu ve : 

- Tabit, dedi, şimdi, blltlln 
bu olmuıların bende uyandırdıtı 
hlsai tahmin edeniniz. Ben ne 
güvercinlerden ıoğudum, ne de 
cumartesi gUnUnlln uğurauzluğuna 
inandım. Fakat bUtlin iateitme 
rağmen elim, yeniden ıtıvercin 
bealemiye vaı mıyor ve bir işe 
baılıyacağım zaman, gtzllm ğayri 
ihtiyari takYime kayıyor. Eğer 
bugün cumartesi iae, ertesi sabahı, 
beklemeyi tercih ediyorum. 

Bu neden, niçin böyle oluyor? 
Bilmiyorum ..• Bu biraı, çok kim· 
selerden dinlenilen yalanlara 
inanmaya da benziyor. Sevllea 
kimaelerin inandıkları zararaız 

ıeylere ıa.hiren olınn hürmetklr 
davranmak mecburiyetinden doğ· 
mut bir itiyada da benıiyor .• 

Mesela ben kendi heaabıma, 
bunlardan hiç biriıbe inanmıf, 

ve buna rağmen de, bu kabil 
itikatlardan birçoklarına, içten 
ioanmışçaaına tlbi olmaktan 
kurtulamıyorum. 

Muhatabım, bu husuıtaki ka· 
naatini, çok daha şllmullü, çok 
daha özlü, çok daha uaa:ı bir 
cümlecikle hulasa etmek iıter 
g;bi dUşüaL U: 

Sonra, bu mevzu etrafında 
daha fazla zihin yormıya lü1um 
görmedi 'e dudaklarında aydm!ık 
bir gülüş belirdi : 

- Ve nihayet ben, kadın 
hastalık: arı miHeha ~ ısıyım, psi
koloji miitett-bbii değ.l.. . Bu 
bahiste daha fazla konuşursam 

salahl} ef min dışın~ taşınış olu
rum. 

Kendhine teşekkür ederek 
ayrılırl<en : 

- Yalnız dedi, bu itikatlar· 
dan birçoklarım da, itiyat edini
lemiyecek kadar güliinç bulduğu· 
mu ıöy lemek İslerim. 

Me~ ela, bazı kadınlar, yemek 
sofrasıuın köşe~ine oturmazlar ... 
Zira oturdukları takdirae, yedi 

• 

yıl kocaıız kalacaklarına kani· 
dirler. 

Meaell geçenlerde, aiırbatlı 
kelli, feJli, mevki ıahihl bir aile 
doıtile yolda yU..llyorduk. 

Bir arahk, efendi efendi konu· 
şurken, yanımdan bir canbaz gibi 
fırladı. Bir de baktım, kalabalık 
caddenin kenarındaki dükkan de· 
mirlerinden birinde, çiğer gibi 
ullamyor. 

Onun ağıımı açık bırakım bu 
halini görünce çıldırdığına bük· 
mettim. Fakat az aonra, o, asıl-

dıiı demirden atladı, ve yine her 
zamanki uılu akıU., kelli felli, ve 
biraz mağrurca edasını takınarak 
yanıma geldi. Mei•r, o ande ya· 
nımızdan bir papaz geçmiş. Ve 
papaz geçince, bir madene sarıl· 
mıyanlar, kark gtln içinde ölUr· 
lermiı! 

Baıı kimselere göre de, Cu· 
martesi ıünU elbiıe ıımarlıyanlara, 
o elblaeyi giymek k11mel ol· 
mazmış... • 

Böylelerine güler, ve böyle 
d6fllnenlere acıram tabii ..• 

Kıymetli doktor, gülerek ili•• 
etti: 

- Aman bu ıonuncuyu yazm. 
zira bu ıatırları okuye~aklar için· 
de böyle ıeyler• inanan erkek· 
lerde bulunacaklar. Ta bit onlarm 
arasında karılarından bıkmıı 
olanlar da vardır. Cumarteai gUnll 
elbiıe ısmarlıyanların öldüklerini 
okur okumaz, karılarını terziye 
götürmek için ilk cumarteaiyi iple 
çekeceklerdir. 

Bu sayede de birçok kadınca· 
ğızlar, uzuıı kavgalara, mUnaka· 
ıalara girişmeden birer elbiıe 
kazanacakl&rdır! - Selim Tet1/ik 

• • :;ıtı •• :f ••••••• 1 • 1 ....... 1 • ' ..... .. 

( Toplantllar, Davetler ) 
Senfonik Konser 

~i~li Halkevi orkestra 9efi Prof. 
Miiheııdi"yan'ın idAre&inde talebeleri 
tarafından t>O kişilik bir orkeatra u~ 
yarın sabllh saat 11 de S aray •İnema
aıuda bir &enfoııik konıer verilecektir. 
Hu akşam <la saat QD ıekiz buçukta 
Fransız tiyatro11unda Seyfettin Aııafııı 
idaresinde bir korıııer nrilecek ve Mo· 
zart, \1 olk nıan ve Grieıden parçalar 
~·a lınıı.ı•akt ır. 

Halkevinln Konseri 
lııtunbul Hall.:ııvi '. H. P. ıiuiıı 

4 iiucii lı ih ii k kuı ultayının açılışı mü
uasebetile . Lugiin saat 15 el~ 'l 'epebaşııı
ıia şPlıir t: yıttro14•ındıı. bir toplantı yapa· 
elik ve lıir k•ıııfı• r vere<'f"ktir. 

CerrahCar1n T oplanbsı 
'l'i irk L'eınılıi 4.Jeıniye ti aylık toplaıı

tısıııı g• çen Pıızar giiuü Hae~ki ha11ta
n ı: e inde yapıntı:, Bııy Alıınet Kemıil, 
ronl~Poci B; y J\ iıım Nadir, Bay Ad
ıııın ve opı ı ııtör Kiızım İsmail tarafın
dan bırçok cPrralıi vakalu gö terilmi,, 
rıniu11k1t~ııhır yapılmıştır. 

Asker MalUllerlnl Ç•Gırma 
Eminönrl Askerlik 'ubesln· 

den: Şubemiz . e k yıtlı m:ı:ut zabi
t n v~ t fr,,ttan yaln z vaziyetleri aa
kt":rİ nıa 'ü ol r •k tesbit edilınit olan
hırın prn:..r nda bulunan bOtrın v .. i. 
kalui e Ye nııfuı clizd ~ nlarile birlikte 
16 ın : y.s pertenılıt: günü aktamana 
1 a c ar :ıcelt. ıubr.ye ge1meleri ilin 
olunur. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

HiSSEDARLAR-INA: 
1933 ve 1934 yılları kazanç payları ancak Bankamızın Aıli hisse senetleri Uzerindeki kuponları 
karplıiJnda ödenmekte olduğundan muvakkat hi11e makbuzlarını henüz değiştirmeyenler veya 
teahhlitlerinl tamamlama~anlar biran evvel muvakkat makbuzlarını Banka Genel Müdürlllğüne 
ıöndermek veya teahhütlerini tamamlamak ıuretile asli Eenetlerini ve kazanç paylarını almaları 
meafaatlan icabı oldutunu aayın hissedarlarımıza bildiririz. (2488) 

Zafiyeti umumiye, iıtahuılık Ye kuvvelıizlik balitmda büyük fa.ide ve te~iri görülen 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 
kullanınız. Her ecz•n•d• aatdır. 

. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 
...._ 

D. D. numarala zahire tarifesinin elli bin tondan fazla nakli· -

9 
Yata •e ecnebi memleketler• ihraç edilen zahireler• ikramiye Yeril
llıHi hakkındaki 6, 7 ve 8 inci maddeleri 1 Haziran 935 tarihinden 
itibaren IAğvedilmiıtir. Bu tarihten itibaren Haydarpa!)a, Derince, 
lznıit, Samıun, lzmir, Bandırma ve Meraln iataıyonlarile cenup De· 
llliryolları veya bunun ilerisindeki diğer ecnebi memleket demiryol· 
1-rı iıtaıyonlarına •Orettep arpa, yulaf "" Çavdar nakliyatına F 
baremi üzerinden şu ıuretle tenzilat yapılacaktır. 200 Km. dahilin· 
deki nakliyata % 20, 201 den 400 Km. dahilindeki nakliyata ton 
batana en aıağı 444 kuruı Ocret alınmak tartiie % 25, 40 ı den 
6oö Km. ye kadar nakliyata ton başına en aşağı 726 kuruı Ucret 
•lııımak ıartile % 30 ve 600 Km. den ·fazla meaafelerde yapılacc1k 
118kliyata da ton batın'. en eşağı 909 kurut alınmak ıartile % 40 
tenzilAt yapılacakbr. •Fazla taf&ilit için istuyonlara müracaat edil-

~-- _ 

0

2392., 

,.~ Dr. ibrahim Zati._-
c.taıot'u : Mahmudiyı caddui 

Çatalptm• aokatı No S 
Her.ün ötleden aonra haalalarııaı 
kabul eder. 

ASİPİN KENAN 
Halt• ve hakiki tablet· 

lerl •ıhhatlnlzl soluktan 
ve bUtUn airllardan korur. 

K•yıp: Evkaftan aldığını maata 
ait cllzdanıwla. hilviyet kağıdımı kay
bettim. Y eoilerloi aJaoağımdan hüküm
leri yoktur. [813] 

~ehzadı~&fllld& Kadı Hüa&Dııt~ 
Camii İmamı Hafıı Salih 

Sayfa 15 

GIDAİ ve HAYATI KUVVET 

-H ASAN 
FISTIK öze y Altı 

Zayıf 'Ye cılıa olanlara faıla ııda lazımdır. itte HHaD Fıabk Özl r•t•, 
rıdai mnaddı ve bilhana vitamini ve kalorlıl çok bol oldufundan 
dünyada mncut bOttln gıdal maddelerlıı en alkımmelidir. Billaaıaa ,ok 
11.lyıf olanlarla vereme t.tidadı olanlara az saman urfında katı teaidni 
gösterir. Haaan Fıstık Özl 7aj'ının bir ldloau 100 kilo ıiytinyatıııa 
ıuuadildir. Mideyi rahataıa etmıditi ı'ibl lttlba11 teayld eder n bir kilo 
Fıatık Özl yatı içen zayıflar, bllhHH çocuklar Ye biJ'incl •evre 
f'.eı:.aıliler IAakal 1-2 kilo kazanırlu. Ha••• Fııtık Özü yatı kıı Ye yaz 
içilir. Çocuklara H ı•açlere, aolpn •e•ç kıalara ye laayattan Hvkl 
ıı:ıalan ihtiyarlara- cok blylk faydalar te•ia eder. 

Şişesi 100, bllyftk 200 kuruştur. 

ASAN KREMi 
Dtaoyada aıncut kremleri• en nefiıi, ~n ııhhiaidir. Nazik cildli kadmlann 
hayat arkadaııdır. ihtiyarları ıençl•ttlrir. Ve gençleri süıellqtirir. ln1an•I 
ebedi bir taravet nren Ha-n kreml11i unutm•~nız. 

Kutusu 50, tüp halinde 20 
TUrklyede yapıllp da Avrupa etiketi Y•P•fhrdan ve 
h lkı aldatan kremlere, veaalr ıtriyat• aldanma~ınız. 
H san markasına dikkat ediniz. 

l-lasan Deposu: 

Ankara, istanbul, Beyoğlu 

İnhisarlar İstanbul Baş Müdürlüğünden: 
Kaaımpaıa ve Sirkeci Tuı ambarlarına 935 mali aenesinde 

ı.tirllecek tuzların tahliyesine ve ambarda iıtlfi ile bu ambarlar• 
dan çıkarılacak tuzların merakibi bahriye nakli hamaJiyeal açık 
ekailtnıeye konmuıtur. lbaleıl 28/5/935 gUnü saat 10 da yapılacaktır . 

isteklilerin göıterllen gün ve aaatte BaımüdürlUğUmtızde % 7,5 
muvakkat teminat paralarile bulunmaları ve ıartnameyi görmek 
i•teyenlerln muhaaebeye ml\racaatları gerektir. "247 4,. 

lıtanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Bakırköyünde, Menekte Çiftliğinde l 5 l 536 metre murabbaı 

çayıran bir Hnellk icarı 165 lira llzerinden açık arttırmaya çıkarıl
mıthr. lıtekll'.erin 19 Mayıs 935 Pazar gllnü aaat 14 de idaremiz 
ıatıf komisyonuna ytiıde yedi buçuk depozitolarile müracaat· 

• ları. "M.,, ' 12347,, 

VAPURCULUK 
TÖRK ANONiM ŞiRKETi 
lSTANBUL ACENTALIGI 
U•u Han, T elefonı R29•8 

MERSiN YOLU 
DUMLUPINAR vapuru 12 

Mayıs PAZAR gUnü saat 10 da 
Merıine kadar. 

iZMiR SÜRAT YOLU 
SAKARYA vapuru her 

hafta PERŞEMBE ıünleri ıaat 
16 da lstanbuldan IZMIRE ve 
PAZAR günleri de IZMIR'den 
lstl.ubula kalkar. 
~ ........................ , , ... ._ ................ --.... 

LOKANTA 
OVOTNi 

ENJYIYEMEKLER 

AZEBiRA 
HER AKŞAM KONSER 

Y. ECIP ve D. ZIRKIN 

,. ' 
Denizyol ları 

JŞLETMESI 
AcHteleri ı Karaköy Köprtıbaıı 
Teı. 4')362 - Sirkeci Mlblrdarude 

Haa Tel. 227 40 

Trabzon Yolu 
CUMHURiYET Yapuru 9 Mayıs 
PERŞEMBE günO saat 20 de 
Hopa 'ya kadar. u2443., 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 10 Mayıs 

CUMA ,nnu ıaat 11 de Mer· 
•in'• kadar. "2444., 

Bu adamı canından 
bezdiren şey 

GRiPIN 
i tecrübe edinceye 
kadar çekmeğe 

mahkum olduğu 

ağrı ve eızılardır . 

GRİ PİN 
En tiddetll bq ve dit 

ağnlanaı k ... r 

GRİ PİN 
Romatizma, sinir, adale, beıl ağrı· 
larına karp bilhassa mlleasirdir. 

GRiPiN 
Kırıkıığı, nezleyi, soğuk alğınlık· 
larından mütevellit blitün ağrı, 

sıza ve sancıları geçirir. 
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u -<Jene4İz de bir FRI G 1 DAi RE 
allıCiı/Muuz ! 

- . - •. ·~· JC 

ARTIK 
ÜZÜNTÜNÜZ 
SONA ERSiN 

Senelerdenberi gözlnlzde 
tlten bu sıhhat kolaylık 

Aletine nihayet 
kavuşacaksınız ! 

Şimdiye kadar özlediğiniz " F R İ G İ D A İ R E ,, soğuk hava dolabı bu sene 
yuvanızı fenlendirecektir. Yalnız 10 liradan ibaret olan ilk taksidi ödeyerek siz de bir 
F R iG İ DA İ RE alabileceksiniz. ( 40 ) mumluk bir elektrik ampulundan daha az 

cereyan sarfeden FRiGiDAiRE yuvanız için sıhhat kaynağı olacaktır. FRiGiDAiRE 
dünyada bir tanedir. F R İ G İ DAİRE markasını taşımayan soğuk hava dolabı hakiki 

FRiGiDAiRE değildir . 
• BOURLA BiRADERLER İstanbul (Galata) - Ankara - İzmir 

, .......................... ._ ... - ........................ ~--·----------------------~ ı 
Tlrklye Turfng ve Otomobil Kulftbü himayesinde , .<f PA 

25 Mayıs 1935 de Hususi trenle yapılacak olan 

BUDAPE ·TE ve ViY ANA SıHHAT 
vı:: 

KUVVET 

1 

1 

• 

seyahatine derhal kaydolunuz. 

Otel, Yemek, Seyahat : 2 nci T. L. 95 - 3 Üncü T. L. 75 
Yerlerinizin numaraları ve pasaport muamelesi için 

NATTA acentalarıııa müracaat. 1 
Beyoğlu 44914 - Galata 44514 

, __ ............. ._ .......... _. ..................... ._mm._ .......................... __ ~ 

Herkesin evinde 
her ,eyden evvel 

bir fite 

MAZON 
MEYVA TUZU 

bulunmalıdır. lçi '.mesi kolay ve zevklidir. Müferrih, mtileyyiııdir. MiDE ve 
BARSAKLARA zarar vermez ve alıştırmaz. Güç hazunları kolayla,tmr. 
KABIZLIGI def' eder. MiDE ŞiŞKiNLiK ve YANMALARINI gider;r. 
Fazla bir yemek ve içmeden soııra h;ssedilen yorgunluk ve şişkinliği hafifletir. 
Ağızdaki tatsııhk ve kokuyu izale eder. MAZON ;s:m ve marka;ma dikk ü. 

Deposu Mazon ve Botton ecza deposu, Hııhçektıpu i1 Bıınk usı ar·n~ıııd ı Sıı .~ -···-·····--·····--···· ...... ·••·······•·•···· .. ·-·-·----·-···-·-----·-· ~ ...... -~~ ······-········ ······-····-·······-... 

RADVOLiN 
En btiyük sergiieı·de 18 

diploma 48 madalya 
kazanmıştlr. 

Böyle güzel dişler yalmz 

RADYOLiN 
kullananlarm 

di şlerldir. 

TOPTAN FiYATINA 
PERAKENDE SATIŞ 

1i 
Hakiki (JuVEL) gl\z ocak
ları. Taklitlerinden sakını
nız: Pirinç renginde yaldızlı 

tenekeden yo.pılauları kat\r· 
yen ulmayıım .. JUVEL Pİ

RlN<,'TEN YAPIL~ll~ dayanıklıdır. 
FiatlRr 190 - 375 kuruş ıı.rıuında her 
çeşit ve No. vardır. 

DiKKAT; Satış yalnız lııtanbulda 
Kurnkahveci han No. 21 (Giyarmati) 
Taşra siparişleri kabul olunur. ( DE
MO~ 144) fitilli mavi alevli 275 kuru
,a ocakhrımıı v~ her çeşit BAU'l'HEL 
KAY:\ AK LAMBALARl~rrz V&l'dır. 

Diş tabipleri diyor ki: Kimyager 
"Diş'.erin ve ağzın sıhhati sabah H Ü S A M E D D İ N 

1 ki k b'ld' · ldrar, kıı.o, kazurat n ticaret tah-
ve akşam giinde 2 defa Clitleri temiz em• · 0 a 1 ır. " !illeri yapılır. Eminönü Emi lir: ve Ey-

Radvolin, bil kimya saf kalayh tublerdedir. iam banka11 kart111nda İzset Bey Hanı ,! ____________________ ! ________ _,, ____________ _, 

---------------~~------~~------------Son Posta Matbaası 
Sahibi : R. Kökçü Neşr . .l\Hicltirii : l"ahir 


