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us lininin Bir 
Dörtler Misakı Yerine... Atlatılan Bir Facianın Hikayesi 

Ş. M-: k y · 1 k Karadenizd;, Motör işleri 
ınıdi Altı Devlet ısa ı apı aca mış N z o·· l k? 

. Londra, 13 (A.A.)- ltalya e aman _ uze ece • 
~i:ıbatkkıanı M .• MuıolJlnl'nln·yı•D,i T aşdelen Suyunun yeni 93 Kişi Ölümle Pençeleşe Pençeleşe 

a m s yasa proıe er 

~duğu haberlerini alan DeyH Tesı·satı Açıld Güçlükle Kurtuldu 
oerald gazeteal, Duçenln ıark J Zonguldak (Hu-
nıfıala yerine altı devletin bir ıusl ) Bir ,çı , BH .. w:ıı:oc. '" ~':1:';.c'!IW';;~-
hıiaak teşkilini teklif edecetlnl hafta evvel Bar-
Ve bu misaka Dörtler. Misakını tm boğaz• 6nUn• 
imza etml~ olan devletlerle de, sonu ~ar-
Lehiatan ve Sovyet Ruıyan•a mara fac1&1ını 
dahil olacağını yazmaktadır. andmrcaıına çok 

Dış Bakanı 

Yarın Atinaya Uğ'ra~aıı 
Muhtemel Görülüyor 
Atina, 13 ( A. A. ) - Tllrki· 

)'e dıı bakanı bay Tevfik RüttD 
Arasın Cumartesi gUnU buraya 
aelınesl beklenmektedir. 

(1 
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a ışı Andırıyor 
Memleketin Dört Bir Tarafında 

Türlü Rekabetler Görünüyor 
lznıir, (Huıusi) - Şehrhnlzde 

lıerkeı soyadı seçmek ve araştır• 
laaakla meıgul... Bu verimli yasa· 
llııa Y•nıbaıında, Türk cemiyetinin 
Çocuklannı bugünden yarına 
hatıamak gibi özlO bir netle• de 
•ar. Soyadı seçmekte uğraıanların 
•kaerfai çok kı&kanç davranıyor
lar. Adlarını nUfuı kUtUğUne yaz• 
dırdddan halde en yakın tanıdık• 
larına bile söylemiyorlar. 

Sebebini bilecekıinlz : 
Manası, söylemeıl, ahenıl 

Y•kıııkb ola" adlar pazarlarda 
~•zada çıkar gibi derhal kapıtı· 
kYor. Şimdiki halde lzmirde elli 

adar .. Çelin,, , "Yılmaz,, , ııôz· 
~'?•• var. KUtUğe yazıhşın nllfuı 
ıureleri itibarile ayrılması, nUfuı 

( Denmı 3 OncO yilad• ) 

Tutum Haftasının 
Üçüncü Günü 
Bugün, tutum haftası mllna· 

~betile çok canlı propağandalar 
1 
aıırlanmıttır. Öğleden ıonra 

baat ( 13,30) da tayyarelerle 
tltUn Iatanbul halkına propa-

e:nda kAğıtları atılacakbr. Bu 
lı ğıtların arasında, numaralı 

•diye kartlarıda bulunacaktır. 
Tayyareler kartları, Beyazıd 

~· Taksim meydanlarfle, Ka
Dk~y kunıhıQ-una ve Üsküdarda 
b ogancılara atacaklar, halk 
'f<. u meydanlarda birlkecektir. 

artları bulanlar, ay sonuna 
kadar Tutum Cemiyetine götUr
tU:kleri takdirde yerli malından 
yl hediyeler verilecektir. 

( Devama 10 uncu ybde ) 

Izmlr o•ll ınaaolıd Faaıl Yardd•ı 

Bir Saylavımız 
Daha Vefat Etti 

Ankara, 13 (A. A.) - Bursa 
Saylav& Bay 
Emin fikri 
Eralp dtln 
gece eYinde 
anjin dö pu• 
vatrirf haıta• 
lı ğın dan ö 1-
mUıtUr. Cena· 
sesi yarın Nil· 
mune baıta

nesinden kal· 
dırı la cak tır • 
Ölen saylavı• B~rsc HJlla"ı 
mlz Kurultay Boy Emi11 Fikri 

Başkam Kazım· : Ö~lp1ın amcası 
ldL 

-. 

Y•ıal te.sl•at11ı kopı•ırtdıı o• •udcı11I 
lç•nl•r 

fYazıeı 8 inci 111yfamızdadır] 

·········································-·······--········· 
Adliye Tayinleri 
Tebliğ Edildi 

Adliye Baka.lıtı l.taıabul hlklnı· 
lerl aruında yapılan terfi, ta1in Ye 

nakil liıtHini 

dlln telsrrafla 
müddeiumumtli• 
t• blldirmittir. 
MOddeiumumilik 
derhal allka
darlara tebligat 
yapmııtır. far. 
vele• de yıutdı
dığımla gibi t,_ 
tanbul atırce:ı. 

relıi Bay Aziz 
ayni maaıla 
Konya afırce
ıı:aıına •• fzmlr 
atırcese relıl 
Bay Suad da Ba• Nanot 
lıtanbula Ye Hliy• Oçllnc:ll ceza aza
ıuadan Nuarat de (20) Ura maaı 
ı:ammlyle Bolu •tırceza reiallğine 
tayin edilmitlerdir. Bay Nuaret emrini 
alır almas hazırlanmıya baılaınııtır. 
Bay Nuuet halka ve arkadaılarına 
kendiıini sevdiren kıymetli bir ha
kimdi. Yeni vazifeainde de muvaffa· 
kıyet dileriz. Ajuceıa reisi Bay Azi• 
tekaütlilk yaıını doldurdufu için 
Konyaya i'idip gltmlyecetinl henQı 
kararlaıtırmamııbr. 

Romanyanın Hariciye 
Bakanına TetekkUrU 

Bilkreı, 13 (lA. A. ) - Meb'uaan 
ve Ayan Mecl iılari, Cenevrede barıt 
yolundakl çalıtma ve muvaffakıyet· 
!erinden dolayı Dıtitler Bakanı M. 
TitUleskoya bir tet•kkCir teli'rafı 
ı•kmeye karar vermittlr. 

acıklı bitebilecek 
olan bir deniz 
kazası savuıtu· 'l;. 

rulmut. " Gülnl· 
hal ,, vapurlle 
Bartına giden 
dokıan Uç yolcu· 
nun hayatı mu· 
clze kabilinden 
kurtulmuıtur. Bartın d•r••l11ln tam bolaza gakıre lc.ı•unlıırı 

Bu vapurla Bar .. n.a giden Bekir Sıtkı Gökçen bize atlatbk· 
yolcular arasmda bulunan ve kor- lan kazayı anlatmıttir. Aıağıdakl 
k mç maceraya ıahlt olan avukat ( Devamı 11 inci yClzde ) 

ılık Tür • s ne Dair 
yonun a5ylev (nutuk) inden ıonra, 
eakiıi gibi ortal ıtı kapkara görme• 
meğe baıladılar. 

Bunun böyle olacatı da balli, beı 
belli idi. ÇOnkO biz bu törUyO çık ı:; .. 
rırkeo enini, boyunu iyice ölçmOıtUk. 
Kurultaydan geçib te yasa kalıbına 
giren bir it Oıerinde pazarlıta girit· 
meyi doğru bulmıyanlardanıır;. Sağlam 
bağların arada bir b8yle küçllk aar
ımtılar 89ÇlrmHi1 ip kopacak gibi 
gJU olurken yeniden pekleımesl ulu11-
Jar arasındaki bagların aağlamlıklarına 
denemeğe meydan verir. 

Ondan ötOrll, Atlnadan gelen bu 
gürülUllil ıealeri, biz bllitiklitimia 
(dostluk) için yararlı buluruz. Gitgide, 
aramızda böyle kilçOk anlaıamamaz· 
lıklara da yer kalmıyaeaktır. Yeter ki, 
her iki yandan da bilitiklitln uzatıl
mas , can iate~i olsun! - » -4. 

Papam kılıkları yüzünden öte de 
beri de duyulan ıederln arkası 
ke&lldi. Bu HBJ çıkaranlar da an• 
ladılar ki, kıhk tilresi (kanun) kiın• 
aeyi, gCSzönilnde tutarak çıkarılmıı 
detildir. Şu papazın, cübbe giymesi, 
öteki papazın cnhbeııini çıkarıb Jrel· 
meai; bir aorak olamaz. Yıllardanberlt 
belli- baıh bir kılıtı olmıyan kamunun 
gezebilecetl kılıklara derli top.u ve 
bir tek kılık içinde toplamak iıtetin• 
den dotan bu törünün yer yUıünll.n 
her yanmda, doğru ve yerinde bulu• 
naralc iyi karıılanmaaı gerekti. Naaıl 
ki CSyle d• oldu. Yalnız, bundan 
nedense Yunanlı bilitllderimiz (doıt) 
kuıkulandılar. En· ıon, onlar da, iti 
anlıyorlar. Kabaran yelken!er, timdi 
yavaı yavaı iniyor. Y azgaçlarından 
,.t, f otlakliren yazarları; Papanashs-
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SaglafJ ( Meh'us J Seçecek Kadınlar Sagılıgor 
(Gaseteler) 

Ya9ln1z kaç? 
Yirmi b•• 11 . 



Spor 
Teşekkül/erimiz
de istikrarsızlık 

Fudbolda g çen yıl Tilrkıye ikin· 
cisi olan lzmirin Altay kulubü, 
gene aynı yılda lzmirın ıonun-
cuıa olan kulube yen lmiıtir. 
Bu, bizdeki .ııpor kuluplerınin 
kuv•.ret letıkrareızlığına bal gibi 
uıia ldır ve ş ynnı tcesııürdür. 
Badı en·n, bu balnmrlan hnlkımiz 
aratında bırtiktığı ak3İ teııri dün 
ıö~·Je teslıit ettlk: 

Bay Şakır ( Beykoz Y alıköy ) -
Tilrk ye iklnç"ıi lzmlr 1 Altay klübtt 
lzmirin aonuncuıu Türkıpora yenilmi• 
Bunu l'azetede oku utum ıaman 
inanmak iıtemedlm, lik maçlarında 

Türkiyenln ikinci derecede kuvvetli 
kulObü o'arak aeçileo bir teıekkO On 
lzmirln ıoldan b"rinci bir klQbOne 
yen"lm•ıi bizim aeç't it1erindeki dik· 
k biz iğimize bir öro k olm .. lıdır. 
Demek ki bizde bu gibi teyler hakiki 
bilgiye ve denemey i'Öre detil te ... 
dufe ırlSre balledi iyor. DGnyanın 
hiç bir yerinde memeli lngi.terede 
lnai tere ikincillj'"nl kazanan bir ldGb 
Manciıter tebrinin ıonuncuıu bir klnbe 
lııiçblr nkit yenilmez. Bu yenilmeyi 
l'lSz lSaDnde tutarak aporda bekJedi
limiz tetki1lti Ye iıllhatı biran ev.el 
yapalım. Bence bb"m ıporumuz tered
di etmektedir. Bu tereddinin önDne 
ı•çllmelidir. 

~ 
Bay Hakkı ( Nuruosmanlye Halk 

apart.ımanı ) - Cuma gilaG TOrkiye 
lkineiıi AltPyla lzmir 10nuncuıu Spor 
kulub lımirde ç rpıım tlar Altay 
2-3 le Spor kulnbe yenllmiı. Aradan 
Hun bir zaman l'eçmeditl halde fzmir 
IODancuıu kullb Türkike lkinc ıinin 
yerini almıt bulunuyor. Bet on ailn 
içinde Tiırkiye ikincilik maçını kaza• 
nan bir kulllbiln bütün a&aıının oyun 
kabiliyetini kaybetmeai H evvelce 
çok •tatı kabiliyetli tanınan bir kulü· 
bijn de birdenbire y tit yermesi aklın 
kal:ul edeceti ıeylerd .. ~ det ldir. 
Demek ki b"ı.de milaabakalar dikkatli 
JBP lmıyor. Eter bOyOk ıpor tet•k· 
killlerimuin her itleri lılSyle IH acı• 
mamak mi.ımkün değildir. 

* Bay Mehme' Güogöf ( Kumkapı 
Güngörmez sokak ) - lzmirde Altay n 
.Spor ku ül:e 1 nilmeıile neticele
nen maçın ben ciddi oldutuna bir 
tılrlü inanmıyorum. Her halde ba bir 
~mrin maçıdırda f.tanbula hakiki 
ıibl akletm ştir. Eter bu maç ciddi 
iae tatm m k elden gelmiyor. lfoı na 
ıporumuz hakikaten Oz rind• ehem
miy tle duru acak bir hale gelm ' ır. 
Beynelmilel mQsabakalarda gli e9çi
lerden b tka yüzümuzQ ıüidurea 
olmuyor. A'akad rlarımız tu hmir 
bidi.eaini ıas 6nunde tutarak ıporu 
bir hala. yola koyıunlar böyle devam 
edeuek daha birçok gülllnç 1ahneltre 
tahit olac t z. 

SON POSTA 

Adliye Koridorunda Kanlı 
Bir Kadın Kavgası Oldu 

Dtın ISğleden ıonra Adliyede tıçlincll katta Oçllndl 
hukuk mahkemesinin önünde kanlı bir kadın kav
gası olmuştur. Had:se ıöyle geçmiştir: 

Safiyenin kardcıl AYte de kanımıı. Derken orae!a 
ıaç saça •e bat baıa deaecek bir kavga bqlamış, 
Ayte •• Seher ellerindeki anahtarlarla öteki Ayşe} i 
başından iki yerinden yaralamışlardır. Adliye polisi 
Bay Ahmed had;seye yetişmit ve bu kanlı kavganın 

Tophanede oturan Derviı kızı Bayan Ayıe hem• 
ılred Bayan Safiyenio kocaıı aleyhine açtığı boıanma 
davasını dinlemeye gelmiıtlr. Ayşenin kocası da 
Seher ve Ay4e ad!ı başka iki kadını ıahid olarak 
getirmittir. Koridorda bayan Saf.ye ile phid Ayto 
ve teher arasında bir ağız kavgası başlamıf. İşe 

daha rlyade ilerlemesinin önl1ne geçmişUr. Anenin 
baıındao aldığı yaralar oldukça derin olduğu için 
çok kan akmıştır. Tıbbı adil Bay Enver Ayteyl 
muayene ye tedavi etmiıtir. Müddeiumumilik ıuçlular 
hakkmda tahkikat yapmaktadır. 

Mallarımız 
Dış Piyasalarda Çok 

Para Ediyor 
ihracat maddelerimizin ıon 

zamanlarda iyi para eder •adyete 
yOkıeldiklerini muhtelif Yeı:lelerle 
yazmıştık. Dıı pi~ asalara göndu
diğimiz hemen bütlln maddelerin 
canlılığı temin eden bu yllkselit 
ayni ıeki'de devam etmektedir. 

Öğrendiğimize göre, Alma~
yadan Uç }llZ bin ton yemeklik 
zeytinyağı almak tlzere yeni bir 
ılpariı yapılmışbr. Y alnıı bu 
malların 1af ye temiz olması belli 
batlı bir ıart olarak koşulmakta
dır. Diier taraftan, Lehiatandan 
bir firmada memleketimizdeki 
nzlim, incir, fındık Ye zeytinyağı 
lhracatçılan ile mOnasebet teaiı 
etmek iıtediğinl bildirmiştir. 

Diğer taraftan, ltalyadakl 
&eytin mabıull\ bu yıl, bir cins 
haıer• yOylinden mahYolmuıtur. 
Bunun lçioaltalya hariçten müh:m 
miktarda zeytin almı) a karar 
vermiştir. Bu zeytinlerin meml~ 

kelimizden alınmaaa muhtemeldir. 

Bir Haftada 
Altı Randevu 
Evi Kapatıldı 

Emniyet memurları aon bir 
hafta içinde 9ehrb muhtelif 
semtlerinde gizli olarak işletilen 
6 randevu evi meydana çıkar

mıılar ve kapatmışlanhr. Bu 
evlerde bulunan kad nlardan bir 
kısmı hasta! kh old kiarı aolaıı
larıtk zühr v1 hastalıklar haa
taneiİne gc.nderılm"şlerdir. Bu 
evleri işle\enlerde mahkemeye 
verilmiı erdir. 

Jf Bir mllddet enel Galata· 
da gizil randevuculuk ettikleri 
için yakalanarak mahkemeye 
•erilmiı olan Madam Oranya1 ill 
ile Madam Sioorya Aaliye ceza 
mahkemesince birer sene hapia 
ve 50 ıer lira para cezasına 
mahk6m edilmlşledlr. 

P'Akçılarm istekleri 
Şel rimiydeki plAkçıların Ti

caret Odaıı a, ehemmiyetle kar
talanan b"r müracaatta bulunduk· 
larmı yazmııtık. 

Deniz Seferleri 
Hatlann Ayrılması için 

Hazırlığa G~çiliyor 
Denlzyollan ile vapurculuk 

prketi ar&1ında yapılacak hat 

taksimatı için yarın hazırbklara 

baflanacakhr. 

Yeni 11ene bUtlln hatlara ya• 

pılacak ıefer adedini teebit ede· 

cek komiıyon lfini tamamile bi· 

tirmiftir. Yeni yıl için umumiyetle 

blltün hatlarda illYeler yapılmıştır. 

Bu arada, Trakya ıahillndekl la

kelelerin Gelibolu ile muvaıalea:ni 

temin için mevaimlik yeni bir 

aefer ihdaa edllmitlir. lıtanbuldan 
kalkacak bir poata, her hafta 

Karabiga, Tekirdağ, Mürefte, 

Şarköy yolile Geliboluya gidecek 

ve tekrar Tekirdağına dönecektir. 
Bu batlann iki deniz mDeueaeal 

arasında bôltııfilmeıi İfİ de yakında 
tamamlanacaktır. 

24 Saatin 
Hadiseleri Bir Akıl H asta$l Öğrendiğimize göre, Odanın 

hll iş tiıerinde yaptığı tedkikat Tersane fabrikasında çalııan 
~ da Ö /dü bitmiştir. A} r. an bir komisyon Hasan Adh bir genç Fabrikada 

apur Yeşi.köydeki plak fabrikasına varilin altına girerek temizlemekte 
Arab Mehmed adla bir akıl giderek bu iş nzerinde efrafı iken bundan haberdar olmıyan 

haataıı lzmlrde lnönU •apurlle göriltmelcr yapmııtır. makioiat Galib makineyi itletmit 

tecavi lçin şehrimize getirilmekte ve Hasan makine araaında aıkı· 
l~en "·apurda ölmuştUr. Yapılan Bedbaht ıarak yaralanmııhr. 
muayen~ nelicsinde kalb ıelde• J * Beyoğ!unda bir lokantada 

Günün 

Fırkada 
Kadınların Da Y 
zılmasına Başlanı 

Cömhuriyet Halk F1rka11 G 
Yazıanlığıoan tamimi tızeriae ka 
lar C:a fırk ya yazalmıya bıı9lamıt 

dır. Fırka teıkil&t memurlarına, 
dınların yuılmaaı için emir verü 
tir. Birçok tanınmıt kadınlan 

mllracaat etmektedirler. Şelılr me 
kadın azaları f1rkaya yazılm tla 

Kadınlar Birlitinden kalabalık 

grub da fırka1a mOracaat etmiıt1'. 

Memlekette Saylav Seçi 
Hazırhkları ilerliyor 

Kay1eri, 13 ( A. A.) - S ylu 
çimi itleri hızla iler emektedir. Be 
diye mecliıl bu2'i1D milfettitleri 
•ittir. 

Bafra, 13 (A. A.) - Say)n .. ,ı 
buyrutu pld" tinden, gece i güod 
defterlerin bitirilme.ine ç lıt lm 
dır. T eftft heyeti ıeçimi yar n ya 
eakttr. HerıGn 70 bin ıeçici aeçec 
ıanalıyor. 

Şlddetll Soluklar 
Kay••ri, 13 ( A. A. ) - Şidd 

ıotuk baı'amıtt r. Üç gClnden 
•otuklar ııfır alb 12 dereceyi 
muftur. 

Çankırı, 13 ( A. A. ) - Dört 
,.Ondnr ıiiren kura ayaz ekini d 
durmutlur. Sotuklar ı ıfırda et• 
7 - 8 • kadar lnm"tf r. Gece ba91ay 
kar az yıığmıt1a da hannuı tidde 
kırmıttır. 

Samsunda Mektebçllllc 
Samıun, 1~ (A.A.) - Bu Jıl 

yette açılaa 9-l balk okulda ı 
olarak okumaktadır. 

TUtUn Satıtlara 
Mutia, 13 (A.A.) - Şimdiye luı 

Yl'lyet içinde tiitün kalmamıı tıibl 
lakartalar da utın alınmakt 
Bualana aleaeri p..ı kaıuttur. 

Ticaret Odasıoda BUtç• 
HezırhAı 

Ticaret •e Sanayi Oda11nın 
1eae blldcell baz rlanmalc lbered 

Bu yılın bOdceainde bir mikdar 
.. rruf yapılmuına lllzum g8rillm0f 

Bu taurrufun tekli lıugOnlerde te• 
edilecektir. Büdce, Oda meclial 

3nUmlizdeki toplanhıında görütGle 
ve kat't t klinl alacaktır. 

lnk:llp Derslerl 
Camhuriyet Halk Fırkası 

Yazganı Bay Recep Peker dOn akı 
ÜniYer11te konferanı uJonunda la 
lip Enıtitüıll denlerine de• ııdden öldüğü anlaşılmııtıı. Va ta D d aş Çİ D aıçılık yapan Cemal adında bl· 

llöVUŞmaler Mlltareke .. nelerinde aJdOrülen riai mutbakta çalıımakta iken r' k 
ıipahi bir Franıız neferinin kdilinl ayağı kayarak dlltmllf Ye bu C Q İT 

FeriköyUndı oturan ıoför ıöylemedi~i için Franıız divanıhar- sırada bir eli çorba tencereıine 

etmitt:r. 

Talebege 
Yeınek Abidin ile karııı Sabiha ev kira- bine• f20) 1ene hapse mahkum edi- girerek haılamb yanmıştır. Sıcak 

----- ıı ynzUnd~n çıkan kavga netice- lib Güyan aindan na glSnderilen Ye * Beycğlunda Vatman Ki- Blliliahmer Cemiyeti dflnden "•h 
S' I h A • d h.b · B N i l umumi affa utrayıb memleketine ~ .. k J a ramaSI sın e ev sa ı esı ayan az rey milin idaresindeki tramvay ara• baren, Ukmekteplerde gıdaaıı. çoc ~. 

f h ld d d k d k d8ncmiyen poıta mGnzii Ba1 Hil- k tat 
E"'velkı" al.ıam tehrı"n muhte• ena a e öv il lerin en J& a- k baıı ıoför H.kmetln otomobiline lara haftada c.lSrt giln ı·ca ''8. • minin haline ac yara idaremize ş il 

1 1 d k 1 - ) yeme~ vermiye baılam thr. im 
lif aeaıtlerinde yapılan aramalar anmış ar ır. muhtelif znat (3ü0S) kurut g<Sodt:r• çarpara çamur.augu parça &mlfbr. a· "· .. f 

Ô 
yemek verilen talebe adedi (:J) bia '411',. 

neticesinde bazı kimıelerin üzer- lf- Bdkırköyde oturan mer mitlerdir. DGn de Otomobilciler ce- lf Kaıımpaşada bakkal Bay b L _ 
Hayırsever bazı kimıe"er, u ite -._ 

lerinde taıınmaaı yasak olan· ad~ı bi:i bir para meselesinden miyetl (:'ıSO) kurut teberru etmit ve Nuriyenin hizmetçial Sadallah ev- fedilmek Gzere Cemiyete para U..de 
tabanca, kama, bıçak ıare bu!u- ç.k;m kavga net:c ıinde Emrul.ah yek\Ua (JSS5) kuruta JGkıelmittir. den halı ve aaire çalarak kaçmıt mektedlrlcr. lıer 'e tahıi1at artbk z 
narak mllıadere edilmittir. ad.ı Urini fena halde dövmllftllr. ise de yakalanmııtır. yardım ııen"ı'et"lecektir. lttıd 

:======~======~====~~~::=~~=====:::~:::::::::::==:::=::=::===:=:=::===:~==~==~:::!==~======~==~============:::;1•aıu 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 
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H. B. - bwnaar~ mektebH diyorlardı- iL 8. - HalbukJ mektebH tlmdikl gibi böy e olur .. 
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Eir.nci k5mm SON POSTA 

-erg un 
' R · l. nn k ' esım ı ıvıa a e inançtan /(uvvet Doğar 

Boşhakanın-- -

Söylevi 

* t Bugün beşinci ulusal ökonoml 
' ferli mallar yedi günOnün 

·~8.nc~ rlinündeyiz. Eatbakan 
Geıı r•ncı yedi gUnü açarken Baı,

kachll"' d lb kbım Özalp da itce radyo· 
1t

1
•'" il verdikleri söylevlerde Türkell 

'. ~r ~enomi varlığının ae gidi9te ve 
ılın ~ ~tc olduğunu uzun uıun anlat· 
arı~ tl r, bize öyle güzel muıtu (mftj· 
ecl t') ler Yerdiler ki içimizdeki umut 

lardıfıl '"n v b. l l ~ s aa-ınm sonsuz ır nanç a 
b b•rıp kaynadığını duyduk. 

tir._.. h Bı9bakan yurt ökonomis!nln 
çiw •ryanına dokundu, btitUn 6ko· 

r ~ri varlıklarımı:ıı s5z ieliıl 
v ,, ·. Ben bu yazıda, General f,. 
Beli' :•t.n hildçe ve Türk parasının 
.eç' tieri bakımından söyledilderinl 

' ' a.lrnak istiyorum. 
aeçlııı ~ Biliyorsunuz ki ıoyaal Y urd
dnılf trda hUdce, btıtün siyasal ve 
akta' kottorntk varlıkları açık açık 
apıl~ '~teren bir kurum (mlle111eae) dir. 
çeco I Yurdun genel giditindeki eyi• 

~ 'le kötnlligll anlak lsteraeniı 
I lln boylu araştırmalar yapmak 

'dde~ •tetnez. O yurdun bir yı1Jık bUd· 1 enbe~ ~•ine ıöyle bir göz goıdiriniz 
bı.ı~ ~~un ne pçte olduğunu, nasıl 
~ 

1 
Yolda ylirildüğllnU çabucak 

rt b
1

,; '" e.rıınız. 
1 dur Batbakan bizim 934 bUdçe· 
~ıa,, ~~in çok eyi ve sağlam bir gl· 
da~ 1fte olduğunu, yıl baılangıcuıca 
• rranlanan (Tahmin edilen) vergi· 

lk ~rln eksiksiz toplanmış oldulunu 
·ıt tııe eısiz bir muştu (müjde) 2ibl 

yıaıı& r lldirdi. Buna Hv:nmeliyiz. Çt\nkll 
0 0 Udcemfzin sağlaPıhj'ı bizi iyi 

rtlnlere kavuıturur. 
" T"rk parasına gelince; General 

.~~~ftı {•met, paramızın çok sağlam oJ· 
t~dıtı .duğunu, aar1ı1maz değtrinden hiç 

brılmıyacacak bir durum da 
ç.e ~'zil ette) bulunpuğunu, altın 

I 

Kızgın bir k m çölü ortasın fa ausuz ve aç lı:al~ığıuızı dütününUz. Ne .b~r~lld vazıyet, ~ ''.ğ.l mı? Fı.ı.~ .. t kııllımızcle 
yagımak inancı, kafanızda hayat Glk i~ııli 'Y~raa, hıç ~orkmaymız ve O~ıtml!ğe dılşıneyınız. Sız bııtün tehlikeler 
karomnda inancının vA ülkii::ıiiz li k'\y b ~t'llezeenız hayat eızi en kötü deminızde bıle bırakmaz. 

--. - == 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Oç ' Acıklı Ölüm 
Bir Kadın Yandı, İki IŞçi De Toprak 

r\ltında Kalarak Can Verdi 
Son yirmi dört ıaat tlçinde 

t•hrimizde çok acıklı ve yUrekler 
parçalayıcı iki facia olmuıtur: 

1 - Sabaha kartı Haydarda 
bir evde yaniın çıkmıı, llerhal 
yetiıen itfaiye yangını ıöndür• 
mUıtUr. 

Fakat evde oturan Ye yattıkı 

odadan yangın çıkan 80 yaşmda 
Ayşe isminde ihtiyar ve sakat 
bir kadıncağız alevlerin ilk hızın• 
dan kendisini kurtaramamıf, ya· 
narak ölmüıtUr. 

2 - Dun akşam Şiılid" de 
bir facia olmu91 iki amele toprak 
altında kalarak öimUşlerdir: 

BUyilkdereı caddealnde Zlngal 
tlrketi mtldUrll Bay Tenlk Alinin 
yaptırmakta olduğu bahçede bir 
su yolu açmakta olan Emin ve 
Mehmed adlı iki amele, Uzerle• 
rine yıkılan toprak vo kaya par
çaları altında kalarak öJmUılerdir. 

"tılığıninda günden gün• çoğa· 
~ arttığını bildirdi. Şimdi geniı 

M. Venizelos ~, •oluk alarak baıka 1,1erim1zı M. Meclisinde K..aç Kişi1 ~ 
b~la.rrnak yolunda ,-UrUyebiliri.z. Ö 
Qtltçeat ve parası ı&ğlam olan Dün Öz Türkçe Yolunda /ın üş? Yunan Hükumetini Yine 
'duaların sırtları kolay kolay Bir Münakaıa Oldu ! ltalyan. Haheı Kavgasının Şiddetle Tenkid Etti 

lece)! ~hr, gelmez. Ankara, 14 (Huıust) - Mlllet i yeni Ha ber!eri Atina, 14 (Hususi) - En kuv· 
Mecilıinln dünkU toplanhsmde. f ) YetH muhalefet liderJ M. Venfze· 

ltoyadı Seçl,.m{ h (C: kk ı ) k Roma, 13 - (Ste ani ajansı 
Ziya Gev er ,Ana a e anun· bHdlriyor: loa, Türklyede papaa elbisele· 
larda ÖI Türkçe kullanılmaa~ Va!na taarruzu hakkında kon· rinin yasak edilmeıJ işinde 

Geo 1 lz[ı Bir yolunda mlltaJ.asmı söyledi, bunun trol edilmiş tafsilatı aşağıdadır ı Çaldaria hükumetini beceriksizlik 
ktp.P'' l> llztrlne mUnakaıalar oldu. 1 1 h 1 ö ü d l k 
lniıY l A d Turfaim hakkında bir layiha ta yan at an n n e sayı an gösterme le, Hariciye Bakanı M. 
• .,-" Q,.lŞl n lTlgOr d z· G h t k Habeş ölUlerin·adedi JJO dur. Val· Makdmoıu da Bulgar. Yunan 

.,. ıörüıUlüyor u. ıya ev er, ar 1 na ile Ado arasındaki arazi Uı.erio-
k ( Baıtarafı 1 inci yO:ıd• ) hocaların değil, mekteb çocukla· den uçan tayyareler birçok ölü ve hudud hadisesinde Yunan şerefini 
d:Y•dları ayn yerlerde olan on rınm bile su katılmamış öztUrkce yaralı görmUılerdir. l05 tefek, ihlal etmekle lttiham ve şiddetle 
\ rt Yılmaz ıoyadlının l:ımirde yazıb okuduğunu söyledi. 8000 kurıun, 125 çadır, 400 tenkid etmektedir. 
Op}.. Hasan (Trabzon) Meclisin «Sz bi k b F k B k 1 M Ç d .. nrnasına manl cıiam" or. faıe çantası ve r amyon u· a at aıve i .. al arlı 8 · tllrkçe itinde de ön ayak olması 

"' h u ytlzden daha f~mdlden IAzım ge'diğini, fakat kanunların unmuıtur. M. Venize]osa şöyle cevap ver~ 
oc~~ 11~ k;nıeye mllracaal blibllivri. 4'e mecliıto Türkceleştirilmeıinin çok Edebiyat mittir: 

öf!' lflt. alk Şemseddin r~d•:.t·;r lffr vakit kaybettireceğinibuyUzden işi~- l 11 - M. Venlzeloı beyanatının 
diJllCı ··n Qsırlardanberl lil'.A\. .~· ·F i olen rln a-eri knlacağmı llBY ledi. Sadra Program ar l memlekete zarar vereceğini a&la 
iodi'' tar •tıU,, ıoy adımn b!r h~tkaaı Maksudi de, bu lş:n çok mühim Ankara, 13 - Edebiyat pro- dUıUnmeden aklına geleni söyle-

.si' k afıtıdan kullanılma.: ltbıl malı· olduğunu, fakat herbaogl bir gramları üzerinde konuşmak mektedir. Hükumetin <lini kiive 
tı:rnd e Yolu ile halletmek niye- meb'uıun kelime yaratacağına üzere Kültür Bakanı Bay meselesi için glittliğü siyaseti ten· 

e 

Sayia 3 

Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş· 
lir. 

--------------------------On Yılda 
191 Milyon 
Biriktirdik 

Ôkonomi Bakanı Çok 
Canlı Bir Nutuk Söyledi 

Ankara, ı 3 - Ökonomi Ba· 
kanı Bay CelAl Bayar akşam rad· 
yoda tutum haftaıı münasebetile 
çok mühim bir nutuk ıöy· 
1edi. Celal Bayar önce pa• 
ra biriktirme itini söz 
gelişi ederek 1923 te Uç mil· 
yonu bulan biriken para yekunu
nun 1933 te 73 milyona çıktı .. 
tını, huna kUçUk carl hesap· 
ları katmak gerek olduğunu ve 
bu takdirde biriken paranın ha· 
kiki miktarının 19 l milyona var• 
dığını ve bu neticenin göğüsleri· 
mizi kıvançla kabarttığını s6y· 
ledi. Fakat mllhim bir noktaya 
işaret ederek dedi ki: 

" - Biriken paranın iı saha
sına, lıtihsal ve imar sahalarına 
geçmesi lazımdır. Buna da Türk 
bankaları veaile olacaktır. Çöm· 
leğe doldurulub toprağa gömü· 
len para memleketin senet ve 
lıtihaal kaynaklarını kurutur.,, 

Bay Celal, mllsbet tasarrufun 
milll vazife olduğunu, harici 
ticaret politikamızın da 0malımızı 
alanın malını almak,. düsturundan 
ibaret bulunduğunu ve bu yolda 
çok lyl yUr\indllğllnü, cl\mhuri· 
yet devrinde tediyat bllAnçomuzuo 
hiç açık vermediği, bilakis daima 
lehimize bir fazlalıkla kapandığını, 
son yıllarda müstahsilin yüz.Unlln 
güldUğtintl ıöyledl va yeni kurulan 
fabrjkalarm yurd için çok verimlf 
olacağını bildirerek nutkunu oöyle 
bitirdi: 

" - Bizim için lki taraf yok· 

tur: 
Bir tek ulusal ökonoml ve 

onun icapları vardır. 
Bu gayeyi tatbik ve taklb ede·· 

cek mekanizma Ökouoml Bakan
hğı mekanizma1ına ilAve edilmiıtir. 

BUrnn bu ıöylediklerimi şimdi 
gllnün meselesine bağlıyorum: 

Yerli malı propagandası ya• 
pılmıyan memleket bUtün dUnya• 
da ihtimal yalnız Afrikanıo 
ortaaadır. 

Her memlekette aebeb ve aa· 
ikler ayrıdır. 

Bizdeki sebeb ve bUyUk uluıal 
amaç ise yukarıdanberl verdiğim 
izahattan kolaylıkla çıkar. 

Bu bir ulu1a ülküdür . ., 

e lna•cı olmadı~mı bildirdi. Ziya b k . v 1· d B 
'> •• 

0 
5 Ab:dinin aş an.:gı 8 un a ay kid edh;or. [unda" evvelce ha· ~ <-İraat m t k mUdU ıı b Gevher.· " Bizjm inancımız var " H Ali B B · At 1 " A / (.tUı ın a a r uay asan , ay eaım 8 ay, berdar olmamızın icab ettiğini ınıgor ı.ııf dU Baysal soyadım seçerek dedi. k bl Bay Mehmet Emir:, Bay Ali Ca- söylüyor. Papazlarm bugünkü kı· A) B 

u uı kuıu. v Eundan sonra mUna aşa raz rıip, Bay Halil Vedat, Bay Nec• f Ankara, 13 (A. . - ayan .. 

Aydın Hattı 
Satın 

•Yni ad ğllne yazddırdı. EHalbuki uzadı, bir ara da Şeref (Edirne ) meddin Halilden mürekkep bir yba etbleri dşayanbı hOrmet olmakla dırlık (Nafia) bakanlığı ile Aydın 
hirinci kı, aynı gün o mniyct Ziya GeYhere hak verdi ve 1110- komisyon bugün ilk toplantısmı era er inl lr mecburiyete (sti· batlı ıirketinin bugünlerde Lon-
•eçer k ~un reiıi Bay Yaşar da nunda münaka,a kapandı. yapmıştır. ikinci tcplanta pazar nat etmemektedir. dradan gelen mümesıilt arasmda 
-.:ııı e lltUğa yazdrrmak üzer• Dün Meclisle, Hukuk Usulü günü yapılacaktır. Mesele böyle iken ne yapmalı vukua gelen temas neticeılnde hattın 
k'kracaatta bulundu. Vaziı en ha.. Muhakemeleri Kar.ununun .bazı ...................... , ................... k .... d................. idik? Buuun için Türkiye ile mü· satın ahnmaaL için iki tarafça 

ı &te h 1 " maddelerini degyittiren, TUrk,ıye. .. değift:ren, epartaya a ar uza· l h ı l tu 
-r .. ) n tu aftı. ki idare ~ (jamı L l tı'.ac·'k demiryolunun yapdmas1 nasebatımızı bozmalı mı idik? doalane bir an aşma ası 0 mut • 

"' ıırınd k Alman Ticaret muKave.esan .. k d ı mllıakere'e· 
f•d k 

8 
onu,tular. Hay Yaşar irin 360 bin !lra harcanmasına Türkiye bize evvelden haber ver· Ya m a satın 8 ma • a A 1 k 9-ı5 yıh 5ouuna kadar . uza· " b 1 ktır 

baa r 
1 

ederek ve Ba}'HI ma· t"' TUrk • Italyan Tıcaret izin ~eren kanun. Jiyihalan kabul memit diye münazaa mı çıkarmalı rine aş anaca · 
ına gelen Barıı ıoyadı:-.ı aldı. maunk,aveleainin 4 numaralı listesini edildi. idik?" Afyon-Antalya 

• ;;~~=~==~====~======~=~~~=~~;:-~~-==~========~~~-- Ankara, 13 - Afyon-Antalya 
Ctk lzrn~rde ıoyadı aeçimi görül.. r ' hattının 112 buçuk ki!ometresinin 
kUtuv~ır hızla ilerliyor. Nüfus J STER /NAN i STER [NAN M A / inta ihalesi 2,700,000 liraya yapıl .. 
için g ne kay.tlarını yaptırmak mışhr. Bu kısım 935 yılı içinde 
"~s·k ınUracaat edenler, adeta Batbakıın hmet laönii, Ankara tutum ve yeril mall~r Gljneral İsmetin eözü aç ı ktır ve yeriudedir. Milli b;tm'.f olacaktır. 
ı,rn·e: ekmeği alır gibi sıra bek· hrıftn.sıuı aç rnken uzun ve mühim bir nulıık aöyl.ed~, müdafaa. kuYvetleri yerinde olmayan milletlerin harici ........ E··1•8··k···ı·r·~1·.K ..... 

0 
.. 1.~~·S··0· .. ·i;·~İİ·a·n;~~·z······ G ınecburiyet:odeler.. Vali burıd, harici 8 ya111.ya dıı. epPy dokundu. Başbakan dedı kı: ııiyaAaları zayıf gi ier. Bıı sözleri dinledikten sonra, eaki u \ t,k·1c:_ral Kaz·m, İran Şahının "J•;ğı•r l.ıııg "jn }ı lrici si) asetinıiztlo milli mü.iafaaya da devirlerde harici aiyuııan111 niı; iu kötil gittiğinin daha eyi 

D.t.gı, ener1°ik manaıına ue:e:n day~uıyorı:ıak bu, dünyanın gidişinden ölürüdiir .. , anleşıluığLn~ 
(( 1 'k ~ 
~i . r 1 

» ıoyadını aldı. Vali mua.· 
l\t Fuad "Yurddaı., o:du. 13T I IST lNA A J 

A. A<lnan L.~------~----·---------~~~----------~---------------

Alevi, dümam ve teh:ikeli kokusu 

yoktur. Hor dakikada hizmete ama

dedir. Sarfiyatı H:.tte 1,S ili 3 kuruı 

kadardır. 



4 Sayfa 

Adana dan 
Haberler 

Adana, 13 (A.A.) - Saylav 
ıeçimine girecek kadınların def· 
terleri hazırlanmakta dır. Merkez 
kazaya bağh köylerin tümü ile 
tehir mahallelerinden yarısı def· 
terlerini bitırmişlerdir. Cumarte• 
ıiye bu lılerin arkası nlmmaın 
bekleniyor. 

AtatUr Un H y ell 
* Yapılmakta olan Atı.türkün 

heykelinin dikileceği parkın çev
resinin kapablmıı ı ve ağaçlarm 
dildlmesl belediyece kararlaıtı
nlmışbr. Heykel, ikinci1ctlnunun 935 
Adana kurtului bayramına açıla
cağı için parkın çevreıl o güno 
kadar bif rilccektlr. 

Beledlyenln arldatl * Beledfy mizin 933-934 yıl
lara 1 Hnıiranından Birinciteşri 
nine kadar beı aylık gelir tahsi
latında göze çarpan bir eyilik 
Yardır. 

Geçen yılın bu beı ayındaki 
tahsilat 100,750 Ura iken, 934 te 
bu miktar r 59450 lirayı bul
muştur. Iklnciteşrin ve ilk Ki· 
nunda nisbelfn geçen yılı çok 
ıeçeceği umuluyor. 

Yerli P muk Reğb tte 
lf Bor ad pamuk alışverif-

leri b iraz durgun gf tmiye başl -
mıştır. Bununla beraber yerli pa
muklarının kilosu 42, 42 buçuk 
arasında ıatılmaktadır. 

Bergamada 
Ökonomik Sergi 

Bergama (Hu usi) - Ulusal 
Ôkonomi Kurumu yedi günlük bir 
programla bir aergi ha%1rlamııtır. 
Bu sergide Berg manıo ökonomik 
sahadaki faaliyetleri görülmekte· 
dir. Sergide hergün bir konferans 
verilecek ve ökonomik bilgaer 
halka anlatılacaktır. Kahvelerde 
t utum haftası dolayısile daha 
fimdiden kahve ve çay yerine 
ıhlamur, ayran, ourup ve limonata 
ıatılmıya başlanılmııtır. 

Güdüllüler 
30 Kilometrelik Şosaları

nı n Yapılmasını Bek iyorlar 
Güdül, (Hususi) - Burada 

ziraat pek azdır. Ahalinin en 
mUhim kısmı ticareUe iıtigal eder. 
Kasabanın ) ukanıındaki Klrmir 
çayından ıimdiye kadar gerek 
sanayide, gerek zlraatte litifade 
edilememiıtir. 

Burada bin lira kadar bir 
masrafla elektrik tesisatı yapıl· 
ması da mümkün görlllmemek· 
tedir. Belediye reisi Bay Arif 
noksanları tamamlamak için ça· 
lıımaktadır. Belediyenin gayretile 
bir de postahane binaaı yaptırıl
maktadır. Nnhiye}l kazaya bağ
layan 30 kilometrelik tösenin de 
ha:ıır olan taşlarından istifade 
edilerek yapılması kararlnştırıl
mı~tır. Nabi} ede 6 111mflı bir ilk
mekteb vardır, bu ilk mektep 
şimdiki halde okuma ve okutma 
ihtiyacını karşılamaktadır. Güdül
lülerin biltün istedikleri 30 kilo· 
metrelik tösenin bir an evvel 
inşasıdır. 

Yozgadda Oz TUrkça 
Konferanslar 

Yozgat (Hususi) - Belediye 
sinemasında kadın'armı:ıdnn Ba-
yan Habibe, Halkevi salonunda 
B v Rafet A ksoy ve Kül ür Mü
dürü Bay Ce" det tarafından h al
k oz Türkçe hakkında fa) dalı 
kc. n r er~ns'ar verılmi9tir. 

SON POSTA 

MEM RL • 
I 

Kübik Mimari Tarzı Erganide 
Pek Eskidir 

Burada Herkes Senede Bir Ay Keklik Avlar 
Ergani (Hu· 

sust) - Ergani 
Madeni denen 
bu kaza vaktflo 
vilAyet merkezi 
imiı. Gerçe vl· 
layet olacak de· 
recede mllhim 
bir yer değilse 

de b kır made
ninin ehemmiye· 

ti buna bir ıe
be b o!aa gerek. 

Burada pek 
büyük bir hapis• 
hane vardı. Ab
dülhamit buraya en azılı mah· 
kumlan nefyettlrirmiş. Ctlmhu· 
rlyet hükumeti bu korkunc ve 
pis zindanı yıktırdı. Taşlarından 
bü} lik bir Belediye binası yaptı· 
rıyor. Vali Bay Tevfik Sırrı bti~ 

yük bir isabetle bu binanm pro
jesini çizdlrirken pek f eoa bir 
binada bulunan inhisar ve Ziraat 
Bankası idarelerine birer daire 
ayırmayı unutmadı. Binanın fist 
kabnda beltdiyenin ve şehrin ih· 
tiyaçlarmı karşılayacak şekilde 
müsamere ve içtima aalonu da 
yaptırdı. Bu bina ikmal edilirse 
Ergani en gUzel binaya ve ıalona 
sahih olacaktır. 

Hilen Ergani'nln büttın bina· 

Dünyanın En 
Yaşlı Adamı 
Elazizde 

Elliziz:, ( Huıuıt ) - Dllnyanın 
en yaılı adamı ElAzizin Maziird 
kazasının .. Riçik " köyllnde Ah· 
meddir. Ahmed, kendi ifadesine 
göre 170 yaımda olmasına rağ· 
men inci gibi gUzel dişleri bem
beyaz: ve sapsağlamdır. Halen 
kuru nohud yeyen dllnyanın bu 
ihtiyar adamı Aziz devrinden 
evvelki muharebe ve . hadiseleri 
daha dllne alt telakki etmekdedfr. 

ihtiyar Ahmedin en çok dik· 
kate değer olan bilhassa dişleri· 
dir. Dünyanın en muntazam ve 
en ınğlam dişleri iki aıra yakın 

bir tahihde macun Ye fırça yüzO 
görmediği halde sanki en hazık 
dit doktorlannın tarihlik muraka· 
beıine tibl kalmıı kadar sağ· 
lamdır. 

Basit bir hayat geçiren Ahme· 
din köyü dağlık arazidir. Hava 
ve ıu itibarile iyidir. Doğduğu 
tarih mukayycd lmiı mamafih 

Ahmed mubalAğadan çekinmekle 
beraber hnfızaıındakl bDyUk Yak'a· 

lıırı söylerse yafı 170 den yukarı 
çıkabilmektedir. Zaten hütun bir 

muhitin 80 lik ihtiyarları hep 
çocukluklarını hatırlarken AhmedJ 

ayni beyaz ıaç ve &akallle gör· 
düklerini llive ederler. Ahmedin 
bünyevt vaziyeti ıııkaca Ye fakat 

çelik gibidir. Biraz gözleri bozul
muştur. Kalkıb otururken de mfif• 
külat çekmekle beraber enerj'ıin· 
den pek ez kaybetmişe benziyor. 
Ahmedin ailesi efradının bir çoğu 
uzun ÖmUrlüdürler. Halen yaşa· 
yan amca zadelerl doksanlık 
olduğu halde henüz dinçdir. Bu 
ihtiyarın Ahmede halef olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Erganide ilkmekteb bioaeı 
farı çamur ve damları topraktır. 
Kiremitli binaların yekiinu bq 
Yeya altıdır. Her evin damı diğer 
bir ev;n avlusu ve umumun geç
mesine yarar dllz yollandır. 

Burada damlarda gezmek mU· 
bahtır. Evlerin hepsi kızıl toprak 
renginde olduğundan kaymakam 
Bay Mehmed Ali bntfin evleri 
beyaza boyattı. Şimdiki ıehir bu 
halile uzaktan tam ktibik bir 
manzaradadır. Bura evlerinin ana 
çizgileri tamamen kübik olarak 
yapılmııtır.Gerek tahta fıkdanı ve 
gerek soğuk rüzgarların şiddeti bu 
modern mimari tarzının burada 
icadına ıcbeb olmuotur. 

Ergani'lilerin hepsi kUrdce 

koDUfDlaSJDI bf • 
lirler. Köylerde 
Tnrkço bilme

yenler de Yardır. 
Cnmburiyet btikfı.. 

metinin muazzam 
lnf aat faaliyeti 

bu köylülerin 
hepsinin ana dili· 
nl öğrenmelerine 
sebeb olmuıtur. 

Demiryolunda 
ve bakır şirke· 

tinde binlerce 

amele çalışmakat 
Ye bu feyizli hareketten halk 
her cihetten istifade etmektedir. 

Ergani'nin keklik avı meşhur
dur. Bütlin keklik ıUrlilerl bura· 
dan geçer. Bu muhaceret zamanı 
bir keklik bet kuruşa kadar sablır. 

Avcılann batı bakır şirketinin 

Veznedan Bay Esaddır. Bu zat 
bUtnn arkadaılanna keklik ikramı 
ile Un almıştır. Sabahın alacaka· 
ranlığında metriate sürülerin geç· 
mesinl bekler. Gnnde 10 - 15 
keklik vurur. Bu bolluk, başka 
hiç bir eğlencesi olmıyan bütün 
Ergani münevverlerini ava allrlik· 
lemektedir. 

işte bu da senenin 12 ayında 
bir ay süren Ergani eğlencesi. 

Kepsud Mektebinde Disiplin 

Kepıud mektebi çocuklan n maallimleri 
Kepsud (Hususi) - Burada mlz tutmalarına, her işlerinde ti• 

mekteb çocuklarının bilhassa çok tlz ve intizamlı olmalarına itina 
sağlam bir disiplinle yetiştirilme- edilmektedir. Talebeler kıaa bir 
sine çalışılmaktadır. Talebelerin zaman zarfında en büyUk ıehir-
bep 9-ir örnek elbise giymelerine, )erdeki mekteb çocuklanndan 
ellerini ve vücutlarını dalma te• fark sız bir hale gelmitlerdir. 

Amasya 
Bu Sene Elektrikle 

Aydınlablacak 
Amaıya ( Husuıi ) - Belediye 

Mecl'si bu ıene Amasyayı elektrilde 
aydınlatmak için karar vermiıtir. 
Bu it için IAzım olan para Bele
diyeler Banka1ından borç alına• 
caktır. Yeni Belediye Reisi Bay 
Celal elektrikln Yeşilırmaktan 
istihsali imkanlarım tedkik ettir
mektedir. Bu haber Amasyalıları 
ıevindirmiitir. 

Yeni Belediye Reisi Ameaya
nın diğer eksikliklerini de tamam
lamak için çalı§ınıya başlamıştır. 
Bu meyanda bir de asri mezarlık 
yapılme11na başlanmııtır. Asrt 
mezarlık için Beybağlarının bir 
kısmı ile Ay Vaail dllzlüğü mlina
sib görülmüttilr. Caddelerin yazın 
tozdan, kııın çamurdan kurtarıl• 
ması için de tedbirler alınmııtır. 

Kızılcahamamda 
Bir Orman Tatbikat Mek
tebi Yapılması Muhtemel 

Kızılcabama m (Hususi) - An· 
karada Yüksek Ziraat Enatitüsü 
talebesinin fenni tecrübeler gör· 
mesi için elverişli bir saha ayni· 
maaı kararlaıtırılmıştır. 

Bu maksatla Orman MUdürft· 
umumlai ve Enstitünün Ormancı· 
lık KUraUıU Şefi Bay doktor Ke· 
mal ile muavini kimyaker Fazlı 
ve Faik, mlitehaasıs Alman pro
feıörU M. Benhart buraya gel
ml~ler, Gazi çamhklan ile civar 
orman sahalarında tedkikat yap
mışlardır. 

Bu tedkikat neticesi henilz 
anlaıılmamıştır. Münasip bir ıaha 
bulunduğu takdirde burada bir 
orman tatbikat mektebi yapıla· 
cakhr. •............................................................. 
Noksan Ye ıslaha muhtaç olan 
yangın söndürme teıkilatı da düzel· 
mektedir. 

Bir:nci klnua 1~ 

_)_ _______________ ~ 
1 Sıhhat işleri 

Dünyada 
Verem 
Mücadelesi 

-

Bugün bntnn dOnyada ~J, 
torların ve bp lşlerile alAb~ 
diğer fen adamlarının fÖ~ 
ve elblrliğile mücadele ettik.
Od müthif derd vardır: l - Ver,-. 
2 • kanser. Bu iki illete kad 
gelebilmek için hergUo yüz ~ 
lerc.c lira harcanıyor, yeni fP' 
ilaçlar ve tedavi şekilleri b~ 
nuyor. Vereme ve Kansere ~ 
suıı ayrı ayn hastaneler kurd'ı 
yor. HulAsa sonsuz bir did~ 
ile çıılııılıyor. Son zamanlar' 
ltalyada, eskilerine ilave ola,,( 
yeniden büyük sanatoryomlar )f, 
rulmuştur. 

Korriyera della Sera isIJ 
ltalyan gazetesi, bu büyük 1118' 
ıeaeler hakkında şu sabrları ,r. 
:ııyor: 

"Bilindiği gibi ltalyada vertA: 
baatası olanlar çoktur. ltal~ 
bllkfunetinin ıon zamanlarda Jl~,/
rettiği bir lstntisttige göre ı 
ten 1934 e kadar Italyada ver 
ha!tabğından ölenlerin adedi 
ıene altmış binden çoktur. 

ltalya hükumeti bu felafce 
defetmek için gerek olan vaSl 

lar ve tedbirleri almaktadır. ~ili 
Halihaz rda Jtalyada, 6"1'1 

yatakb 23 vere:::.:ı aanatoryo 
vardır. Bu &ene sonunda ı 3'1 
yataklı anatoryom daha açJI 
caktır. 

ltalyan gazetelerine g 
Mustolinl bu ayın fk:sinde, ~ 
mada büyllk merasimle acuD 

en mükemmel ve en büyllk •• 
lacak aanatoryomlannc:lan biti 
çacaktır. 

Bu ıanatoryomun içinde 
verem fakültesi inşa edilm" 
Fakültede yalnız verem hastnb 
na ald bilgiler okunacakhr. 

Sanatoryomun inşası için 
milyon liret sarfedi lmiştlr. 

Bu sanatoryom en mlikernJll 
ve en fenni esaslara göre ya 
mı§hr. En son sistem alb modt 
mutfağı vardır. Sanatoryom b" 
larının ısıdılması kalorifer ile 
pılmaktadır. Kalorifer tesi.sab 
yedi bliyük kazam vardır. 
lar 45 bin litre ıu ihtiva ebP 
tedlr. 

Sanatoryomun bir kUtüphan 
ameliyat odaları ve müteacld 
radiyolojl ve tahlil 
vardır. » 

* V crem ve kanser gibi kemi 
afetlerle ancak bu gibi vasıta1" 
teairli bir milcadele }' apılabilir.-' 

Bitliste Mezbaha 
Bitlis, (Hususi) - Kasabt 

evvelce vilAyet tarafından İ!lŞ 

mennedilen mezbahaaın 

masma izin verilmesi için 
den vUAyete ve alakadar 
makamlara müracaat etmişler 

Şimdi hayvan kesimi Bitlis ç 
yının içinde ve açıkta yapılnJ 11 

tadır. 

!{aramanın ihtiyaçları 
Karaman ( Hususi ) - ı< 

mızın belediyecilik noktai rııt 

nndan bazı eksikleri vardır. Y 
belediye reisi Bay Faikden b 
lenilen en mlihim işler me sıt 
da lcasabaya temiz ve sıhhi 
lemini, ekmek çeşnisin"n ı Jı 
kaanbada temizlik temini. so 
ların aydınlatılması gibi ıııv~' 
latekler vardır. 



Blrlnd •a.na SON POSTA 

( Sigaset Alemi J 
Bu Asırda 
Hakkın Yerl 
Kalmadı 

HARİCİ~ 

ltalyanın Afrikadakl mOatemlekul 
İlan Somali sınırlarında Habeılilerlı 
:alyan aakerleri aru·nda geçen Kız.ılca 
it savaşı andırır vuruşmamn ailihlı 

~avüonıesinden aonra ıimdl da dil 
. avgas ına ıahit oluyoruz. Habe,liler, 
~dia. ediyorlar ki taarruza uğrıya1a 
•ndıleridir. Yıll rdonberi yabancı 

•Y•kı basmamıı ve Habef kabileleri• 
•lıı daiınt bir uğratı olan tenha bir 
kı.7u ba§lnda, birdenbire ltalyan kuv
•etıerlnia tecavn:rine uğramışlardır 
.... elde mncud Habeı • ltalyan 
••dlaşmaaına daysnnrak iti hakeme 
:•l'eeeklırdlr. ltalyanların iddiaları 
•aıarnen akıidir. Diyorlu kl bi:ı 
hhırurken onlar gelip çattı. Hatta bu 
~cunı kartı11nda bir miktar çekildik. 

nra arkadan ~elen yeni kuvvetlerin 
~lrdınu ile geri pOskürttOk, yok yere 

1ı.e taarruz. edip zarar veren oalar 
0
l dutuna g6re uluslar arası adet mu .. 

e hince bize tazminat •ermeliclirler. 
lr Bu ikl iddianın bJriblriDdea ne 
•dar ayn oldaklamu bb bakııta 

farClyoruz •• ulualar BirBji Kuru
:ttnda yer almıı iki uluma bu 
~rece birlbfrine ayları prllt ıahlbi 

o hlalarından hayret 'H hüzila duyu• 
1oruı. Bu hal bir defa daha ııöateri· 
)'or ki hak, mak uluaal ihtirular kartı~ 
••nda laftan ••yılıyoı- n iç politikada 
•a:ı tutnıamay1 bir türe sayanlar, dıt 
r:Uttka kahbeliğine mertlikten ileri 

bar ıöaterlyorlar. Ba da anlatıyor ki 
t"'ınuı barbı bir baıkınla baılıyacak

r. Bu baskının buglln .eya yaıın 
~Palmaaı bilyllk beyUklerin ( devlet ) 
la Yillerine hatlıdır. Onların arzu11u ile 
erıeyo meaat vardır ve hakkıa, bu 

derece ayak altıaa düıtütil bugüne 
beaıur bir devri, tarih, emia olunuı, 
kaydetmemektedir.- Süreyya 

Arnavutlukta 
Otlak Kavgası 
'l'lran, 18 ( A. A. ) - Dııriclne n 

ltzaratl kasabalan balkı uasında 
ltla1& lcavguı baıgöatermiftir. Lan· 
~ balkı Errerl mahkemeaiain diter 
~aba balluoa baldı çıkarmasını 
Selte.neyerek otlaklara müdahale 
:lbiıtJer, araya jandarma girerek 
.._alak.eme kararını tatbik içla atra.
~a başlamıtbr. 

a:: 

Deniz Silahları 
·Görüşmesi 
Gelecek Bahara 

Londra, 13 (A. A.) - lngUterenin 
teldifi Uzerino Amerika, inpteJ'e ve 
Japonya araıında yapılmakta olan 
deniz sillhları garUtmelerl ilkbahara 
bırakılm ı ıtır. Amerikalılara sröre, 
şayet JaponllU' umumi bir uzlaımıya 
yol açacak tekilde cevap verirlene 
tehir kararı kendilifinden ortadan 
kalkacnktır. Fakat Japonya, yapılan 

bOtiln teklifleri reddeder de p!Anlar 
(!zerinde konuıalım derse o zaman 
it daha nazik bir safhaya srlrmiı 
ol•cakhr. lnglltere, Amerikan bat 
murahhuına, memlclc:etlerine dönme-
den evvel tekrar üç taraflı bir görilt
melere devamda bjr mahzu• olup 
olmadığını sormuı Ye Amerika heyeti 
fU cevabı vermİftİrı 

1 - lngili.zlcrle Amerikalılar, 
Vaılngton muahedenameainia esasla. 
rında ukial gibi milttefilr mi dirlu? 

2 - Amerikalılar gittikten •oonra 
nsth:akerelerio ancak diplonıui yo• 
luyla yapılabileceğini fngilialer kabul 
ediyorlar mı ? 

Bir Mektebde Facia 
Müsamerede Bir Kat 

Çöktii 
Liverpul, 13 (A.A.) - Burada bir 

meklebde acılan Hrgi ve bu münHe• 
betle verilen konHr Hnatında, birinci 
kahn birdenbire ç<Slrmesile (300) den 
fazla Jdmıe yualaDarak haatahsneye 
ııötOrülmüılerdir. 

On iki metreye yakın bir yöksek~ 
liktea yere düfenler (400) kiti kadar 
Tardır. Yaralıları hutab"neye taıımak 
için civardaki kamyonlar gctirilmiftir. 
Telaşe dli9cn anneler, çocuklannı 
almak için polis kordonunu :yarmalı 
l•temltlerdlr. 

Saat 22 de itfaiye ve poliı efradı 
enkaz altında kalan k imseleri kur: 
tarmak için, baltalı: rla kalın direkleri 
kırmaya çalışıyorlardı. 

M c r l tan Ve Marsllya 
Cinayeti 

Budapeıte, U (A.A.) - HükOmet 
fırkı:aı konırresi hük\lmetin aon dıı 
itleri karı111ndaki hareketini hararetle 
tasvib etmittir. 
Bulgarlstanın Yeni Belgrad 

El çisi 
Sofya, 18 (A. A.) - e.ı.ariatanın 

yeni Belan clçiıi M. Kazuof dila 
yeni vazifeıUne baılamak için Belgrada 

gitti. 

Edebi 
Tefrika 

18 
14 / 12 I 9:~4 

Behice, merakla sordu : 
n•·- Hayırdır inıallah; yüzün 
~Yort 

l.rı Beyhan, hislerinde ve karar· 
ol ndaki an1 değişikliklerin nasıl 
bi:&ı ta derhal keşfediliverdiğini 
la r_lll anhyamıyordu; demek, 
-~•rınt idare edemiyecek kadar 

• a~ml idi. Obalde, kaçmak t'i' eQ bllylik düşmanı olurdu. 
ku~ •halık. toplu hayat, onu, daha 

Vetle koruyabilirdi: 
- Sana bak veriyorum, Behice. 
- Ne aibi? 

1cı.a: Hanm Şiaaaideo kaçtıjım 

~ehfce, ukadqnam gözlerinin 
baktı: 

dala- Evet, bak veriyorsun, fakat· 

1 
a tam.mile deiiL.. Zaman 

r~~n.. .ileride, tamamile hak v~ 
Ye ksln ••• Genç ve çirkin denme
So~• kadar da kafi gl:Szil yerinde •. 
.._ ra tahaili iyi Ye omu% silkil
ı._!ecek bir MrYeti yar ..• Şimdiki 
lc°t •nda, böylesinin arka&mdan 

1~lar, yavrum. Senin ayağına 
Ff· lf... Daha mı dllşünllyoraun ?. 
y tç evlenmeyeceğimi deme! bili-
~&un ki bunu, biraz da kuyruk 

•cısı 1 l H' rrı o an ar, söylerler. ıç evlen· 
dtİiı'e~eğim, deyenlertn çoğu, iste• 
GlS İrı. gibi koca bulamıyanlardır. 
tln ı en yükseklerdedir, kıametle-

e ÇtKan orta hallileri bir turltl 

beyenmezler. Ve böylece kocasız 
kalırlar. Sen, böylo misin? Senin 
yalnız Harun Şinaal değil, daha 
bin tane hayranın vardır belki! 
Ne biliyoraun? 

Beyhan, iizerino bir ıuç atıl
mıı gibi kızarmışb: 

- Aman, ne diyorsun. Behice 1 
Behice, hiç temkinini bozma· 

yordu: 
- Evet, ne biliyorsun!.. Sen 

etrafınla meıgul değilsin k1 bunun 
farkına yarabiluln... Ne zaman 
arzu etlen, g&ılüntın dilediil gibi
aial bulW'ıun ... Bu yandaa korkun 
yok .•. Ha, bak, bir de kalbi ya
rahlar Yardır, onlar da evlenmi
yecetim! derler. Bunlar baıkaaın
dan elamadıkları hıncı, intikamı, 
kendilerinden alırla1' .• Sen, allaha 
ıftkOr, bu Yaziyette daği itin ..• 
Öyle ise, evlonecekıln, evet nasal 
olu, muhakkak evleneceksin ... 

Beylıan, saht• bir hayretle 
sözlerini açnuttı: 

- Aman, bu ne kadar emni· 
yeti .. Muhakkak evlenecek miyim? 

Behice, gayet ciddi idi: 
- ŞUpheaiz yavrum... Senin 

gibi güzel bir kızı bırakıılar mı? 
Buna, biç aklan yatıyor mu? 

- Aman, sus... Üzerime fe
nalık ifeliyor. Zorla mı? 

-- Zorla da olur ... Gltzel yara
talmauo cilveleridir, bunlar ... Bir 

1 Harpte Kazananlar 
'3ı Amerika, Buna Mani 

Tedbirler Takım 
Olacak 
Alıyor 

Bir 

Vaılngton, 13 
(A. A.) - Cilmhur 
reial M. Ruzvelt 
harpten istifadeye 

çalırnlar hakkın

da birlkanun hazır
lıunak üzere bir 

konferans topla

mıya çağırdı~mı 

bildirmitlir. M. Ber
nard Baruch ile 

Uluma) Kalkmma 

Kurumu eald Baı
ka.aı General Con

ıon da bu konfe
ranıa çafrılmıılu

dır. 

M. Runelt kon

fer ansıa, hiçbir 28• 

Y eoi n mlihim bir teşebbüse girişen Reiıioümhur 
M. Ruzveli 

man vaki olmıyacatıaı umutJandıj'ı 
biı hidi•e için daimi bir kanun hazır• 
lamıya matuf olduğunu aöylemlt ve 
-=-==~=-=~~ 

Fransanın Buğday 
Sıyasası 

Pariı, 18 (A.A.) - Mebusan mec• 
lisi, dünkO celsesinde buğday hakkın• 
dakl kanun lAyihnsının mllzakeresin• 
glrifmİftir. 

• P ris, 13 (A.A.) - Hilkumet, but• 
day st okları fnılo s nı 1985 senesi Uk 
altı ayın ı n vasati fiata üzerinden al
mak teklifi iç n (55) reylik bir ekae
riyet kazanm ıtır. 

S~avlskl Rezal•tlnln Mabsdl 
Paris 13 (A.A.) - Staviaki mese· 

leaino ait tahkikd esua aındaki faali .. 
yeti, hnrnretli kalem münakaınlnrına 
yol ııçmıf olaa meYkaf poU• aıDfet

titi Bonni'nin dGn mGddeiumumilik 
tarafından tahliye edilme-•ine karar 
verilnıeai, siyasi mahefllde ve e.fkhı 
umumiyede biraz heyecan .uyandır• 
mııtır. 

Amerlkadakl Otel Facia· 
sının Kurbanlara 

Lnıing, 13 (A.merlkada.) - Dllnkü 
otel yangınında ölenlerin sayı111 24 tür. 

z:zsı :s:::z:: ez -

g~n, naııl olsa, ovlenecekıin. Peki. 
Karıma Harun Şlnaal çıkmışken, 
fırsatı kaçırma ... 

- Yani, daha iyisini bulamam, 
değil mi? 

Behico, yan yan baktı, omuz· 
larını oynatb: 

- Harun Şinasiden, daha 
genci diyemem, çilnkü ağzı silt 
kokan bebek olur. Ondan daha 
glizeifnl, daha şirbini, daha nazi 
kini, daha terbiyelisJnl belki bu· 
labillrain. Fakat ondan parahsını 
bulacağım pek umamıyorum, 
Beyhan 1 

- Adeta onun avukab ıribl 
konuşuyorsun ? 

- Ha)ır .•• S.oin avukahn gl· 
bi konUfUyoıum. Bunda, benim 
de menfaatim var ... 

Beyhan, bir kahkaha atmııtı: 
- Ne tuhaf, TürkAn da senin 

aibl töylllyor. 
- Akla bafında, doğru duıu

nen herke• böyle söyler. Eğer 
TUrkAn da, tıbkı benim gibi söy
lediae, bil ki, bu işte, onun da 
menfaati yardJr. 

Beyhan hayretten hunalmlf 
1riblydi : 

- Anlamıyorum, aasal ne gl· 
bi moafaat? 

Behice,, etrafına baktı. Sua· 
diye plijımn yolu g6rünmUttü : 

- Stsyleyecek çok söz Yar 
amma, timdi uzan ıürer, •akti· 
miz yok... Yalnız şunu iyice bil 
ki, zengin dostlar. bu asırda, 
daha çok aranıyor... Amma her 
glln sana mı olacatız, her gUn 
sofrana mı konacağız, ba11mız 
aıkıtmca )'&rdım mı lıteyeceğiz ? 

meaelenin timdi ele alınma11 ufukta 
hiçbir harh bulutu olmamasından ilerl 
geldiA'ini llive etmittlr. 

Japonyanın Gizli 
Deniz Sıyasası 
Nevyork, 13 (A.A.) - Norld telea

um, japonyonın Malezya yarım ada
ıının Siyama ait luımıada (kra) 
berıı.ahında bir kanal kazmak iç.in 
Siyam hilkfımetf ila gbli mllzakereler 
yapmakta oldu~unu yazıyor. Bu ka
nalın kazılması için otu:ı kUometre 
kadar yer kazılacak H Japon filosunu 
bu sayede SingapuruD tehdidinden 
kurtulacakhr. 

Japonyada DahllT Sıyasal 
Buhranı 

Tokyo, 13 (A. A.) - Japonyanın 
ea kuvyetli farkalarıadan biri ela11 
sayukai fırkasının baıkanı M. Kiyo
şiakita istifasını nrmiftir. Y eaal bir 
fırka kuracnA-ı bildirilmektedir, 

Ukraynanın Kurtulma 
YlldtinümU 

Moskon, 13 (A.A.) - Bütün mat• 
buat Ukra7na'nıa Denikin orduların
dan kurtulutunua (15) inci yıl d<Snll
mGnl kaydetmektedir. 

!1 2 :w === 
Hayır 1 

Zengin dostlar, zengia arka• 
daşlar, bu :zamanda, ihtiyat kuv• 
vetleri gibidir. Sen, biraz bulut• 
larda dohışıyorsun. Senin, memu
riyete gelib gitmen, biraz da 
lnks sayılabilir. Habuki biz, 
çalışmağa mecburuz, neden ml? 
bırak bunlan... Bunlar da uzuu
dur. PHijda konuşulacak ıoyler 
de değildir. Şunu hatırında tut 
yalmz... Her haniİ bir doatu, 
bir ahbabı, bir arkadaşı dtışUnUr
ken: O, muhtaç değil, günün 
birinde benden yardım istemezl 
fikri yok mu, fıte bu kAfif Bu 
asırda, dostluğu, arkadatlığı 
perçinleyen kuvvetlerden biri de 
bul 

Arabadan ııçrayıp atlamıttı. 
BeyhiJaın para verm•slne mAnl 
oldu: 

- MUnatebetslıltğl bırak. .. 
Bugün misafirimain... Züiürdüm, 
dedlmse hemen kafama kakma .•• 

Arabacıya paraıstnı verdikteıı 
sonra Behice kırıta kırıta yftrD· 
yordu: 

- Hemen keseye davranma, 
kOçftkbanım... Daha mflyon•r k~ 
canın kanaı değil!iia... 

Beyhan, hayretle sordu: 
- Milyoner mi? 
- Bize göre ... Anlıyorsun ya, 

bbe göre ... 
Behice, sol omuzunu kaldırdı. 

sol gözllnü kırparak arkadaşına 
çapkın çapkm baktı. 

- Yoksa Mısırlı, Hintli prena
lere mi gö• koydun? 

Behice, plijın mtsdhlliiıae yak· 

Sayfa 5 

( Gönül işleri 
Okuyucuları,;,o 
C evablarım .. 

Ankarada Bay .i\I. Nuriye: 

l 
11Nlşan kat'ı mahiyette bir akid 

değildir, bo:ıabUirsiniz, kartı tara· 
fm herhangi bir iddiada bulun
ması mümkün değildir, yalnız 
eğer bu ıöıleşme kız tarar1nın 
m .. araf etmesini mucib oldu} sa 
onu isteyebilir, ayrıca akdin bo .. 
zulınası haysiyetini kıracak şekilde 
yapılırsa, mahkemeye müracaatta 
bulunabilir. lbtiy :ıtlı hareket etme· 
lisiolz.,, 

* lı.mirde Bayan S. Şekibeye; 
Kanun çocuğu, yedi yaşana 

ı•linceye kadar sizde bırakır. O 
zaman hakkında ayn bir karar 
almak IAzımdır. Fakat madem ki, 
eıkl tabirle ökllz ölmUı, ortaklık 
aynlmııbr, meaeleyl dostca balle
dinlz. 

* Bayan 1•M. N,,eı 
Mektubunuzun mürselünileyhe 

varıb varmadığını tetkik ediniz. 
Eğer varmış da cevabsız kalmış 
lae, içinize giren fliphenin doğ .. 
ruluğuna muhakkak nazarile bak• 
mak icab eder. Esasen, bu tetkllc: 
tavsiyesini de bir az fazla lhtlyat 
eseri olarak yapıyorum: SW se
ven blr erkeğin sixden hiçbir 
haber alama1DJf olıa bile mek
tubsus bırakmıyacaktı. 

* Bilecikte Bay (M. N. B)yeı 
iki kız hakkında verdiğiniz 

malumatı karıılqbrdım: Eğer 
maksadını,; bir az ıen, bir aı 
aerbest, bir az refaha mubtac bir 
yuva kurmasa Istabulluyu tercih 
ediniz, yoksa, eğer bundan &onra 
da Bilecikte oturacaksanız, yeni 
cereyanları itidal iJg taklb etmek 
fıtiyoraanu:, hele aerbest hayattan 
zevk almıyorsanız 6bOrllnU tercih 
etmelisiniz. 

TEYZE 

ltalyade Toprak &ıyasası 
Roma, 13 ( A. A. ) - Meb'uHa 

aecliai, bilyUk topraklann orta ve 
topraklar haliae lfrat edilmesine dair 
olan kanun lAyiluını tanib etınittir• 

latbldarıoa bile aldırmadı, Bey• 
banan önünde ) apma bir bnrmet .. 
le eğildi: 

- Prenseı hazretlerL. Azad 
kabul etmez kölenblm .• 

Beyhan, tam blr çocuk neı'esUo 
glllllyordu. Biraz evvelki kaygll
ların hepsini unutuvermişti ı 

- Oh, Behice .. Hiç güleceğim 
yoktu.. · 

Behice, birden tavr1m değiı
tirdi, kaşlarının arasına buruıtur· 
du, sağ yum11rupnu kalçasına 
dayadı: 

- Na11l, pek hoiuouza ırltti, 
deiil mi, küçük hanım? 

Kumula inen merdivene 
doğru yürürlerken Behice, Boy• 
hanın kulağına fısıldadı: 

- Naaıl, hayali bile, insanı 
neı'elendiriyor ya?. Paranın, fU 

ıihrine, kuaaıetine baki 
Beyhan, Behicenio bu kadar 

kuru maddtliğini pek iyi bulmu
yordu. Hayahn, hi• •• titr taraf.. 
(arını btıtlln bütün llımal etmekten 
korkuyordu: 

- Senin halla hotuma aitti, 
Behic 1 

Merdivenin altbapnda, loca• 
hıra giden koridorun kenarında 
durdular. Belıice ditlerini eıkaralıı 
gUldli: 

- Ben, fazla maddiyim, öyle 
mi? S8yle, inkar etme.. içinden 
geçenleri llÖyle •. 

Beyhan, yine ıaşırmışh, fakat 
bu ıefer, dayanamadı, sordu: 

- Pek[ amma, Behice, aklım• 
dan geçenleri naııl anlıyorsun? 

( Arku1 YU) 



Dünga Hadiseleri 

Nevgork 
Polisi Usul 
Değiştiriyor 

Nevyork şehrinin polis mlldürU 

Sabıkalının 1 memleketi sa.bıka-
k k k lılarm ıerrmden 

en ç~ or - kurtarmak için 
tuga şey çolc şiddetli ted· 

birler almıştır. Bu tedbirlerin ba· 
ımda zabıtanın eli ıı e geçen sabı
kalı ve tllbheli k imselere mükem· 
mel bir aopa çek;Jmesi vardır. 

Amerika ha} dutları kötekten 
pek yıldıkları c~hetle zabılamn 

eline düımektense şehri terket· 

meyi müreccah bı.ılacak!arı tah~ 

min edilınoktedir. 

~ 

Amerika demlryolları kum
panyalarının birçoğu bu

.-D_e_m-ir_y_o_l_l a---· glin kullanılmakta 
d bl olan vasati 90 ki-

rın a ,. lometre ticari sür ' a-
sür' ut rekoru ti srtttrmıya ka.· 

rar vermişler ve bu mak· 
satla yeni tip lokomotif yap .. 
tartmıtlardır. Bu lokomotifle .. 
rla her zaman ko layltkla )'Bpabl-
leceklerl vasati ıUr'at 145 kilow 
metredir. 

Amerfüa dcmiryolu kumpan
yaları, birkııım b&iLrm lıtirahdini 
tercih edeceği ve bu ıUr'atj de 
kafi bulacağı mlilahazasile bu 
ıayede otobüs ve tayyare reka
betine karşı ko) abi!eceklerl Umi· 
dindedirler. 

* Franıız gazeteleri bir Franaız 
muharrJriııin ıarjf bir ha-·------Bir Fransız zır cevablığını an-

muharrlrl- !atıyorlar. Bu mu
hurir Parise g't-

nin haz_,ır mek llıere (Dl~ 
cevablıgı.. jon) şehrin den 

tirene binmif, girdiği va
gonda yalnız bir kadın ctu.· 
ruyormu~, ve bu kadın da o b :.-
dar parıltıcı, o kadar fevkalilde 
bir gUzeJliğe malikmlı ki, muhıı.r
ririn gözleri kadının yUzUne dikili 
kalmıf. Bir dakika, Uç dakika, 
bet dakika kadın aabretmlı, 
fakat nihayet bu ıaplanıp kalan 
bakışın albnda sıkılarak: 

- Fakat neden bana bu 
kadar dikkatle bakıyorsunuz? diye 
çıkıımıf. 

Muharririn bu tekdire verdiği 
cevab ıudur: 

- Efendim: ılz okadar mlla· 
tesna bir güıelliğe maliksinl:ı ki. 
ılzi görUb de bakmayan erkeğin 
mutlaka bir kasdı olmak lbımdır. 

• 
Çekoalovakyanm maruf ku· 

lüplerinden Flavya'nın 
_M_a_ç_t_a_t,-i--- Pragdakl ıtadyc• 

munda geçenlerde 
biln kaza•ı bir futbol maçı 

yapılmış, zayıf tribünlerden birJ 
göçmllttUr. Bu tribünde (150) 
kJşi vardı. Bunlardan elliıl yara
lanmııtır. f çlerinden altııının yara• 
ları ağırdır. 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayeai Liret 700,000,000 
İhtiyat ak9el!İ ,, 580,000,000 

Merkezi idare: M 1 LAN O 
İtalyanın başlıca şehirbrinde 

ŞUBELER 
İngiltere, leviçre, Avusturyıı, Maca· 
ristan, Çekoslovakya, Yugoelavye, 
Lehistan, Romanya, Bulgaristan 
Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi' 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin: 

Peru, Ekvatör 'Ye Kolurubıyada. 
Afilyaeyon Jar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karııköy 

Palas ( Tı•lef. 2641 / 'l/ .3/4/5 ) 
Şehir dahlllndekl acenteler; 

İstanbulda: Alaleruciyan hanında 
Telef. 2821. Beyoğlunda : İstiklal 
cadd.-eı 'l'f'ld. 1046. Kampiyo dairetıi 
Borsada 1.'elef. 1718. 

IZMİRDE ŞUBE 
-RA#ll!lll:Ş:--11111' 

SON POSTA 

Taribl Miisababe 

Buyurun, Çorba için! 
--·~~~~~~~ 

Bunu Söyliyen Adam Usta Bir· 
Diplomattı Da.. f _ ~?. 

....-:--Jrlın'fl~ ' 

~ 
Kuyucu Murad Paşa. kan 

Jçinde hüküm yürüten yaman bir 
adamdı. Yüz bLıden fazla kelle 
keamiı ye Oın,anla tahtını bu 
ıuretle ağır bir sarsıntıdan kur
larmıya &a\•aımıştır. Onun yaptığı 
itierin doğruluğunu veya eğriliğini 
bu ılltunlarda 11Uzııeçten geçire· 
cek değiliz, çünkü yeri değildir. 
Ancak Kuyucunun bUtiiu Osmanlı 
tarihinde tek 1ayılacak bir vezir 
olduğunu aöylemekte tereddtid 
olunamaz. 

Bu adam usta bir diplomattı da. 
Duygularım ıaklamakta etsizdi. 
En kııgın demlerinde gUlmeği ve 
kahkahalarla gUliinecek bir sarada 
aurat asmayı pek güzel becerirdi, 
ı,ttt bu uatahğından ötlirU, uzun 
y:.Hu kendini kıakandırtmadı, 
SM~tdH:l<lltu ıı. dolabına düımek· 
~N. ur:6.ti. k11ldı ve bizzat ıadra· 
zailı o:mt.k volunu buldu. 

bırakmıyordu, içini ve içinde 
olanları ıezdirmemekte bUyUk 

bir maharet gösteriyordu. O geç· 
kin yaıına rağmen hayrete diğer 
bir faaliyet taııyordu .• Yirmi dört 
saat at iizerinden inmediği ve eşki 

ya kovaladığı görU!üyordu. Bu uzun 
J örllyUıler sıraaında ba::r;an du· 
rur, cansız bir ceaed gibi at
tan yere dUıerdl. Yanındakiler 
onun yorgunluğundan ölmek üzere 
bulunduğunu ıanırlardı. Halbuki 
o, dUtUb uzandığı yerde on, on 
beı dakikadan fazla ka:maz ve 
birdenbire canlanarak yirmi ya· 
şındaki gençlerden daha diri bir 
vaziyette yine ata ııçrar ve yine 
saatlerce dörtnal yol alırdı. BU· 
tün bu gidiJlerde bir deri. bir 
kemik -er halinde olan lağır vUcu· 
dllnll iple aımaılu sardırmak Adeti 
idi. Y orpnluktan kemiklerinin 
dağılmamasını 1anld bu auretle 
temin ederdi 1 

itte bu yaman adam, Kalen• 
deroğlu, Canbulatoğlu gibi her 

· biri yirmişer, otuzar bin kişilik 
ordulara başbuğluk eden ve Ana
doluda yeni yeni devletler kurmak 
emelini besleyen Celali kodaman· 
larmı tepeledikten sonra lçelde 
derebeyliği tesis eden M· ılu çR· 

Murad pa~ı kilim 
perdenin ucunu ara· 
lık ederek sahneye 
bakıyor ve kötü 

kötü gülüyordu 

vuşla Aydın ve Saruhan tarafla• 
rmda enikonu hükumet aUrmeye 
koyulmuı olan Yu11Uf paıanın da 
keUelerinJ dUşürmeğf taaarladı, 
kendilerile uzun bir muhabere 
kapısı açtı. Mualu da, Yusuf paıa 
da bunun asker çekib kendi llzer
lerlne gelmesinden korktukları için 
bu muhabereye kıymet ve ehem· 
miyet veriyorlardı. 

Murad Paşa. hem acı, hem 
tatlı yazıyordu. Bir taraftan babaca 
ağız kuUamp onların baılarındakJ 
kuvvetli devlete hizmet etmeleri 
lcab edeceğini anladıyordu, bir 
taraftan da yok yere takındıkları 
Celili adından kurtulmaya çalış· 
madıkları takdirde hatlarına feJA
ket geleceğini ihtar ediyordu. 

Onun evirip çevirip ileri sOr· 
dUğU makıad, bu lki zorbayı latan· 
bula getirmekti. Bu fikrini onlara 
kabul ettirmek için bin dereden 
ıu getirdi, andlar içti, yeminler 
içti ve nihayet kendilerini lian• 
dırdı. O devirlerde bir sadra:ıa• 
mın aözünU ayak albna alabilece• 
ği, yemininden döneceği kolay 
kolay hatıra gelmezdi. Bununla 
beraber Mualu Çavuş ve Yuauf 
Paşa körkörline ve uluorta latan• 
bula gelmeyi kabul etmemitlerdf, 

O m~•kle gelinceye kadar 
berkea ouu yan abdal, parasu: ve 
dervlı meırebli blr adam sanırdı. 
ÇUnkU öyle görUnUrdü. Yalnız 

barb lılerinde pek cesur davran
dıiı için iyi Un almıştı. Vali vo 
vezir olmuıtu. Hemen her muharo· 
bede onu llerl ıOrerlerdi. Pek 
gözlü ve pek yürekli oluşundan 

iatifade ederlerdi. Kendisini daima 
gözöntlnde tutturan bir sebeb de 
ihtiyarlığı idi. Yaıı, dokı1anı 
aşmıştı. Bundan dolayı da iıtişare 
meclislerine çağrtlırdı. Y okıa; 
tek bir kimaenin onda yüksek 
bir cevher sezdiği yoktu. Hatta 

Macar ıınırlarında yapılan bir 
savaı ııraaında ıerdar olan zat, 

,.,,., ..................... "' ... ,_._ .............. ~ mükemmel birer fırkanın baıında 
j 1 oldukları halde geliyorlardı. 
' 1 Murad Paşa, Mualuyu lstanbul· 

SOD Posta da beklemiye lüzum görmedi, 
,! Zülfikar Paıa adlı birini onun• 
ı ı 

t-;-=-=---==:;=~===:=~===--==I la doıtlaıtırdı ve bu vasıta 
Yevmi, elyael, H.wadle ve Halk l'•ııet .. i 

defterdarı yanına çağırarak ıöyle il 

bir tavaiyedo bulunmuştu: 

' ile bir gün kendini Konyada Me-
Eok~tiye, Çatalçeşme sokağı, as ram bağlarında baskına uğrattı, 

ISTANBUL ' öldürttü. Arhk Yuauf Paıayı ıll· 
- Murad Pqa yokıul bir 

kocadır. Ara ııra onu gözet, 
harçlık ver. 

Ve Murad Paıamn kahyuı 
bu emirden kuvvet alarak ödUnç 
para l&temiye gelince Defterdar 
da ıu ılSzlerl ıöylemiıdi: 

- Vezirlik zllğllrd iti delil· 
dlr. Senin bunak patana 1adaka 
vermekten usandık! 

Fakat bu doksan yaıını aıkın 
adam, umulmaz bir teaadUfle 
sadrazam olunca bDtUn Osmanlı 
Olkesini kana boyadı, on binlerce 
lnaan öldürerek her tarafı sindirdi 
ve tahtın etrafında belirmiı olan 
zelzele ihtimallerini kökünden 
giderdi. 

Murad Paşa, devlet ldııresıni 
cellad ıatırına istinat ettirerek 
korkunç bir tedhit siyaseti gU
derke'l vine dlnfom.-t'•trı. e1dP'l 

., ..... 
GatetemiıJe çıkan yaıt 
ve reaiml.ırio bütün hakları ı 
mahfuz ve g&ıeteı:Dizo aittir. - -

A80NE FIATLARI 'ı 

t e 3 1 
Sene Ay Ay A1 
~. "'· kr. ICr 

TORKIVB ·- 750 400 150 
YUNANlsTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Ad reı 
4eji§tirmek as kuıuttw-. -

Gelen nr•lı garl t1•rllmez. 
lllnlerdan mea'ullyet ahnmaa. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilavesi lazımdır. 

· ,... Posta kutusuı 741 İitanbut ~ 
Telgraf :Sonpo<Jta 

kün ile bekliyordu. 

Aydın ve Saruhan Yil4yetlerl· 
nln pervasız Sultanı Yuauf Paıa, 
ÜakUdarda Murad Paıa ile bu· 
luıtu. Babaca iltifat gördu. bir 
tarafa çadırlarını kurdu. gece yo 

gündüz ziyafetlere çağırılmakla 
vakit geçirmiye baıladı. 

Yuauf Paşa, ihtiyar sadrazama 
candan bağlanmıştı. Onun bu 
kadar nazik, bu kadar doğru 
lSdU ve babacan olduğunu ev• 
evvelce takdir edemediğine ba· 
yıflanıyordu. F ekat göıU de kendi 
yurdunda, malikine saydığı yer
lerde idi. lkidebir Murad Paşadan 
avdet için ruhsat iatlyordu., o da 
Hünkar ile kendini görüştürmek 
istediğini ıöyleyerek işi savaak~ 

hyordu. 
ihtiyar ve:zlr, Yuaufun kuvvet· 

l ~ı ::ı ;, ::0 :2 :a ,:.:, :<:a:::.:.: .. ;2:.:.~.::: ... =:.: .. ~=. . !erini hiç sezdirmeden bir çember 

... Telefon :20203 
1 ~ 

' ...... -

Birinci kanun 14 

,--------------------------
Res11ıi11i~i Bize Göndel'inlı 

+ .. 
Sbt1 Tabiatmızı Sögllgelifll 

Remmlnld k11po11 ile rönderlnl .. 
Kupon dli"er 1ayfamıadad ır. 

bilir. 

18 lzmir: 1 faı!Jı 
İnce duygulu ve tt. 
Turludur. Kendi•' 
kolaylı kin ıevdir' 
sokulur. Çok abpll 
olabilir. Kadın ve se 
gi bahıioe yaball 
kalmak istemez. }:ı;lb! 
ae ve eşyasını eyı 

temiz kullaıımasııi 

~ 

16 lpıala Edib: 
Güzü açık, duyguıu 

uyanıktır. Elinden it 
gelir. Çetin işlerle 

uğraşmaktan sıkılmaz. 

İnadı sever, başkala· 
rına kolaylıkla. uymaz. 

Kafasına koyduğu 

şeyi yapmak ister. 

• 
12 Antep; Tevfik; Sayma~ıuı bil': 

diği kııdar da ıa~ 
maııw ve kendisi~-, 
ehemmiyet verHmeP:· 
iıter, nizam ve fnt11 
zam usul ve kaideli 
rine yabannı kaJaıP 
Etrafına karoı sa~ı 
ve alakasız davrılll': 
maz, önayak oıınatı 
hakeızhkları ait oldıl' 

ğu merctlere bildirmek hwıusunda JM 
zımgelen fedakarlıktan esirgemez, ~ 
kendiıini kohıyLkla ezdirmeı. 

~ 

lıtanbul D. H. 
( Reıaılnln dırclnl let•ml1or ) 

Söylediğini yapar, yaptığını söylet 
giıll kapaklı io görmeııini bilmez. 1 
dışı bir gibidir. Bu halleri çok def il if. 
İH de hazan zararlı da olabilir. Arkll' 
daşları trı.rahndan kolaylıkla kııdırıht· 

• Ankara M. V. 
(Reımlnln derclol lılemlyor) 

Sevimliliği derhal göze oarpar. Bıııı• 
kafaunın, duyguımnun inceliği de katı' 
lırea, karşııındakinia göznünde yer tut• 
mak ioten değildir. İyi giyinmek, siiS'" 
lenmek ae.natini bilir. Güzelliği, benli~ 
için ıöz söylenmeeine katlanamaz. ___ , ________ -·· """ 

içine aldırdıktan ıonra bir gllJI 
aeher vakti ona haber yolladJı 
ıabah kahvesi içmek üzere ge~ 
mesinl rica etti. Yuıuf Pat'1 
Vezirin adamlle beraber Sadra' 
ıı:amm otağına geldi, Vezir kell' 
dini glllerytizle karııladı. 

-Behey oğul, dedi. Sana mıJ' 
habbetiml bilirsin. Sensiz kah"tl 
içmeyi dahi iıtemlyorum. G~ 
çadır ardına geçelim, baıbat' 
ka!ahm, can cana konuşalıf!I• 
Geleni komasınlar. 

Otağın ardına girdikten sont• 
uıaklar kahvalh getirmlılerdl• 
Fakat vezir Ue mlsafirJ, aofrl 
baıına geçmeden içeri kapıcılal 
kihyaıı girdi. Avlonya Beyi HU
seyln Beyin huzura çıkma~ 
lstedlğlnl ılSylecU. Murad Pat'' 
canı ııkılmıı gibi davranchı 

- No temaşadır, bir vakit 
olmaz ki kendi sefamızda olalılll• 

Diye hayıflandı ve Yuıuf 
Paıadan müsaade diledi: 

- Ben dışarı çıkayım. ,ı
buyurun, çorba içini 

Şimdi Ömer kethüda, satı 
Hüaeyln Ağa, Mulwr Af'' 
Hafız Acem Mehmod, Yusuf Pat' 
ile beraber sofraya oturmu.şlardJ• 
Büyük çini tabaklar içinde ortaY' 
konulan paçaya el ıunmak Uzer• 

bulunuyorlardı. Çeşnigirler k.ib
1 

yası A\i Bey, hemen: 
Yusuf paıanın enaesine yapıştı, 

kavuğunu kaldırdı, kuvvetli bit 
çeşnigir yapışıb onu yere yatırd•· 
Ellerini sımsıkı tuttu. öbürleri 
Uşüıtu. bir lahzada kudretli dere"' 
beıylnin başı bedeninden ayrıldı. 

Murad paşat kilim perdeıılıl 
ucunu aralık ederek sahneye ba
kıyor ve kötü kötü gülüyordu. 

M. T 



14 Birinci k&nun 

Ziraat Bilgisi (*) 

Yabani 
Zeytinler 
Faydasız Mıdır? 

Karıunauın Bucakkı,la köyiinden 
Bay Ömer Kahya ıoruyor: 

" KöyUmilzUn iklimi oldukça 
ııcaktır. Dağlarında, kırlarında 
ıayıaız ze, tin ağaçları vardır. 
Fakat bu yabani zeytinler meyva 
Yermedikleri gibi verseler de bun· 
ları döküyorlar .. köylü bunlardan 
bir fayda ummu) or. Acaba bu 
yabani ağaçları Ürün verir bir 
hale aetirmek mllmklin değil 
midir?,, 

C - Kırlnrınızda yetiıen ya• 
bani zeytinlerin meyva tutamama11 
en kısa bir aözle bakımıı zlıkların• 
dan ileri gelir havaaıoın sıcaklık 
ve soğukluğu, zeytin ağaçlarının 
dayanabileceği kadar ılık olan; top
rağının kurumu elverfşlJ ve bağnn· 
daki bcaleyicl maddeleri kararınca 
olan yerlerde bu yabani ağaçları 
UrUn bir hale getirmek mUmkUndUr. 
Şu kadar var ki zeytin; ormanla· 
rın değil bahçelerin bir ağacı 

olduğundan onun buradaki ya,a· 
yışını da değiştirmek; ormanda 
değil bir bahçede imiş gibi bak· 
mak gerektir. O zaman ıoyu 

piçleıen, bol bol çiçek açıb ıonra 
bunları dökerek nankörlük eden 
bu çala kılıklı aqaçlar birer h a· 
Jırlı evlAd gibi ılıe hizmet etml· 
ye baılar. Eğer k~yUoUzUn ikli· 
mlnde bilhassa rutubetli günlerin 
gündüzle gece sıcaklığı, kışın 
donlu gilnlerl, baharlarm yağıı· 
ları vo nihayet topraklarının ku• 
rumu az çok ağaç yetlştirmiyo 

elveriıll lıe biç durmayıb bun• 
)ardan ası)anmahsınız. Yapaca• 
ğmız l\k it bunları budayıp 

Biılamak, sonra da her yıl diple· 
rinin toprağına, gövdes;nın dal· 
larma emek \'ermektir. Evvelce 
zeytin ağaçlarına dair yazdığım 
birkaç yaııyı okudisanız öğr_. 
mlııinizdlr ki bu ağaçlar mey'fa• 
larını 180 gün dallarında taşırlar. 
Demek ki senenin hemen yarı· 
ıında topraktaa bu meyYalarını 
besliyecek ıu ve gıda ararlar. 
(Eğer bnnu bulamazlarsa Ozerlndekl 
meyvaları da ya ıilkip atarlar. 
Ya da çiçek açmııkon moyva 
tutmaktan yazgeçerler. Sanki: 
11Siz bana bakmıyor muıunı? 
Ben de ıizo bakmam 1 ,, Diye 
kır1ımlık göıterirler. O halde 
toprağını kuvvetlendirecek, nemini 
ıeklayabilecek bir bale getirmek 
için ne }Azımsa yapınca bu mahzur 
ortadan kalkacaktır. Diğor ta· 
raftan zeytin ağaçlarında yalnıı 
iki aenellk dallann meyva Hr· 
diğini ve bir defa meyva vermit 
olanların iıe artık ağacın Uzerinde 
ltızumıuı bir dal olarak bulun., 
duğunu bilmelidir. Böyle olunca 
da budamanın ne kadar mühim 
oldutunu anlayoraunuz değil mi? 
Hulba, çok öml\rlll, çok dayanıklı 
bir ajaç olmaaına rağmen zeyti· 
Din mahsul Yerlr, karın doyurur 
bir ağaç olmaaı birtakım ıartbra 
bajlıdu. O şartlar da ııraaı 
dtııttıkçe ayrı ayrı aaydığım nes· 
ileler olub biı onlarJn hepıioe 
birden ( bakım ) diyoruz. 

SözUmlln &onunda ıunu da 
•~yleyim ki böyle yabani Hytin· 
lerl aıılayarak onaracak olanlara 
hükumet bu ağaçları 1528 nu
maralı kanuna göre bedava yeri 
ile bir!ikte tapulandırır. 

Bu kanunun bUtnn dUşUnceal 
de kırlarımızda yabani bir bald• 
Y~titen ağaçlara vergili bir hale 
getirmek, böylece köylllmllzU 
ferahlandırmaktır. 

Ejer sizin köylOlerin dllliln· 

Dlnrada Olap Bitenler 

Bir Katil Beraet Etti! 
"Kızının Ôldürüldüğil Gün, Mezarının Baıında intikam AlacaA"tnı Söyliyen 

Ve Yedi Sene Bekledikten Sonra Sözünü Tutan Bir Bahai,, 
-

" Yıllarca, Her Dakika 
Korku içinde 

Öldürülebileceğini Düşünerek 
Y aşıyan Bir Koca !n 

Hafta içinde Pariı Aiır ce-
ıa mahkemesinde bir cinayet 
dava1ı aörUldll. 

Öldüren, Belçlkanıo ,ek ta• 
nınmıt fabrika:arından birinin ta• 

hibidlr, yatı altmıtı geçgindir. 
••Uıolr., adını taıımaktadır. 

Ölen iae, yine Bolçlkanıa te.• 
nınmıı, ailelerinden birine men• 
ıub, ıengio bir aençtir, Vor1t 
adını taıımaktadır. 

Cinayet Parlat• olmuıtur, 
fakat Belçlkada başhyan bir bat
langıcı vardır z 

Bundan on 1ene kadar eYvel, 
ölen Vorst, öldilrUlon Usoir'ın 
kızını iıhımiı, almıf, Ye bir iki 
yıl kadar geçtikden ıonra bir kavga 
esnasında rovelverinl çeker•k öldür 

milf 1 
Ozaman ıenç katili tutmuılar 

Brüksel ağır ceza mahkemesine 
Yermiıler, katil 20 yıl hapiı ce• 
ıaama mahkum olmuş, 7 yıl yat· 
mıf, fakat o sırada çıkarılan yeni 
bir kanun, cezaıının geriye kalan 
kıımını tecil edince, adam Hrbeat 
bırakılmıf. 

Ölen kızın baba1ına gelince, 
Liıoir cinayetin yapıldığını ~ğren• 
diki zaman hemen rovelYerloi 
kaparak katil arkasından koımuı, 
polisler onu daha evvel yakala· 
dıkları için bulamamıf, maktuflln 
nakledildiği hastaneye dönm\iş ve 

orada cesedin üzerine kapanarak: 
- Yemin ediyorum ki, lnll· 

kamını 9Jacatım, diye bağırmıf. 
Bir insan hakkını kendi kuv· 

vetile alamaz, almıya teşebbUı 
ederae hakıız dUşer, ceza 1ıörUr, 
fakat kızını kaybetmekle mecnu• 
na dönen baba, artık hiçbir 
ıeyl muhakeme etmiyor, ıöylenip 
duruyormuı. 

Bereket •ersin, ceza mahke• 
me1l katili 20 Hne hapıe mah• 
kum edince me1elo kapanmıf, 
tam 7 ıene ktıl altında uykuya 
dalmıt ve bir tecil kanunu 
çıkmaıaymıı unutulup gide· 
cekmit 1 Fakat maalesef diye· 
lim, bu kanun çıkmış ve katli 
Vorst 1erbeat kalmıı! Bu zat 
kayınpederinin intikam almak ls· 
tediğinden haberdardır, ne yapım? 
Tahliye ediJdiği gUn hapiıhaneden 
gizlice çıkmıı, Parlsin yolunu 
tutmuş ve orada izini kaybederek 
yaşnmiya çııhımıf, bir mUddet 
ıonra da evlenmiye teıebbnı ede
rek madmaı.el Ehman adında bir 
kııla nııanlanmıf.. Maamafih btı
tUn hayatı korku ile geçlyormuı, 

································•·········•· .. d~iÜ··;İb
0

i kırlarımızı bezeyen her 
yabani ai•ç yurdun ncrealnde 
olurH olıun it• yaramaz o!aaydı 
devlet ne diye böyle bir buyruğa 
ltııum ıörecekti?. Billni2 ki bu· 
gUnkU fennin ba9armadıiı hiçbir 
iş kalmamııtır. Yeter ki bir onun 
iıteklerini yerine getirebilelim. 

Çiftçi 
Açık mektub: 
Dijer ınalinizede ceYab Yere-

ceğim. 
Karapınar muhtan Mehmed Ef.ye 
(Çiftçinin öğUtleri) kitabı İn· 

kıllb kUtUbhanesin de satılıyor. 
20 kuruıtur. Oradan aldırabilir• 

ılnlz efendim. - Ç. 
4•) Ziraat huauaundak_I mUtklUlerhıhl 

.. runuıı. Son Poata'nm (Çiftçi) •I 
•I•• ee·u9- Yeraoektlr. 

Van der Vorıt'un baba11 ve kardeıi avukatları Metr Ganon He konuıuyorlar 
mvuı, ve nihayet korktuğuna da 
ugramııf 

Liıoir ıabık damadının ıerbeat 
bırakıldığını öğrenince arkaıından 
Franaaya koimuı, haftalarca, ay· 
larca adreıini aramıf, nihayet 
bulmuı ve bir 1&bah da kararını 
tatbik etmitl 

Parla Ağır Ceza mahkemesi 
reisi, bütün bu h~diıeleri Juriye 
hulAsa ettikten ıonra kati e dö· 
nerek iÖyliyor: 

-Sa bnheylin köşe batında pu• 
ıudaydım:z, öldlirmek lstedlğinlı 
adamın evinden çıkdığını gördU· 
nUz, ı·ov ]ver llaizdeydl, Fakat 
tctiA'i çekmed!nlz. çünkll Sabık 

Van der Vors\'un nitenlısı madmaıel 
Ehman 

damadınızın yanında kllçUk bir 
çocuk vardı, yanlışlıkla onu vur
maktan korktunuz, bir çeyrek 
ıaat, sabık dam~dınızın yalnız 
kalmasını beklediniz ve o Eaman 
ateı ettiniz, hem de dokuz kur9un 
attınız! 

Llsoir - Doğrudur, ve llAve 
edeyim: O dakikada kani oldum 
ki öldtirUlcn kızımın ruhu ıad 
olmuştur! Yaptığıma peıinıan de· 
ğilim, icabında tekrar yapanml 

ihtiyar kati in yaıı (63) dll. 
Bununla beraber dinç görünüyor· 
du, hatta yüzünde derin bir &0· 
künet eseri vardı. Reiae son ıöz 
olarak: 

- Vicdanen milsterihim, dedi. .. 
Bunu mütcakib mahkeme şahit· 

lerl dinlemeye geçmiştir. Bu ıahit· 
lerin hepsi de u Llsoir,. ın bütün 
hayatında son derece dürüst bir 
tüccar olarak tanındığım ıöy le
mitler, hatta ; 

- S6zOode durmak için ken• 

dl zararına it yaptığı zamanlar 
çoktur, demlılerdir. Maamafib bu 
arada Llıoir'ın ticari hayatında 
çok doğru olmaıına mukabil his 
hayatında bazı aykırılıklar olduğu 
ıöylenıniş : 

·- Evli ve çocuk ıahibi olma• 
sına rağmen, belki bir dUzUneden 
fazla metreal, bu metrealerden do 
birçok gayrımetru çocukları yar
dır, denilmiştir. 

Lisolr: 
- Yalan değil l Yalnız ilAve 

edeyim z Bu bahsettiğiniz metres
lerin ve çocukların hepıinin de 
hayatları muvakkaten temin edil· 
miştir. Bundan başka hayatın bu 
kıımı sadece bara aittir. Ben bu· 
rada kaç metresim olduğunun 
hesabı verecek değilim. Suçum 
bir cinayettir, onun heaabını .,.. .. 
receğlm. 

Müddeiumumt: 
- Katil bUtün hayatında 

temiz ve dilrllat tanmmıt olabilir, 
fakat bu, bir katil sıfatlle tecziye 
edilmekten kendiıini kurtaramaz! 

Suçlunun uukatı: 
- Arkanızda taşıdığmıç kır· 

mızı elbise ile dudaklarınızdan 
baıka bir cümle çıkıaydı hayret 
ederdim! 

~ 

Bundan ıonra 11ra ölen zabn 
babasını ve kardeşini temıil eden 
avukata gelmiştir. Avukat: 

Vorts'un 9 sene evYel zev· 
cesini öldürmeainede, kaympe
dorini ıarsılmaz doğruluk prenıib
lerile aralarında çıkardığı geçim· 
ıizliğln aebep olduğunu ıöylemlı, 
ceza lstemittir. 

Müddeiumumiye gelince: 
- « Kızını kaybeden katilin 

duyduğu teeallr önUnde hürmetle 
eğilmekle beraber, 9 yıldanberl 
ıönmiyen bir kini hanalaaınm 
kabul etmediilni, hele bir ada· 
mın kendi ell!e ceza YermHinl 
kabul edemiyeceğini, binaenaleyh 
Liaoirln cezalandırılmasını gerek 
olarak ıöylemiı, yalnız eıbabı 
muhaffefeyi kabul edecellol 
lla\'e etmiftir. 

Katili Matmazel Tinayr lımln· 
de bir kız avukat ile, Tıchoffen 
iıminde bir genç ıtajyer, ayni 
zamanda da Pariıin en tanınmıı 
avukatlarından biri olan Metr 
Campinchi mOdafaa edlyorlerdı. 

Bunlardan Metr Tscboff•n 
hukuk gözUnden, ilk cinayetin 
ıeheblerini ve 1afhalarını tahlll 
etnıi,, Matmayel Tinayr ise çok 
hisli ve ince bir müdafaa yapmış, 
Fransa gazetelerinin ıöyledikle
rino g5re juri azaıında büyük 
bir alika uyandırmıtbr • 

Metr Campincklye ıelioce, o 

: J Bilmecemiz ı: 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer ll•tik top alacaklara 
lıtanbul kız li1eıi ıınıf D-2 dın 766 Han• 
dan Fev:ıi, İıtanbul erkek li1esi80d .ı.~ibat 
Kuleli Aıkerl liae1i ıon 11nıftan 1640 
M. HulU.i, SultanAhmed Reşidbey 
apartımanı No. i de Meliha, Feyziati 
li111fnden 196 Şehim Kemal Bay H 

Bayanlar. 
Birer bUyUk •ulu boya atD

caklara İstanbul 44 üncü mektep 1 ı 
Hikmet, Adana ticaret mektebi •o ı 
sınıf 19 M. Enver, OskUdar Dabakl r 
Haeanbaba sokak No. 18 de Öm<:ı, 
SamHn Ortamektebi sınıf 2 den f10 
Nezahet Halis, letaubul erkek lisesi 
ımıf 2 den 1053 Refik Bay Ye Bayanlar. 

Birer kUçUk sulu boya ala• 
caklan 1.1tanbul Kumkapı Bogosyan 
Vardaryan mektebi ıınıf 3 den Rejan• 
tuhi Sirekyan, Salıbli Altınordu 1lkmek• 
tebl ıınıf 4 A dan 94~ Mete, İstanbul 
44 UooG llkmakt•b 4 üncü ıımf 874 
Orhan, Çorlu Şücaaddin mektebi sınıl 
6 ten Güzin, Kumkapı rum kız llk .. 
mektebi aınıf 6 dan Fofo Meeineyl 
Bayan ve Baylar. 

Birer boya kalemi alacaklar:: 
Babıili GUzel1an'atlar ıokağı No. 5 te 
Nezahet, Pertevniyal lise1i 188 Naim, 
İstanbul 49 uncu İlkmekteb 24 Perihlo, 
Samsun latıklal llkmektebi sınıf 5 te11 
197 ZGhal, Salihli Altınorda İlkmek• 
tehi 11nıf 5 ten 976 Çelik Bay ve 

Bayanlar. 
Birer kart alacalr'an DaYUt

paıa ortamektebi B-3 ~en. 879 M. S~ 
mih, Kulelı ukerl liaeııı 378 Şefik 
Sabri, Salihli maliye varidat katibi 
Bay Mustafa yanında Yunuı Dllndar, 
Muğla kuyumcu Bay Sadık kızı Na· 
sire Ayoan, lımir AJlreiı mahaJleıi 
1kinoita11lı Çeşme sokak No. 6 da Hü. 
seyio, Konya kıı muallim mektebi 
karşısında Süha Mithat, Haydarpaşa 
lisesi sınıf D·3 ten 104 Burhan, Sam• 
sun Dumlupınar mektebi sınıf 4 ten 
289 V elıd, Konya Gazipaoa mektebi 
5 inci ıınıftan 343 Seınıha, Adapazar 
ortamokteb A-2 den 212 M. Naci, 
Giresun Hacı Bayram ude Bay lbra• 
him km Fikret, Boğadiyan Necatibey 
mektebi Baıımuallimi Day Ahmed kıs• 
Güner, Kayseri erkek lieeıi B·l den 
194 Faruk, Samsun Dumlupunar meke 
tehi ıınıf 4 ten 289 Yalçın, Ay• 
valık Küçükköy Bay Niyazi oğlu 
Liitfi, Akhisar mahkeme baekitibi oğlu 
Dürrü, Salihli Altınordu mektebi ıınif 
S den 648 Sırrı, Samsun lstiklw mek· 
tebi 181 Jale, Sıvaa erkek lisesi S A 
dan 136 Vedad Alp, Samsun İnönü 
msktebi ıımf lS den 214 Halim, !ıtan
bul 44 üncü mektep 434 Ebrar, Zon• 
guldak Ortamektep 274 Üner, Samııuıı 
Cumhuriyet mektebi 67 Şazi Kayhan 
Sultanahmet Tioaret mektebi 1028 
İrfan, Samsun :t.tiklil mektebi 
5 inci ılnıf 240 Vedia, Dnrek birinci 
mektep beıinoi ıınıf 64 Oıımau, 
Zonguldak ortameJcteb 2 inci ıınıf 280 
Abdullah Samaun İnönü mektebi ıınıf 
5 ten 200 Müoir Altunlu, Gerede bak· 
hl Bay Kamil oğlu M. A. Baki, Esine 
telcraf muhabere memuru Bay Alled• 
din Alphan oğlu Haıan Ayhan, Sam• 
ıun htiklil mektebi S inci sınıf 293 
Binnaz, Zonguldak ortamekteb ıınd 
8 ten 144 Muharrem, Kayıeri Meı. 
mektebi 139 Kirkor, Çorlu Şücaeddln 
mektebi ıınıf S ten 612 Kemal, Gerede 
Anadolu oteli müıteoiri Bay Tevfik 
oğlu Cengiz, Samsun Dumluj>UDQ 
mektebi sınıf ~ ten 291 Şükrü, Gedik• 
paşa runı kız İlkmektebi 6 ıncı sınıf 
'l'eodora Aıkilidu, lsmit İltiklil mek• 
tehi 11nıf •ten 171 Orhan, Samı\ID 
liHıi ımıl 1-3 ten 381 M. Kemal. ı.. 
mit ortamekteb 110.ıf Sten 144 Sül•J• 
man, Dnutpaıa ortamekteb 322 Mu· 
saffer, Konya Akifpata mektebi aınıl 
4 ten 863 Kaya Bay •e Ba)'anlar. .............................. ·----·····-······· .. ··· .. 
aenç mealekdaılannın 6nünde t .. 
•azula çekilmiı: 

- Arkadaılanmın ıahane ml
daf aalanna illve edilecek bir ke· 
lime bulmak için hukuk dlhlıi 
olmak IA:ıımdır, kendimde bu ıa
fatı aörmiyorum, demiıtir. 

• Juri heyetinin mtlzakeresi uzun 
ıllrmemiştir. Karan ıudur : 

- Katil mazurdur! 
Parla gazetelerinin anlattık· 

larına göre bu karar halkın vl~ 
danına o derece uygun dUtmUı 
ki aalonda bulunanlar tarafmdan 
müttefikan alkıılanmııtır. 
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Sa· d Halim Paşayı Sada
klaştırmak istiyorlardı .. 

Zahiri münasebetler, anc.:lk 
resmiyetin verdiği sun'i bir nen.
ketten ibaretti. ltUhad ve Terakki 
Merkezlumumlslnin, Mısır Hidivl 
Abbas Hi:mi Paşayı ( Arap lttihad 
ve lstikl li ) nin bP-şhca mürettip 
•o mu evvilderinden addettiğine 
dair bizzat Ittihadçıl r tllJ'afından 
söylenen sözler, bu znta k rıı 
beslenen mniye izliğin sebeb ve 
ınabiyetinl gö termekte idi. Nite
kim lttihad ve Terakki Cemiyeti 
ile nnlnşmış olan Mısırdaki ( Hu.· 
bfilvatani } Cemiyetinin Hidivo 
karşı aleyhtarlık göstermesi do 
cemiyetin gizli t şvik ve ıiyase• 

tine atfedilmekte idL Bunun için
dirki vaktileı Hidiv Abbaı Hilmi 
Paşanın resmi ziyareti müteakip 
Babıitlfde Sadaret da"resl kapı
sından çıkarken maruz kaldığı 
•uikast lttihdcılara t hmil edilmek 
latenilmişti. 

VakıA, Abba11 Hilmi Paşaya 
kurşun otan gene, bir Mısırlı ta• 
lehe Idf. Fakat bu mütecasir, o 
anda kurşunlarla delik deşik edil· 
ıniı, bir tek kelime söylemeden 
can vermişti. O zaman bu me&e- t 
leyi cemiyete atfedenler ı 1 

- Kapının önünde bulunan ' 
resm1 ve sivil zabıta me.murlan, 
eğer isteselerdi bu gene Mısırlıyı 
diri olarak tutabilirlerdi. Halbuki 
bu gencin trafmı a)an lttihadçı 
fedailer, onu bililtizam öldlirürler. 
ÇünkU, ifadesine imkan bırakmak 
istemediler. 

Demişlerdi ... Arasında lttihad· 
cılarla bu derece gerginlik olu 
Hidiv Abbas Hilmi Peşa, harb 
ilan edildiği zaman. Avrupada 
idi. Ondan sonra da Mısıra gi
dememiş, lstanbula gelmişti. Uzun 
nıUddet lstanbulda kaldıktan son• 
ra, tekrar Avrupaya avdet et• 

nıişti. Şimdi, Sadrazam Said Ha
lim Paşanın (Mısır Hidiviyeti) ne 
tayin edilcceğ;nden bahaedilirken 
huna, şu (Esbabı mucibe) gö1-
terilmekte idi : 

( Hidiv Abbas Hilmi Paşanın 
lnglltere hükumetine arzıdehalet 
ettiği anlaşılmıştır. Vakıi müıa

tUn,Jeyhin parası kalmamıftır. 

V.yanada ve badehu ksviç
rede mllıayakal ıedide içinde 
Yaşamaktadır. ihtimal ki bu ıe
hebden böyle bir teıebbüste bu
lunmuştur. F kat bugaıı tAbf yeti 
Oamaniyedo bulunan bir %3bD 

her hangi bir ıebeble düşmanlara 
Utica etmesi hoş görülemez. Bu
na binaen (Hidviyet)ten azli la• 
Zım gelir.] 

Tabiidir ki bu sözler, gülünç 
olmaktan ileri geçemiyordu. Çün· 
ku, dört tarafı ateı alan bir 
evin en kıymetli eşyalarını unu· 
tarak ~aşkınlıkla yalnız gecelik 
takkesini kurtarmaya benziyordu. 

Asıl hakikate geıince: Herbın 
başladığı gUndenberi kabineyi 
hoşnutsuzlukla idare eden Said 
halim Paşa, arta' cemiyet erkii· 
nına ve kabine az lanna pek 
nğır gel"yor .. Yavaı yavaı istis
kal edilen bu uıt, böyle ha) ali 
\>aitler ve sdrelerle avutularnk 
ıadaret makamından uzaklaştml
nıak istcni iyorda... Maamaf.h, 
pek ze i bir znt olan Snid Halim 
Paşa, lccndi L ni zorla iktidar ma
knnıma getirenlerin maksatlarını 

Seddülbabirdt, hücuma knlkarkem 
ön ıms, bomba ile hücum edec k .. Arka ana, dUımanı ıUngUden geçirecek. •. 

c:yaf yaYaf hisııediyordu. Fa~at çok. istifadeler temin edil~işti. 
zamot ve vekanna pek mağ.ub Aynı zamanda, bu para sayesmde 
olduğu için hiuiyabnı ıaklıyor; Suriye ve Filiıtinde de birçok 
M11ır Hidlviyetl yaidlerine inanı· itler g6rUlmüı; bilha11a dOıma-
yor gibi gôrilnfiyordu. nın casuı ıabekelerl meflôc bir 

Eh, bu hayalin hakikat olmak hale getirilmişti. 
ihtimali de büsbütün imkandan 
u:uık d ğildi. Çünkü Cemal Paşa, 
(ikinci k nal ıeferi) hazırlıklarını 
bitirmlf.. (Mısır)ı fethedebilmek 
lçla elinden gelen pyrette ku
ıur etmemişti. 

Bu esnada, Suriye Ye Filistinde 
bliylik bir faaliyet hnknm stlrmek· 
te idi. Cemal Paşa, ordu karargA
hını (Kudn )te teala etmiş, (1915) 
aene~ini tamamile ikinci Kanal 
aeferinin hazırlıklarile geçirmişti. 
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Bir taraftan askeri liazırlıklar ---- -·· - .. 
yapılırken diğer taraftan da 
(Mekke Emtri, Şerif HUseyin Paş ), 
(lbnürreşid), (Ibnüssuud) gibi en 
büyllk Arab rüeınsile mubabe· 
rata glriımif.. Yakında (Halife 

orduıu)nun yapacağı bilyük hare• 
kete muzah retlerini temin etmek 
fstemif.. Bu uğurda da yüz bin· 
luce altın lira sarfetmlştf. Esa· 
ıen Cemal Paıanın (tahaisatı 
meıture) fasla hemen hemen bu
dudsuz gibi idi. Elimizde bulunan 
ye reamt kayıdlardan aynen çıka· 
rılan rakamlara nazaran Mısır 
ıef eri için (330 senesinde) Alman
ya htikümeti tarafın.daa Cemal 
Paıaya - (elden kaydıle • (194;938 
albn lia) gönderildiği gibi (331 
senesinde de) (174,198) albn lira 
verilmiıti. Bunlara, muhtelif Y.er• 
lerde aarf edilmek üzere gan
derilen diğer paralar da naza
rıdikkata ahmrsıı, Cemal Pa
ınnın tnhsieatt meaturenlo be
sabmın yekünu, ( 7 t0,732 ) 
elbn liraya bı:liğ olmakta idi. Bu 
paradan (141,260) lirası, muhtelif 
tarihlerde lbnürreı;de verilmiş; 
buna mukabil kend:sinden pek 

la. 2 ncl iflas memurlufiun· 
dan Taksimde Lamartl cad~eainJe 
oturmakta ve Tnhtakalede tabakçı 
mf'fgul lrulunmakta ol~n Sami Poli
kııvin iflası 8/12/934 tarihinde açılıp 
tasfiyenin adi tekilde yapılmaama 
karar vcri'miv olcuğundan: 

1 - Miifliste alacağl olftnların ve 
istihkak iddinsında bulunanlann ala
calrlarıaı ue iat:hkaklarını ilindnn bir 
ay icinde 2 nci iflia dairesine gelerek 
kaydetfrmeleri ve delillerini (sened ve 
saire) esıl ~eya musaddak auretlcrlni 
teTdi eylemeleri. 

2 - Hillf.na hareket cezai mes'u· 
liyetl mllstolzim olmak Ozere müflisin 
borçlnrmın ııynı müddet içinde ken
leriai ve borçlarını bildirmeleri. 

1 - Müfliain mallartnı her ne 
aıf tla olurl8 o'sun ellerinde bulun
duranl rın o mallar üzerindeki hakları 
mahfuz kalmak ıartile bunları aynı 
müddet içinde da[re emrine tevdi 
etmeleri ye etmezlerse makbuJ ma
ıteretlerl bulunmadıkça cezai mea'uli
yete u~rıyncakları •• ruçhaa hakların• 
.n mahrum kalacakları. 

4 - 191121934 tarihiae müsadif 
Çnrıamba gOnü 11aat (15) te alacak
bların illr lçtimaa ıelmeleri n Müflis 
ile müıterek borçlu olanlar •e kefil• 
!erinin ve borcunu tekeffül eden Hir 
kimıelerln toplanmada bulunmağa 
hı klan olduğu lldn olunur. (5844) 

j Soyadları 
Listelerimize Göz Gezdirmek, Size Ad 

Seçiminde Kolaylık Temin Eder 
LlatelerimiH gö:a ııe:.ıdirmek, aiı.e 

ad aeçlminde kolaylık temin eder. 
BurOn de Arabc• Ye Faraca kfiçQk 
ad kartılıklamuo öz TGrkçelerile yeni 
aoyadı alanların adlarını basıyoru:ı: 

KUçUk Ad Kartıhkları 
Veli • Erea, ermit, ... r:ıi, inel. 
Vesile • Kulp, aılta, tutıırgıı. 

Vuslat - Eritim. 
Yegine - Biricik, blrk"ye. 
Zafer - Baakoa, kazanç. 
Uhir - Bel, gör O. 
Zahit - En:i, aakınç, t pdlc 
Zamir • GönW, ainik. 
Zarafet • Görk, körk. 
Zeki • Anlağ'aD, aayıA', ayık, çe

çen, keakin. 
Ziya - Aydın, Bolkuv, gün. 

Soa 

Yeni Soyadı Alanler 
Karaağaç müe .. eaatı baıkatibi bay 

Adnan Ergene, mübayna menıuru bay 
Kamil Akbaf, Burhaniye Maarif me
muru bay Nbım Tezer, Ankara çocuk 
sarayında bay M. Bahaeddin Arvu, 
Sötüt Tapu katibi bay Necati Ayhan, 
Ankara Ziraat bankasında Fonde dö 
PuTuar bay Hakkı Artk, İıtanbul 
Rıhtım tirketi memurlarındaıı l:ny 
Faik, eıi bnyan Hllnıiye, kardeıi Ga
lata g{lmrük memurlnrmdan bay 
Naflx, hemf°re•f baya. Ayşe, eniıtesi 
gOmrilk nıuayene memurlarından bay 
Sadeddin Tü:dlm, lıtıınbul Rıhtım 
şirketi memurlanndan bay Mustafa 
Şerif ve kııtı ba)'an Zuhal Öçel, 
gümrOk mlldürlütGnden müteknit bay 
Hayri, biraderi gümrük muayene me
murlarn:ıdan bay Tahsin, Ankara 
Nafıa memurlanndıın bay Muvaf• 
fak, oğla Çanakkale Maliyo me
muru bay Mehmed Şükrll •c 
fstantul konıiayoncularından bay 
Mucib Soykan, Hasköy gümrQk mua
yene memuru bay İbrahim Ôztilrk, 
Huköy gfimrfik muayene memuru 
bay Ömer Gilven, Ba'atta ••hık muh• 
tnr bay lzak Mjxani Öıkan, Galata 
hhalAt gümrüğü muayene t•flitinden 
miıtekaid bay M. Hamdi, otlu mUJ
kiy• mektebinden bay Muzaffer ve 
aile Ege, faa Rei• ganbotu birinci 
ç rkcıaı Binbatı IMıy Mehmed Ali 
Bingö~ Emlik Eyt&m bankası idare 
meclisi relai bay Cemal Gönülal, 
Galata İnhisarlar umum mOc!firlOğil 
umum evrak kalemi amiri bay Kemal 
Sumer, te•sıraf muhabere memurların
dan bay Tevfik Demirel, Şehzadebıııı 
B tısl:ao mahallesi komisyoncu bay 
Arif Uysııl, Kızıltoprak mülekaid 
orman memur1arıDdaıı bay Mnhir ve 
ailesi Uğur, Tayy.ıre müdOrlüğQnde 

bay irfan Dinçer, BeyoA-lu tııpu me• 
murlanndan bay Akif Önen, ıoyadını 
almışlardır. 

Gereded• Soyadı Alanlar 
Gerede (Hususi) - K~ymııkam 

bay lorahim Yıldırtm, Ceza hakimi 
bay Nuri Bulu~ Be'ediye Reisi bay 
ihnn Yalçın, Baytar bay Halit Ergin, 
M arif memuru bay Yusuf Ziya Er
<lem, Ziraat bank memuru Daniı 

ÖgDç, Ziraat bank muavini bay Münir 
Ceylan, Ziya Gökalp mektebi batmu· 
nllimi bay Şadi Varlık, MilftQ bay Ali 
R za Onın, Malmfidlhü bay Muatafa 
oRlu mahkeme yazıc ıı bay Necati 
Kutluk, Ziraat mücadele memuru bay 
A:ılz Ko:ıan, orman fen memuru b y 
Hüsnü Alpbey, muallim bay Hakkı 
Duran, Muhasebei huıus·yo memuru 
bay Nuri Uğur, avukat bay Sa..:ık 
Şimıek, Jandarma Kumandanı bay 
Tevfik Dönmez, dava vekili bay Aaım 
Ertu~rul, tuhafiyeci b:ay Settar De
mirhan, Maliye ıandıkemini l ay İdris 
Ôzdemir, Maliye muhasebe katibi 
bay Osman Can, Hükumet dok
toru bay Memduh Tunc Jı S h
hat memuru bay. EyOp Tüfekc·,, 
Belediye sıhhat memuru bay Eşref 
Ural, seyyar 61bhat memuru bay 
Nu.if Altay, Belediye kabilesi lıaynn 

Bayaal, Aakerlik oubeai reisi bay 

Salih Fırat, tube katibi bay A'i Riz.a 
Coşkun, C. H. F. ya:ı•cısı bay Lımail 
Aru, g;:zeteler bayii Ye Son Posta 
muhabiri bay S lahaddin Eyyübi ve 
ve kardttl bay Kemal Günenç, mah
keme b4 yuıcı•ı bay Ahmet G ncr, 
Maliye t bıil müfcltİfİ b: y Hr ı n 
A'p, 11or2u hakimi bay Ahmet Hamdi 
Met~ coyadını dm·olardır. 

Dfyarıbekfrde Soyadı Alanlar 
Dıynrıhelrir ( Hm;ud ) - Va.i bay 

Faiz Ergun, Ddterdar b 7 Nnret 
A lay, Devegeçidi n biye miıdOrO bay 
Faruk Temoçin, cncüm~n azasından 
boy Sn ih Akın, posta te'graf 
mes'ul mubuibi bay Aliieddin 
Arkan, telgraf btt müdütiyet ayni· 
y:st muhaaıbi bay Tevfik ve telgraf 
Bafmfidilriyet ınuhrsebe•nde b y 
Gani Kubat, telgraf Bı:ımfidnriy t 

muhaaebasind bay Na"I K~"· s, tel
graf Baımü.:nriyet kale'minde Muğd d 
Aksoy, t lgraf B~omüdOr:yet muhase• 
l:cısfnde bay A'i Aykaç, ikinci komiser 
bay Vehbi Batu, Oçilncü komlaer bay 
Mehmed ŞOkrU Ta 'ı, ldareihuııusiye 
mlimeyyizi bay Nihad Baydar, idarei 
hususiye tabail<. nrlerından bay Zihni 
Özel, mnliye muhasebe katibi bay 
Abdülgani Toprak, maliye memurla
rından bay Mahmud Snygun, avukat 
bay Abt'.ülkadir Uğuz, esiri Maarif 
Baıknlibi bay Cnnf'yd Öztürlc, vilAyet 
eTrnh kaleminde kl':ttib bay Kema. 
Baran, •Hiiyet kaleminde bay HilBnQ 
Bı.yıodır, ndliye zabıt katibi ba:r 
AbdOl~adır Canbulat, tüccardan bay 
Kemal Kabat soyad nı almışlardır. 

Bazı Meb'u ların soyadı 
Konya meb'uıu bay Tahsin Uzer, 

bay Ali Muzaffer Göker, Urfa mobu
•u bay Ali Saip Ur1avaş, bay Edip 
Seryet Tor, Isparta mebuau bay ibra
him Demiralay, l.pnrta mebusunun Milli 
mücadelede kumanda ettiği kuvvetJn 
adıdır. Bay Fazıl Ahmed Aykaç, adı. 
nı soyadı olarak ıeçmlıtir. Aykaç 
hatip demektir. 

Antepte Soyadı Alanlar 
Antep - Antrp Vallıi lıay Akif 

EyJdojao, Emnıyet MüdürQ Necati 
Koıluca, kısmıadli Komiseri Hakkı 

Oral, kısmıidııri ikinci komiseri Ragsb 
Oran, tedkikihGv:yel ik ncI lcomlseri 
Kndri Tuncay, taharri komiseri Kb.ım 
Ergen, Oçüacn komiser Abdnllnh 
Akbulut, üçlindl komiaer Salih 0n%Ur, 
lıyaa Uygur, Kemal Ömsli:ı., Sari 
Omay, polis Cafer Uçn, H lıl Onur, 
S.tkt Oğur, Hayri Erdem, Halil Yan• 
maz, Tabir Gündfiz, Nusret Aı'an, 
Hanefi Doğan, Hasıın Gürel, Mustafa 
Çinkılıç, Ali Üstün, Şahia Kaya, AJi 
Alkan, Y abya Dirilik, Hayri Uçkun. 
Fehmi Bilgiç, Sakıb Öztllrlc, lnhla r
lar umuru hukukiye memurl r n:lan 
Bay Fazıl Nurünnisa Gön r,.oğlu Bek
nur (Cen) aoyadını almış ardır. ........ -................. -............ .-............. ~. 

ugünkü Maçlar 
Bugün Taksim, Şeref, Kadı· 

k&y stadlarında yapılacak olan 
futbol maçları araı nda en şaya• 
nı dikkati Be~iktaş Şeref sta
dındaki ( Beşiktat • F enerbah
çe ) maçıdır. Maça saat t 4,5 ta 
başlanııcalctır. liu maçta lik 
mnçlnrmda iyi bir derece aian 
B şiktatın biri 1ci devre birinci
liği kazanmak için sıkı bir oyun 
göstereceği \'e son haft larda 
Gnlatasarayın ve Vefanm karşı• 
smda orta bir oyun oymynn fe .. 
nerinde bu yüzden çok çrılıw cağı 
zanuedılmekted.r. 

Bundan başka K~dıköy Fener 
ıtadmda Istanbu "spor - Vefa, 
Taksim stadında Hal.ç - Ma ~rıköy 
takımları karşı aşacnklnrdır. 

Kembr1ç·O fort Maçı 
Londra, 13 (A.A.) - Kam

briç ünivers tesi ekibi ile Ol· ford 
ekibi Dras nda ·i f.ıtbcl maçı, Kem· 
bricin 1 hiııe ( l-0) netıcc.e m.şlir. 
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Bir · Rüya! .• 

Antuvan, Göz Kapaklarını Sile Sile Şövalyeye, 
Gece Gördüğü Rüyayı Anlatayordu •• 

Fakat Antuvan.. Baba karlo
nun bol bol ikram ettiği ıarab· 
lara; günlerce devam eden yor· 

· ğunluğa rağmen soyunmaya bile 
IUzum görmeden yatağına ıırt natn 
uzanmış.. Gözlerini bir dakika 
bile kapamadan aabab olmasını 
beklemiıti. 

Antuvanın RUyası 

- Iıte Antuvan.. Şu adrea.. 
Şu da mektup... Bu ı,te, bntno 
zekam göstereceksin. Mektubu, 
bizzat matmaı.elin eline vere
ceksin. 

- Onu hiç merak buyurma· 
ymız, aziz Şövalyem.. Mektubu 
bi .ı.zat matmazele takdim ederim. 
Y almz, zihnimi lıgal eden bir 
ıey var!. 

- Ne var? .• 
Bu gece bir rllya ınrdOm. 

- Evet. 
- VikıA, Acizleri gibi, at na· 

lanın çivisinden daha ehemmiyet• 
ılz bir kulunuzun rUyasından ne 
olacak amma.. biraz bu itlere 
tema1 ettiği için.. MUsaade bu
yurursanız arzedeylm. 

- Söyle bakalım. 
Antuvan, sol elinin baıparma· 

tının teraile gözlerini aaia aola 
aile ıile deYam etti : 

- Rahmetli ve aatl pederim .. 
Yine o kibar ve zarlf aan'atlle 
meıgul oluyor.. önüne yığalmıı 

olan zllğfirt aaılzadelerln eskl 
çizmelerini yamamakla uğratı

yordu. Güya, bu yolculuğumdan 
onun da haberi varmıf .• kendlıile 
mutlaka veda etmem, llzımmıf .. 
önüne gidiyorum .• diz çöküyorum: 

- Aaaletmeap pederim .. mil· 
ıaade ederseniz, elinizi öpeyim .• 
arzı veda edeyim.. Malumu ibsa· 
nınızdir ki, ltalyada seyahate 
çıkıyorum. Gidip gelmemek var .• 
Go:ip ıörmemek var. Lfıtfen 
hakkmızı helal eder misiniz. 

Diyorum.. Rahmetli pederim, 
derhal &11tline bir tavurla baıını 

kaldırıyor.. Ah, aziz· ıövalyem, 
rahmet olsun canına ; pederimin 
çok asiline ve tahane taYurları 

Yardı. Onun için timdi bunları 
ılze naklederken bile garipsiyorum; 
tabii af buyurursunuz. 

- Evet.. Evet .• 
- Ne arzediyordum.. Haaa .• 
Baıını ıöylece aailane bir ha· 

reketle kaldırdı: 
- Oğlum, AntuYan.. Bu yol

culuktan vazgeç.. Çünkü, ben bu 
iıte bir hile ıeziyorum .• Neticesi· 
nl iyi g6rmiyorum. 

Dedi... Bir taraftan, zati aat· 
llnenizln emri.. Diğer taraftan da 
Valansiya baıpapaıı gibi araa11a 
kerametler gösteren rahmetli pe· 
derimin ıözlerL. Bunların hangi
aine itaat edeyim diye birdenbire 
ııkılarak burçak burçak ter dö
kerken ... 

- Uyamverdln değil mi, An· 
tu1an? .. 

- Hakiktıten 6yle oldu, aziz 
Şövalyem. 

- Şu halde, ıenl pcıioen 
tebrik ederim, AntuYan ... Bu yol
culuğu bOyOk bir muvaffakıyetle 
icra ve ikmal edeceksin. Çfinkn 
Şarkta, rüyaları daima tera;ne 
tal>ir eder:er. Malum y11, Şark 

rllya memlekelid"r. Merhum ve 
asl ı pederin, bu yolculuğa mini 
o:wak btemekle bilikiı aeoi açık• 

tan açığa bu aeyahate t•ı•lk 
etmlı. 

Antuvan, baıını eğerek lSnUne 
baktı. Kendi kendine: 

- Hay alcai ıeytan .. Ben bunu 
naaıl oldu da dUşUnemedim. Keıkl 
ıunun tersini ıöyleseydim.. Be11d 
Şövalyeyi kandırırdım. 

Diye mırıldandı. Ve ıonra, 
tekrar baımı kaldırdı: 

- Müsaade buyurursanız, ıl· 
dib atımı hazırlıyayım.. Son em· 
rJnizl almak için, gelirim. 

Dedikten ıonra, odadan çıka· 
rak Şövalyeyi yalnız bıraktı. 

Şövalyenin •yerinde baıkası 
olsaydı, belki Antuvanm bu hare
ketinden ıetıbbe eder; ondan ban 
ıeyler ıormak lıterdi. Fakat Şö
valye, AntuYanın birçok garibe 
Ye lltifelerine okadar alıımıı idi 
ki, aklından biçbirşey geçirme· 
mlı.. Onun, her zamanki gibi, 
bugUa de bir lltife Jcad ettiğine 
hüküm vermiıti. 

* - Eh, Baba Karlo.. akşam, 
bir hayli ıarabını içtik.. Epeyce 
de yağlı bıldırcınlarını yedik. 
Vakıa bunlardan bazılarının Uç 
ayiık tavuk pilici olduğunun far
kma vardım amma.. bere.ket ver
sin ben ~yle kılıkırk yaran aıılza• 
delerden değilim... Onun için 
dlln eıkıamdan beri gösterdiğiniz 
izzet ve ikramlara teıekkllr ede
rim. Lütfen hakkınızı helal eder
ılnlı değil mi?., 

Baba Karlo, atının kolanlarını 
çeken, 6zengl kayıılarım dllzelten 
Antuvana yardım ediyordu. Bir
denbire geri çekildi. Ellerini 
ovuştura oYuıtura cevap verdi: 

- Hayırla aeyahatler temenni 
ederim, Mösyö ... 

- Benim burada bulunma• 
dığım müddet zarfmda, Şövalyem• 
iyi bakılacağından emin olabilirim, 
değil mi Baba Kari o? .• 

- A.. ona 1Uphe etmemeli· 
siniz? Şövalye, yalmz ıiıin değil .. 
biraz da bizimdi. 

- Hisseli maldan pek okadar 
hoılanmam amma, ne ise.. Bu 
sözfinUztı de Şövalyem için bir 
teveccUb addeder;m.. Haaa .• 
Bakınız, az kalıın bir t•Y unutu .. 
yordum .• Yollar, epeyce 11caktır, 
değil mi?. 

- Eh.. Şöyle böyle .. 
- Acaba ıık ıık çeıme bu-

lunur mu?. Çünkü, arada s1111da 
bir ıey içmezHm, derhal boğazım 
kurur. Eğer yoldaki kar meyha• 
ne!erinin araaı pek açık ise ııkmtı 
çekmek ihtimalim vardır da .. 

( Arkaaı var ) 
·························································-··· 
~--------------, VAPURCULUK 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
latanbul Acentalıt'ı 
Umaa Haa, T eJ..fonı SISl929 

Trabzon 
TARı 

Yolu 
vapuru 16 
K. enel 

Pazar ıana 1aat ıo de Galata 
rıhbnundan kalkaeak. Gldltt•ı 
Zoaru!dak, fnebo!u, Ayancık, Sam• 
aun, Ünye, Ordu, G1rHua, Tirebolu, 
Görele Trabzon n RiHJe. DGaGt
te bunlara llA·ntea, Of Ye Sarme
a•ye utrayacakbr. 

SUN POSTA 

Y alnıı bir adet 

BASAN 
TIRAŞ BIÇAGiLE 
Bir ıene tıraş olursunuz. 

Markaya dikkat 
Şimdiye kadar icat olunan bütün 
tıraı bıçakları ara1ında en miikem
mel ve en fev1calade olduğu 
tahakkuk etmittir. Piyasada mevcut 
tırat bıçaklarını şaıırtmııtır. Ha9an 
tıraı bıçağının 1 • 2 • 3 • 4 numa· 
ralı gayet keskin n ha11u taraflan 
vardır ki her bir tarafile liakal on 
defa tırat ofmak kabildir. Bu he· 
eapla 5 kuruşluk bir adet Haean 
tlr&f bıçağı ile 40 defa ve ıslak 
bardak ile bilendikte yüz defa tıraı 
yapılmak mümkündür ki dünyanın 
hiçbir bıçajfında bu meziyet yoktur. 
Hasan bıçağı iıteditiniz halde başka 
marka Yerirlerıe aldanmayınız. 
Taklitlerinden eakınınız. Fiatı 1 ad•
di 5 kuruştur. 10 adedi 45 kuruştur. 
Haaao deposu, İstanbul • Beyoğlu 

-
, 

Birinci kinun I" 

Tutum Haftasının 
Üçüncü Günü 

( Baıtarafı 1 inci JÜıdt ) 

HaYaya dumanla yazı yazıl
ması f,ide bugün yapılacaktır. 

Bay Vecihi tayyareslle, havaya 
dumanla yerli mallar için bir 
prapağanda yazısı yazacaktır. 

Hava mtlıaid gittiği takdirde 
bu dümanh yazı gecede kalacuk 
Ye projektörlerle aydınlatılarak 

her yandan görlllebilmeal temin 
edilecektir. 

Memlekette Olanlar 
Bafra, 12 ( A.A.) - Ulu1al 

tutum haftası bugün mektebliler 
ve blltun halkın cotkua HYinci 
içinde başladı. 

lf 
Uıak, 12 ( A.A. ) - Uluaal 

tutum biriktirme baftaıı bugOn 
baıladı. Şehrin iki yerinde yerli 
mallar Hrgisl açıldı. 

)#. 

lzmlr, 12 ( AA. ) - Ulusal 
6konomt •• tutum bafta11 buglln 
baılamııtır. Şehir bayraklarla 
ıUılenmiştlr. Yerli malı ıatan 

mağazalarda iskontolar yapllmıt
tır. Ulusal ökonoml ve tutum 
haftasında ulusumuz yerli mah· 
ıUllerimlzJ bol bol yemek ıuretile 

1 

1 

onların fazla harcanmasına yar
dım edecektir. Cuma gUnU 6ğle-
den evvel ulusal ökonoml •• 
tutum haftası mUnasebetfüs Cum• 
huriyet alanında AtatllrkUn abala 

önünde bUyUk tezahürler yapıla• 
caktır. 

Zonguldak, 13 ( Husust ) -
Yerli mallar ıavaıı ıehrimizde 
bütün coıkunluğile devam ediyor. 
ilk gün yapılan merasime bUtOn 
halk katıldı. Meteb talebelerinin 
ökonoml istlklAlf mlıi göatermelr 
için yaptıkları ıemboller çok 
beğenilmiıtfr. .. 

Kayseri, 13 (A.A.) - Kayıerl 
yerli mallar Ye artbrma yedi 
gUnU pek canlı bir halde bati .. 
yarak her tarafta konfraalar 
verilmlı ve Halkevi tarafından da 
yedi gllnlln verimli ıeçmeıl lçba 
bir program hazırlanmııhr. 

* Samsun, 13 (A. A.) Uluul 
ökonomi arttırma yedi gUnn bar 
lamaıından ötnrn uluı evinde 
kadmlı erkekli bir toplanb yapıle 
mııtır. Vail Yeldli bir ıöylevle 
toplantıyı açmııtır. 

m11.1.ETt 
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( B şt ır fı 1 incl yüzde ) 

sat rlart <Jkudununuz zaman sizde 
b 

biz'm bu mnceraya "MEırmara fa• 
c.asmı nndıran,, sıfatını üive 
etmekte haklı olduğumuzu tearm 
edeceks:u·z: 

Jstanbol • Bartın seferini 7a· 
pan ••Gü!nihal., vaparu Zongol
dak iskele "odeıı ıaat 19 da ay· 
nlmış ve (21.15) de Bartın boğa~ı 
at:ıi nda durmuştur. Ha.,a fırtınalı 
olduğundan wapur burada demir 
atmadan isf m Gzerlnde eğlenmlf, 
b"r denizci tabirile "one alaban· 

"· beklemiftir. 
Vapu bu •az.iyette duıurkea 

Bartın boğaı.ından aynlaa bir 
IDoHSr •apura yanqmışbr. 

•-Cllnibal,. de Bartına çıkacak 
tamam 0 93., yolcu vardır. Gelen 
nıotör kllçilk Ye .. fada 7olco 
alma kabiliyeti 0 30., kipc:lir. A1r 
cak kapur iatim &zerinde bekler
ken ve fırtına her an köptırmek 
latidadını gösterirken, latelik Bo· 
iaı.dan batka da motör gelmedi• 
ğinde.n "93,, yoka ~areıiz eua· 
larl.e beraber balık iatifi motöre 

dolmuı!ardır. 
Motör (93) yolcuyu alarak va• 

purdan ayrılmnlc istemiıtir. Fakat 
daha ilk dakikalarda aksilik haf" 
ıöatermlf, hepsi gUvertecJe biri· 
kea (93) yolca ile lua..ıeıi Lir 
Jllk alan mot6rh .. kiaeml bo
hlmat .. .top et.ip. 

M•kineleri nan motor, için
de feci bir aldbet korblile titre
ı•n yolculann telAıları ananda 
bocalarken uzaktan bir motor 
aesi duyulmuştur. 

Gece karanlığı içiade bir kiu
tanca gibi beliren bu motor kO
çük bir teknedir. lılanbu!dan 
aelmektec:lir. O da Barıuı boğa· 
zının ağzını bulamadığından teh· 
likell bir vaziyette dalğalar ara· 
•ında ıallanan motordan mede:d 
'111lmaktadır. 

Iki motörlln kaptanları aruın
cla kısa bir konuımadan aonra 
lıtanbuldan gelen kllçtik mot6r, 
nıaklnelerl iı!emeyen nıotörll ye
değine alın11 Te çekmeye batla
ın~tır. Lakin ikinci ve çok köUl 
bitim (netice) terebilecek ektilik 
te burada baıgöstennlştir. 

içinde (93) yolcu bulunan mo
t~r Jdlçllk mol6rün 7edeğinde 
harekete geçtiği ıarada çarmıhlan 
-.Glllnibal,. in lıkeleaiae takılmıt 
•e motöriln blltün beyetile kapak· 
laaarak (93) yolcuyu zifiri karaa
Lk ara11nda köpfiren dalgalara 
1canttarmuana ramak kalmıf(ır. 

Ban yolcuların fedakirltğile 
btlylk bir kazanın onll alındıktan 
IO:ıra moUSr:er boğaza doğra 
._pardan aynlmıtlardır. Bu an• 
ela iki motlrl biriblriM bağla· 
Jan halat gittikçe kabaran deniz· 
lerin ıidcNtinden kopmuf, bin 
allçlllkle ye demlmek telLikelerl 
içinde tekrar bajlalUDlf, yiae 
kopmuı ve l ine aym ıartlar için
de bağtanlDlfhl'. 

Nihayet iki mot&r Barıaa bo
iazı kapııına yaoaımıflardır. 
Fakat her zamaD Tapurdaa bar 
hyarak en ~ok mabet dakikada 
•hnaa ba yol için tamam iki 
•aat vakit barcanmıfbr. 

Elr denizden &tekine, hir de
nizden bir ırmağa geçld veren 
blltün boğazlarda oldu{ıu gibi, 
denizin tlddetl Bartın boj'azı 
6nünde bir kat daha artmqtar. 
lki aaotör blribirile dlvllfeD boiu 
ıuJıarının ortasında ytlrlmiye ça· 

balarJarken daha evvel iki kere 
kopmUf olan halat tiçtincti defa 
keıilmiıtir. 

Bu defald halat kesilifinin ev· 
velkilerden tehlike itibarile büyük 
farkı Yardır : BU kere Boğaz 
önttade deniz çok f azladar. Sonra 
makinem hlla çalıştırllamı) an 
motör dalplana liırtında kıyıdaki 
dik kayal.arua O.tüne htzla kot
maktadır. 

Zifir gibi karanhk bir gecede, 
fırtınıla bir deniz n.tünde ve nl· 
bayet her an ölllmle kucaklaşa• 
rak çalkanan (93) yolcu, so· 
au muhakkak bir facia ile bi· 
tecek korkunç. bir tehi ke lls
tllne ahlırlarken o zamana kadar 
aaldayabildikleri ruh aajlamhğını 
da bybetmlıler, kadualar •• ç<>4 
caldar ailaşmaya ve bainflluya 
bqlamıtJardır. 

MoUire 93 yolcuJ• değil pml 
mlrettebabna bile 7etifecek tah· 
li8iye terlibab; .. ndal~ aimlt. can 
kurtaran yeleği yoktur. llotör 
mlitemadiyen kayalara yak'aı· 
makta; içindeki yllz cam da kolu 
bağlı ôltime sürliklcmektedir. 

Bu vanyet kart:.aında yolcular 
kendilerini ancak bir mucizenin 
kurtarabileceğini anlamışlar ve 
yaklaıılan tehlikeye tedbir alama
.. ma Yerdiği fltur içjade IJek. 
leaeye bq~. 

Bereket .eninki fiddetll 
denizler aramıda JUTBrlanan kil· 
çtik motorun makineü arizaya uğ
ramadığmdaa güç beli yolcu mo· 
toruna yaklapnıı Ye atılan bir 
halatla ü'lincü defa olarak yQ. 
ldlaclea •'•ata muy.affak ...... 
tur. 

iki motorda bir çok devrilme 
tehlikesi aavuşturdutan sonra bo
ğaıdan g:rebi!mit~erdir. Motorun 
boğazın iık iskelesi olan "Hacı 
Davud,, da bir mllddet bekledik· 
ten ıoma yolcu motorunun nua• 
kiaıeleri çalııtınlabilmiı, tenine 
olarak ba defada knçiik motorun 
maldne~eri sakatlanmıttır. buauret
le ktıçOk motoru arkasına bağ'ıyan 
yo!cu moteru vapurdan ayrıldıktan 
dört ıaat sonra, yan~ Uç aaat 
ıeekm• ile Bartın iakelesiDi tu
tabilmiftir. 

Bize bunları anlatan avukat 
Bekir Sıdkı Gökçen aynı &aman

da Zongulda.k Valiliğinden bir 
istida ile mliracaat etmiı, motör
de yolculan •aıatııu uaoiıete 
alacak tedhirler itllhazmı Ye hA
diae mGaebbiblerl ••klonda da 
kanuni muamelede bulunulmaıım 
iatemittir. 

Bay Bekir Sıdkı Gökçenin 
Valirie verdiği istidada bildirdi· 
jine göre; "Gn:nihal., vapurun
dan (93) yolcu alan Ahmed kap
tanın moUSrll, vapurun Z<ıng·ul
daktan kalkmaaından e\'vel Qar
bna ,etlfmll ve diğer motör
lere yolcu kapbrmamak sibi hJr 
dOttınce ile Bot•z ajmıda 
wapurun ıelm•ni betdem · ttir. 
Vapur baiaz ön O ne varmadan 
ince Bartındald acente 1olealan 
çıkarmak için iki motl>r gön dermit 
ile de gelen motörier: 

• Vapur yolcuları Amura1a 
çıkaracak! • cliye ıerl yolla1m111-

Ahmet 

-'-·--· -.. ·-·---· ----·--·-·-········ 
1 Kongreler f 
Şltll Hl••••I Etfal Kongr .. ı 

Ş-tli H"m•yei Etf :d aüiye kolu 
11llık kongreai ıt:/12/934 pa:ıarteai 

u:at - 4oktmla Şifli Halk farkul 
lıioMında Japılacaktar. 
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BugDnkD Bilmece 

f 

1 

Bot dl5rt köıeleri apğıda ya· 
ulı manalara gelen 6z Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yedo hem vakit geçlrmiı, hom 
de öz Türkçe kelimeleri 6ğren· 
mit o]uraunuz 1 

Soldan -aa• 
l - Çay • ldlçOtl • kalmak 

maatanndan emrihaZll' 

1 - f ive • siyah 
3 - Niç:n - sonuna bir 1 l'•tiri· 

lince zam&11 
C - GEyret 

5 - Sonuna istifham edatı l'•tİ· 
rihnit ealdl maedar llhikaıı 

6 - Nail olmak • yed 
7 - lıtırab 
8 - Kemal 

Yukandaa qal• • 
1 - Tecrtıbe et.Hk 
2 - Har• 
1 - Ekil et ... YİJ• yakıa bir renk 
4 - Zer'etme 

S - Beı:a.a 
6 - F'lriat 
7 - Be1n • ml~t•I çaı.,.a 
8 - Bir nota .. kıyafet 

PEKTORİN 
Fantezi bir müllahzar değil 

Bir Devadır. 
Yalnız 

ÖKSÜRÜGO DEGiL 
Esbabını da 

iZALE ve TEDAVi EDER. 
Kutusu 35 kuruştur. 

laıir Kemal· Mahmut Ceıat 
Eczaneai: Sirkeci 

OABCOVICH ıı fllrlkl11 
Tela 44708• 7• 41220 

.l•rul'• .,. Şark limaıalan aruıMa 
muotasam poı*a. 

.lnTtn, Rotterdam. Hamburı ft 
lıkandlna•Ja limanlaa itin yakında 
ur•ht edece~ Yapurlan .. dttnyuıın 
\aılıea limanlarında tmanOr Mıaea 

Yakında geleoe'lı: ftl)urlaı 
Atlguet Leonhard vapura 10 
KanuuuPvvele doğru. 
Norburg np. 30 K. enele doğru 
Tabada laank.. edeoek nparlaı 

Sa fa 11 

ELEKTRİK Radyatörü 
TAM SICAKLIK 

Fiatlarda Tenzilat 

SAT i E'de 
VERESiYE SATIŞ 

~. 
l.T.PIVER 
fARİS 

f SAN S-lOSYOn 
YE OUOOA 

ParfümOri L. T. P İVE R A. Ş .• lstanb1ı1I Şubesi 
$itli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon :43044 

TAYYARE 

YILBASI PİYANGOSU 
Büyük ikramiye ( 500.QOO) Liradır, 

Dostbrınııa verilecek en iyi bir Y 1L8A'1 hediyesidir. 

Denizyol ları 
;fLITMISl 

A .. t~lerl ı Kara ".cif Ki ,rl ntı 
Tel. GN2 - $lrkeoi MllaGrdaraacle 

Hu teL 12741 
...... 4111 .... 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 16 

Blrinciklnun PAZAR ıtınn ıaat 
10 da lılenin'e kadar. •.gs()t,, 

Diıleri 
Kurtarır! 

Diş etlerini 
Kuvvetlen
dirir 1 

Ağız kokuaunu 
defeder 1 

Auguat Leonbartl npur11 17 Karadeniz Yolu 
K. evvele doğru. 
Norburg vapuru 11 K. aniye KONYA •apuru 15 Birinci 
doğru. Kinun CUMARTESi Klinll ak· 
J'ula ıalııllM .,.o.ı.ı., Fnalryan J pmı mt 18 de Hopa'ya 

han umumt aoentelijiııe mUraoaat kadar. ..8502,, 
Tel 447078·41120 -------------• 

~---llllllliıı~ C5
291

J Ayvallk Yolu 

·Son Po ... Matbaa• 

iahibl: Al1 LJ°•• 
Nepi1at Mldlrlı T.W. 

MERSiN vapuru 16 Birinci 
Klnu CUMARTESi günli ıaat 
18 de lzmir' e kadar. ..850 .a 

"" 

Ağızdaki 
bütün 

• 
muzır 

mikroplan 

0/o 100 
Ôl:lürar ı 
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ZAAFI UMUMİ, 
Gençler, Genç Kızlar 

KANSIZLIK ve KEMiK 
ve ihtiyarlar her yaşta 

Hastalıklarına Şifai tesirleri çoktur. Çocuklar, 
istimal edebilirler. HASAN ECZA DEPOSU 

Sümer Bank 

all r 

,, 

Ne beyhude • • 

Bir zahmet!.~ 

- Saçlarını düzeltmek içl11 

61r şaal ağrGıır... Ftılcat, 

6arnu11un parlak olduiu•a . 
aörme%. 

ÜetUne o kadar itina eder ki 
:aevkine ğöre başını düzeltmek 
ioin hır gün •açlarllı bir 1aat 
uğraşır. En pahah pudraları satın 
alır. Fakat, bUJ'nu daima parlar. 
Dan• ederken en cUz'i bir ter
leme ile teni acınacak bir hal 
alır. Pudrası tutmaz ve cildi yağlı 
görünür. Şayet, pudraya karıştı
rılmıı Lıir mikdar krem köpilğü
nün yüzde fevkalade bir tahavvül 
huaule getireceğini bilse .. Tokalon 
pudrasının terkibinde krem kö
pUfü ( huıuti usul dairesinde ) 
fenni bir surette karıştırılmıthr. 
Pudrayı o derece sabit tutar ki, 
ne rüzgardan, ne de yağmurlu 
lıavadaa veya eıcak ealonlarcla 
dansdnn mütevellit terlemeden 
kat'iyyen müteesair olmaz. Yağla 
bir ciltte en cüz't parlaklık izle
rini tamamen izale eder. Adi 
Pudralar gibi cildi, asla kurutmaz. 
Tokalan pudrası, hemen teninize 
bir yumuşaklık Ye bir tazelik 
nrir ve bütün gün sal.ıit kalır. 

1 ~-----ı_._ıa_n_b_u_ı __ e_e_ıe_d __ ıy_e_s_ı __ ı_ıı_n_ı_a_,. ____ ~J 
645, 890, 1285, 1267, 401, 2033, 13b9, 1370, 1777. 
Beyoğlu idaresi hekeml llya Karidi karııı Lartanda 
Köprll mtıfettitl Şükrü kııa Hayrllnnlsa 
Beylerbeyi tahıll Şubesi Tahsildarı Hüseyin ökaUzlerL 
Yukarda cüzdan numaralan yazılı olan maat 11sılarının Ziraat 

Bankasına ve isimleri yazılı olanların da Belediye zat fılerl kale
mine mUracaatları. 118500,. 

K A Ş E 

Grip • Nevralji • Bat ve ağrlları • Artrltizm • Romatizma 

azarlarında 

~-• Dr. lhNn Sami ---~ 
BAKTERiYOLOJI 

LABORATUVARI 
Umumi kan tahlilitı: Frengi noktai 
nazarından ( W aaaerman .,. Kaha 
teamülleri ) kan küreyvatı aayılmaa1, 
tifo ve sıtma haetahklan teıhili, 

, idrar, balı~am cerahat, kazurat •e 8'1 

tahlil8tı, C-ıtra mikroskopi, huıu•İ aşı
lar iıtihzarı, kanda fire, şeker, klorür, 
kollesterin miktarlannın ta7ini. Di· 

\. vanyolu No.189 Tel. 20981 (5412) 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkezi : Berlin 

Türkigedeki ıubel•ri: 

Galata - lstanbul • lzmlr 
Deposu : İst. Tütün Gümrügü 
« Her türlü banka iıl Jf> 

Tasarruf haftasına 
mahsus olan bu ucuzluktan 

bayramhklarınız için de istifade ediniz. 

Clldlye ve ZUhrevlye 
Hastahklan mütehaesııı 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğlu, Aemalımesçit Burıa Pazarı 

ittisalinde Atlas Han Tel. 48858 

Daktilo Hanım Aranıvor 
Franıızca, Almanca veya lngilizce 

bilmesi lazımdır. Sirkeci Mimarkema• 
haddin cadde1i No. 84 e müracaat. 


