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Ank ra ün enlik Yantı 
Avrupalıları Ha beşe Çeken ••• 

Atatürk Günü 

Ankara Dün Büyük 
Bir Bayram Yaptı 

Büyük Şefin Şehre Ayak Bastığı 
Tarih Kutlulandı 

Plitin Ve Altın Madenleridir 
Onun İçindir Ki İtalyanlar Emellerinden Vazgeçmiyorlar 

Bazı memleketlerla, bu arada 
iwyanın Habeılıta• hakkıadakl 
"tamalannm manaaı yeni, yeDI aa• 
laıılmaktadır. Habetlıtan toprak· 
ları ha1van ticaretine ve yetiıtir• 
mey_, çok elYerltll olmakla 
\eraber bu toprakların alb zen
Jin altın ve plAtin madenlerile 
irtlllüdOr. Bu madenlerdir ki ya• 
baae1 milletlerin tamamı Ozerı .. 

riae çekmektedirler. ilk Italyan • 
Habq mlsademeal olduğu zaman 
ııaeırettıtUDi• harita da aeatermlr 
tılr ki bu memleket dahilden 
Mııır, Sudan ve lngillz Ginesi, 
ıahllden lngiliz, Fraasız, ltalyan 
Somalileri ile ltalyanan Eritre 
mOatemlekeal tarafından çevril· 

mittir. Bu tarzı hareket g6ıterl· 
yor ki bu devletlerin her tlçO de 
bu zengin madenlere el koymak 
emelindedir. ltalyanın göze .(ırtl· 
nen maksadı diğerlerinden tJrken 
davranıp bu davayı ıu Yey11 bu 
ıekllde halletmektir. Bir taraf· 
tan yapılan tekziblere rağmen 

ltalyan kuvvetlerinin Habeı top· 
raklarında herçe badabad ilerle
meleri bu makıadı biraa evvel 
tahakkuk ettirmek iıtemekten 
ileri geliyor. Habetf-tama böyle 
bir emela lr l·-:>Uarını l ıtlayıp 
duracağını ı:annet:-ıek tlmkUn 
değildir. 

Şu halde, oralarda <laha ça• 
tırdılı bir sfllb patlayııını bekle
yebiliriz. 

Bir Cürmümeşhud 
Rüşvet Aldıkları 

Kiıi Tevkif 
İddiasilo 
Edildi . ...__. --. ,_,,, 

iki 
_, .. 

Sultanahmed Sulh Birinci Ceza Mahkemesi rüıvet alırken cllrmll· 
m91hud halinde yakalanan bir mahkeme batkltlblnl tevkif etti. Bir 
kitibide . lkametgiha bağlattı. Bu kararları lcab ettiren hldiıe ıöyle 
ıeçmiftir, Polis iki gün enel Beyoğlunda zabıtaya hakaret ettiıi iddia· 
'1le Sallhaddln isminde bir miilaendiai yakalayarak Beyotla Salbceza 
aabbmuine Jı6ndermiftir. Mllhendlı Sallhaddin kalemde duro.-a 
...... beklerken bqkltib Hlıameddln ve kAtib Recai ile tanıt" 
mlf Ye Recaiye : 

- Kuzum be• milbendiılm bugtln saat tiçte toplantımız var. 
Latfen hlklme ılSyleyinfz beni daha evvel 1erbest bırakııa, demittir. 

Filhakika mObendiı Sallhaddin o gün Hrbeat bırakılmıı ve doğ· 
ruoa mBddeiumumillje mllracaat ederek şlSyle bir ihbarda bulun--
muıtur ı ( Devamı 1 t lnei ylzde ) 

Dahiliye Bakanımızın Konuşması 

D111alli•• a11ka1tı .. ız •• •azet•eil•r 6ir 11r11d11 
• [Yasıaı 10 uııcu 1&Jfamısclad11] 
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S.,lawhk ip 
Fırkaya Müraçaatlar 

Devam Ediyor 
Ankara 27 ( Husuıf) - Saylavlık 

için fırka genel katibliğioe müracaat
lar devam etmektedir. Bu devrede 
395 Saylav buluaacağından başvuran-
ların 1ayııı ooktur. ( Son Poıta ) nın 
bundan enel mecliH iktisatçı, zira· 
atçı genç bir zümrenin fırka namztıd· 
leri olarak alınacağı yolundaki duyu· 
mu kat'ileımiı gıbidir. Fırka genel 
katibliği müracaat edenlerden (2) ıer 
fotoğra~ almakta; ve eneloe müracaat 
edenlerın de fotoğraf ıöndermelerini 
iatemektedir. 

)tferasim Ankara HalkHinde Yapıldı 

Ankara 27 Huaust - Bua·· a ulusunun kendi bağrından çıkar-

Kurultayda yirmide bir kadın tiye 
bulundurulmuı takarrür ettiğinden 

27 birinci kanun... Onbet yıl dığı kurtancısına naııl gönUI 
önce Atatlirk yurdunu kurtarmak bağladığını onbeı yıl ance bu· 

fırka teşkilat~ bu huıusta merkeze 
malumat vereceklerdir. - .ıt 

için Ankaraya bu2Un ıelmiıti. gUnde Ankarada olanlar pek iyi 
O gUnkn hAd:ıelerl, o gUnkll hatırlarlar. 
dekoru ve o günden baılıyarak (De.ama 3 Gncil ,U&de ) .....,..... ....... G*••-----.. . .... eıwlli .... _ ~·-· -

Öz Türkçe Bir Kasırga 
Felaketi \ Savaş Korkusu Kalmadı, Diyorlar! 
Atı.., S6 - Gil'ffte Ha.,.. eı.-arın· 

da .-ukua l'•len bir kHıraa 10zDnden Diyorlar ki "Avrupa için HYafa 
tutufmak &rerkuau kalMadı. Girmek 

bet kitinin BldOj'G vt 1G:1 nin de Ozere oldutumu:ı 1935 yıhaı, kayl'lıız• 
harab olduj'u bildiriliyor. ca karıılıyabiliriz 1,, 

Portekizde Fırtına Bu UJ'Utturucu ıBzlerin habf. ı 
temele dayandıklarını keatire~;ötı:'m: 

Uzbon, 26 (A. A.) - Büt8n Sa vaı kork.u~l/.' •yoksa, acunun 
gece fırbna ile karııık yağmur dBrt yanın<!!~ ~u kadar gelen kor· 
yağmıı ve ıehrin qağı mahalle• kunc ~:.aklık (hazırlık) duyum (haber) 

ı,rt liedir ? 
leriol ıu basarak mOnakalitı '' Sıyanl itl•rln glditine pembe bir 
durdurmuıtur. Zarar çoktur •. •A>• ' gB:ılük arkaıından bakanlar, yılbatı 

• ._,,.\&&' - • yaklaı ·rken kötQ ıeıftll olmak ide-

__ . B-ı·r' F-acı·anın medikleri için her yanı ıOt liman 
_ ~ ıBrebilirler. Ancak, bia bu ıBrüılere 

aldanamayız. için için kaynıyan aıya .. Adli Neticesi aaı kazanın anaı:ıan kabarıp taıma11 
da beklenebilir. Sinirlerde llyle bir 

e;r Katil 10, Bir Diğeri 
19 Seneye Çarpıldılar 

lzmir, (Huauat) - lzmlr Ajır 
Cua mahkemeai, iki defa temyiz 
yükalr mahkuıeaiace bozulan 
bir cinayet davaaı hakkında 
Oçllnctl defa olarak kararını verdi. 
Karara bağlanan cinayet çok 
korkunç ve ağır ıartlar altında 
iılenmlı, bir aşk kahramanı cina· 
yete kurban gitmittir. 

930 aeneainde Cumaovaaınan 
(Oilananaıı) çiftliiinde, çiftlik 
ağaaı Molla Oımaaın kızı Bayan 
Cenaet, Ahmed oğlu Murad Ye 
Mehmed otlu AU tarafından ka· 
çınlmqta. 

Ceanetin kaçırılmaaı bir b81• 

kınla olmuı; Murad Cennete iyi· 
likle kavuıamıyacağını anlaymca 
onu zorla almağı kaf aaına koy• 

( Dnamı 11 inci yüzde ) --· .... ~......cıewı......... ·--....... ................... ·~-

ıerıinlik Yar ki uluıların başına ge
çenler, bir top ıeai vızıltııı ile, yap• 
tıldarı itin ıonunu dilıünmeden, çal
gın gibi, kendilerini ateıln içine ata• 
bilirler. Sanıt.n bu kadar çok 

çekiailmeai onun 6nilDü abarlr ı · .... çın 
bu denlü utratdmaaı .Jer.Y 1 

S ı. .. • .... -~ o amaz. 
avaı. -~ Q d 1, 

h 
.. ..._... •. 11u1ıun n, yaranın eti 

.... o . "d" .~rırun n 111 ır. 

MGılilman baıkanlarından birinin 
törle bir ıözü var: 

- Hiç ölmiyecek aibl çalıtınız, 
yarın lSlecek wibl Tanrıya kulluk 
ediniz, der. 

Bu sözO detittirerek biz de di1ebl· 
liriz ki ı Hiç aavaı olmı1aoakmıı lflbi. 
ltiniıe, fOcOnOze aarılınız ve yarıa 
bir aavaı kopacakmıı aibl ona anık• 
!anınız L. 

Ancak böyle bir 8tllde, sriritmik 
te bof.. ÇünkG, irili uf aldı biti 
uluılar, kendiliklerinden buau 7apı• 
1orla~ · 

Havada toplanan kara bulutları 
8'8r0p dururken, a&V&f korkusu kal· 
madı diyen diplomatların ı8ılne 
kulak veremeyla 1 - .ıtJf> 

~~ ............. \...J<;ito. 

- Altı kaval Ustu şişhane niye derler? 1.._._ 

- lıtanbulda, urt yeraltı halllan 1apmıya 1 



(Halkın Sesi] 

Ecnebi 
Memleketler 
Ve Halk 

Ecnebi mekteblerde bal& kanun 
yasağını atlatmak istemek haveıi 
var. llu haves, hadiselerle teza
hıır ediyor. Bu vaziyet karoısında 
efkarı umumiyenin iot1baını şöyle 
tesbit- ettık: 

Bay S!\bit (Sultsnhamamı 121} -
Yine bir ecnebi mektebde t ahkikat 
yapılıyormut- Bu mGeaseıe, talebu"ne 
Fransı:ı: t - ribi okutuyormut- Biz gıırb 

medon1yetini yeni aldık. irfana çok 
lhtıy::cımız nrdır. Yurdumuza fay• 
dah olmak lçio gelen her y .. baacıya 
kapılarımız açıktır. Bilhassa atret· 
mek iç:a gelenleri kucafımıza basarız. 
Fakat l:u mi1afir:erin nihayet yurdu· 
muzda miıafir olduklarını da bilmeleri 
lizımdır. B.z kanunlarunıu, bizim 
isteklerimize loyun ltmlyenlere 
kapılarımızı kapamaaını da biliriL 
Biz yurdumuzda herhangi bir yabancı 
propawaadaya ye bara:ı yer Yermeyiz. 
Kaçamakla yoJluda yürllyealerin büa
nfiniyetinden hakkile fÜpheye d6tfl• 
7oruz. KG.tir Bakanlıta Tlrkiyecle 
körpe dimaflara Franıız hanı Ye 
tarihi telkin edenlere waz yumma• 
malıdır. 

* Bay Saim (Kadirga Liman sokağı 2)-
Notr dam do S :yon mektebinde tale· 
beye Fran•ız tarihi okutuluyormuf. 
P npazlar iti kitaba uydurmak için 
ta el:eye hariçte Franaız tarlhi dersi 
•rriyor"ar Ye mektepte de çocuktan 
bu dersten imtihana tabi tutuyorlar• 
mıfe Biz memleketimizde her türll 
din prop•ı-ndalarını menetit:miz 
halde bu ribi mlıyoaer mekteblerinin 
hlli bı>f'.<a milletlerin tar:b n bar• 
kaygusi '.e yGriimeleri biç dotru detil· 
dir. Kiiltür Bakanlıtımızın bu a-ibi 
huıu•:arda çok haHaa oldutuou lıilir:z. 

Eter l:u haber dotru iae hill etri 
bütrü yol'arda yOrOyen bu gibi ecnetl 
müeaseaeJere hadleri biloirilmelidir. 

lf 
Bay Hakkı (Çeagelköy Iıtkeltı oad• 

deıi 81) - Biz memleketimizde cin 
propawandasına Ye yabancı Ur harsın 
verleımeaiae katiyen mOnade etme• 
JİZ ve e .. ~iyecetiz. Topratımızda ft 
•• ekmek bJVa'l ecneU.er bunu ka
falarına koymahdı;: -...i"ler ~f'\na bir 
niyetle bu toprakta oturuyorlaH~ 
aldanıyorlar. Zabıtamız Ye bütün teı
kilihm!Z uy?oıktır. Onların en ufak 
bir fenalıklarını bile derhal yakalıya-

bilir. Şu halde ekmetimizl yiyen bu 
ecnebi mGeaaeaeler kanunlarımıza 

barfibarfine uymaya mecburdurlar. 
Kültür Bakanlıtı ecnebi mektellerde 
okutulacft k kital:ları tayin etmittir. 
Bu hoc .. ların kitabıiz olarak talebeye 
lıaıka milletlerin tarihini okutmak 
Yeyabud hariçte dera Yermek auretile 
Hki huylarında inad göstermeleri 
dotru detildir. Eter gazetelerin yaz
dıA'ı haber dotru iae KU:tllr BakanlıtJ 
o mektebi ıiCldetll bir cezaya çarp
tırmalıd •r. 

Elektrik fiatları 
Elektrik tarife komiıyonunun 

3oümüzdeki •) baımda toplan
ması için Nafia Bakanlıt.ndan 
emir beklenmektedir. Kadıköy 

Su ıirketi tarife komisyonu da 
aynı zamanda toplanacaktır. 

Bir Baklava Kaçakçılığı 
Açıkgöz Bir Sabıkalı Şekercinin Çıra· 
ğını Kandırmış, Fakat Çabuk Tutulmuş 

Evvelki gOn Kasımpaıada, biraz da gariblik ifade 
eden bir hadise olmuı, bir açıkgöz bir ıekerciyi 
dolandırmak isterken tutulmuştur. Poliıin tahkik&· 

" - Çırak bupaketi ahp benimle gelıin. Parayı 
çırakla gönderirim. Demiştir. Sabıkalı Ahmed ile 
,ekercl Ahmedin çırağı tatlı paketini alarak dük· 

bna göre hadise şöyle geçmittir: 
Sıvash Ahmed adlı azılı bir sabıkalı evvdkl 

akıam Kuımpaıada ıekerci Ahmed:n dükkanına 
girmiı, meydanda bulunan tatlıları gözd~n geçirdik· 
ten sonra en iyi Baklava tepa'.ıinl parmağile gös~ererek: 

kindan çıkmı~lardır. Açık göz ıabıkalı, tekerci 
çırağım karan'.ık bir ıokağa götlirdükten sonra: 
" Oğlum .• Sen buraları bi!mezslo. Paketi bana ver, 
sen de arkamdan gel.,, Diyerek çocuğun elindeki 
paketi alıp ilerlemeye ve biraz ilerledikten sonra 
kaçmaya baılam:ştıi'. Şekerci çırağını:ı feryadı üze
rine yetişenler elinde baklava ve kadayıf paketi l '.e 
kaçmakta olan sabıkalı Ahmedi yakahyarak poliıe 
teslim etmişlerdir. 

" - Şundan iki kilo tart bakayım. Demiştir. 
Şekerci Ahmed sabıkalı Ahmedin istediği bak· 

lavadan ve bundan başka Tal Kadayıftan da 5 kilo 
hazırlamııtır. Bu iı bittikten sonra sabıkalı Ahmed, 
ıekercl Abmede: 

Sigaralar 
Ucuz Olanların Sürümü 

Gittikçe A.rtıyor 
Hazırlanan bir istatistiğe gö

re, •oo zamanlarda yllkaek fiath 
agaraların aallş!arı düımeye 
bati ımııtır. Bu düıliklllk bi:bassa, 
17,201 20,20 Ye 26 kuruıluk al· 
garalerda görülmliıtiir. 

Buna mukabil, daha ucuza 
•ahlan diK-er nevi aigaralann ıll· 
rümilnde, göze batan bir artma 
kaydedllmiıtlr. Bu •az~yet, dik
kati çelmit ve en alidan yukarı 

cinsteki cigara fiatlarının bir 
miktar indirilmesi etrafında ted
kikat yapılmaıına bqlanmııbr. 
inhisar idareıi, bu indirme ile 
kaydeceii geliri, ••btm artmaıı 
auretlle kapata b:leceği netice11ne 
varusa fiatları muayyen bir 
miktar azaltacaktır. Öğrendiği· 
mize g8re, tenzilatın mıktarı (20) 
para Ue (1) kuruı ara&1oda o!a· 
biı~ eıcektlr. 

Eroıncil~in 
Duruşması 

Geçenlerde yakalanan eroin· 
cilerin duruşmalarına dlln gtlm· 

rllkteki 8izinci ihtisas mahkeme
sinde başlanmııtar. Kemal, Ömer, 
Mehmed, lbrahim, Y orgi, Mibal, 
Villi, Sara, Froso, Apustol, Mes· 
tan, Münevver, Dimitri, Yorgl 
lsakıdb, Lambo, Miltlyadi, Fofo, 

Iboll, Aleko ve Kimli lımindekl 

suçiu!ar aorguya çekilmiılerdir. 

Dıınkll celaede ancak bu 21 ıuç· 
lunun sorgulan yapdabilmiıtir. 

Vakit geç oldutundan duruıma 

baıka bir gDne bırakılmııtır. 

j24 Saatin 
Hadiseleri 

' 

Tar!abaşında Tatlıcı lsmailln 
dükkanında oturmakta olan Ke-
mal Ue arkadatı Arnavud Silley• 
man, bir sigara yüzi:nden çıkan 
kavga nrticeıinde biribirlerini 
sopa ve b:çaklarla ağır surette 
yaralamıılardır. 

'fa Nişantaf!Dda oturan 12 
yaı·nda Sabri adlı bir çocuk, 
oyun yUzUnden çıkan kavga neti· 
cesinde arkadap Naciyi çakı ile 
bacağından yaralamııtır. 
~ . Kum kapıda amele Muı~afa 

bir para meselesinden çıkan kav· 
ga neticesinde Aziz ad!ı bir fmncı 
çırağını çakı llo bacağından yara· 
lamııtır. 

'fa Beykozda Mustafa adlı biri 
Ihsan adh b "rini kantar çengeli 
ile kolundan yaralamııtır. 

e:r Yangm Başlangıcı 
Tepebaşanda mobilyacı lspro

non dUkkanandan yangın çıkmıı 

ise de meydan ver.lmeden söndU· 
rülmllıtUr. 

Sadakal Fıbr 
lıta~buf l~<.ü_ftif~jünden: 

En eyi f;~ Son -- -- ..__~ 

BuğJa1 13 11 10 
Arpa 20 16 O 
Üzüm 104 78 65 
Hurma 312 260 O 

Hava kuvvetimizin ylkselme 
ve artması için her türlO yardımın 
yapılma11 yurd borç'arım zın en 
ileri gelenlerjnden ol..:utunden 
Diyanet lı~eri Reiılifinden Yerilen 
fetyaya göre aadakai fıt!I' ve zekat 
ile mGkellef olanların Tryyare 
Cemiyetine yardımda bulunmalan 
beyan olunur. 

Parasını Almış! 
Hızır isminde Birisi Dün 

1 evkif Edildi 
Eminönünde Taıcılar cadde-

sinde Hüseyin Avninin yanında 

çalışan Hızır adlı bir delikanlı, 
evvel ai gün Hüseyin Avninin iyi 
tanıdığı pe~ nir tüccarlarından 
Bodosa giderek Hüseyin Avni 
namına (9) tekerlek kaıar peyniri 
almış, bunları hariçte kendi he
sabına satmıttır. Polis Hızın ya
kalayarak dün milddeiumum~liğe 
vermİitlr. 

Hazır tıınlan alSylllyor: 
"- Ben Hüseyin Avninio ya• 

nında göndeliğim bir liraya ça• 
lııtım. Bana yarım liradan heıab 
verdl Kend~ainden para istedim, 
vermedi. Ben bu suretle peynir· 
leri satarak paramı aldım. 

İkinci mlltan tik Hızırı tevkif 
etmiştir. 

Bir Gene 
Kudurdu 

Kartalın Samandıra nahiye
ıinden 20 yaşında lsmail oğlu Ra· 
ıimi 35 gün evvel tarlada köpek 
ısırmıştı. Tedavi yaptırılmadığı 
için biçare' genç kudurmuıtur. 

. Bir Sarluntıhk Suçu 
Tütlia Jnh:sl\.r i.dar.csinln maki

nistlerinden Üsküdarlı Ömer oğlu 
Emin isminde bir:ıi E}llb iskele· 
sinde bayan Naciyeye tıarkıntılık 
yaptığı iddiaaile yakalanarak dün 
Mi\ddeiumumiliğe gönderilmiştir. 
Sultanahmed Sulh birinci ceza 
mahkemeai Emini sorguya çekti. 
Emin kendiıini müdafaa etli ve 
bakim bay Reşid bu müdafaadan 
sonra muhakemenin gayri mevkuf 
yap:lmc. s .na karar verdi. 

Birinci kanun 28 

Günün Tarihı 

Rusya Elçisinin 
Bir Ziyafeti .. 

Başbakan Da Eulund 
Ankara, '27 (A. A.) - İzin'i olar 

memleketine gidecek oLı.n Sov 
bllyilk elçiıi b y Karah n, elç J 
binasında bu akt m bir ziyafet v 
mittir.Z.yafette B tbakan la net İ ıö 
ile Cümhur Reisliği gene' katibi R 
Aksoy ve b, fyaver Ce al, Bah.~ol 
dıtarı İf1 eri genel katili Numan Rif 
aayl vlardan Sadık, Necib A'i, mu 
fız kıtaatı kumand .. nı İsmail Ha 
hazır bulunmuşlardır. 

DUkkAnlar Perşembeler 
Bir Saat Geç Kapanaca 

Ake!tmları aaat l 9 da kap<?n 
dGkkAnların Perfembe a k ı-mlıırı ıa 
(ZO) ye kadar açık bulunmaları 
Belediye daimi encilmeni müs3a 
etmittir. Bu dükkin ar l:ayra m ar·f 
lerine tesadüf eden beş g un müdd 
le de saat (21) de kapan c.ıklardı.r. 

Maçka Tramvayı 
Maçka tramvay hattının, Maç 

mezarlıtı lSniine kadar uzatılıua 

hakkındaki p rojeyi N.ıfıa Bakanlı 

bazı detitiklikler:e kabul ve tasd 
etmiıtir. Uu yeni kıs•m (250) met 
uzunluğun :!a olacak, May.stı inıaa 
baılanacaktır. 

TUnel Şirketinin Binası 
Tunel tirkeli, tGnel.n G lata a 

zında kirgir bir bina yaplırm ta ra 
olmuıtur. Şirket bu b'.nanıo p1inı 
Brükaelde yaptırmaktadır. l.kbabar 
infaata bi'tlanacaktır. 

Liman Ve Rıhtı 
İdareleri .. 

R htım ve Liman itleri umu 
m6 flr;ütO tetkilitının aybaııoda 
itibaren çalıtm ı: ta baılamaaı için •o 
hazırlık:ar da bitirilmekte :lir. Dün, L 
man idaresinin de umum mO.ürlOt 
bağlanecatı hakkında alikadular 
emir gelmittlr. Mefsuh Liman tirketl 
nin lf 'erini gliren muvakkat idar 
heyeti muamele!erl aybatına kada 
umum müdilrlüte dnredecelıtir. 

Difer taraftan aatrapolann trfl 
rilğe devri ııraaıoda, listelerde yas 
e11alardan bir kıamının antrepolard 
mevcud olmadıjl görO"müttilr. Kayı 
eualar için bir kom· ay on tetkili ka 
ralaıtırılmıtt r. Bu komiıynn, öteden 
beri Rıht ım tirketl i'e tac:r:er arasın 
da uzayıp wlden ihtilafları da tedki 
edecektir. 

TUrkoflslde TeftJ,ıer 
Ökonomi Bakan!ıt na br ğlı mGe 

ıeseleri teftit eden B .. kanhk müfet 
tit'.eri buradaki çalıtmalarına dna 
etmektedirler. Şimdiye kadn, Türk 
ofiı latanbul ıubesi muame:itı gözde 
geçirilmittir. 

Yakalanan 
Esrar kesler 

Dnn zabıta Fatibde itfaiye raraJa 
arka1ından Aman iım:nde llrinla 
esrar tekkesi olarak kullandığı bir 
kabyede ani bir arı1ıtırma yapmıf, 

OrtakCSylü HGaameddin ve Şevki 
isminde ikl kitiyi esrar kabakları •• 
narwre!erile esra.r içerken cGrmilm• 
bud hainde yakalamııtır. 

l_S_on_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_s_i_m_l_i_Hı_i_k_a_y_e_sı_· ._· _______ R_az_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_._D_ı_Y_o_r_~_i_:_I 

~t-ey zarn~ndır hal m'e mCte- l 
nadb bir iş a ·ıycrum amn.a bu
lamıyorum Haaao B. J 

"300,, Lira Aylakla Bir Kapıcı Aranıyormut • Gazeteler • 

... Gezmedifıim yer •• l 
- Çaloıadıa.m kapı kalmadı.. 1 ... Hepsinde de uy ok 1,. ce- l tıaaan ti. - Ooo. As. m • D de bula 

Tabı ile karşılqhm.. it o!sua da hula pn y8kaek me art,et ı.t -dln .• Bldm 
s ib;Jera bl. yerde mA:dlklGk, J&buu kltlbllk 

bir kapıcılıi• bile razıyım r. aaewlse 19tıau ki.o 



Inkzlab 
Eserlerine 
Abide Dikerken 

• 
Türk lnlolAbının ya,ama11 uğ· 

runda başını ve canını çekinme
den veren aziz KubilAy için 
Menemende dikilen Abide evvelki 
fUn on binden fazla yurddaıın 
6nUnde açıldı. 

Abide, taıtan, tunçtan bir 
tarih aayfası demektir. Kahra· 
lllanlıklarm anılması , yurddaşların 

aözleri önünde her zaman can• 
lanması için abideler dikmek, 
heykeller koymak yeryUzUnUn 
her yanında adet olmuştur. Milli 
hatıralar her yerde abidelerle 
canlandırılır. 

Franaa bnynk harbden aonra 
Abide dikmek hususunda çok ile
ri gltmittir. Yurdun kurtulması, 

harbden muzaffer çıkmaıı için 
yapılan bllllln kahramanlıklar, 
aayıaız Abideler dikilmek ıuretile 
gelecek nesillerin gözleri 6nUnde 
tlmdiden ıahlandırılmııtar. Bugün 
Fransada büyllk veya kUçllk bir 
Abide bulunmıyan hiçbir aokak 
yoktur. 

lngiltere, Almanya Ye diğer 
ülkelerde de milli kahramanlar, 
blyfik kitifler ve ilim adamları 
namına sayısız Abideler dikilmiıtfr. 

Fakat ıunu da bilmeliyiz ki 
Abide dikmek ayrı bir meharet 
ve san'at itidir. Her dikilen Abl· 
denin, ifade etmek lıtedlği yllk
aek eıerin heyecanını, onun lSnUn· 
de hürmetle eğilen yurttaıların 
ruhlarında ve yüreklerinde co,
turmaıı gerektir, Cılız bir yapı, 
ifadesiz bir eser Abide ıayılmak
tan çok uzaktır. Biz, Menemende 
aziz Kubi:ay için dikilen abideyi, 
bir kahramanlığın, bir fedailiğ:n 
heyecanlı hatırasını derin bir coı· 
kunlu lda yaşatabilecek mahiyette 
r8rdUlr. Dileğimiz tudur ki bun· 
dan ıonra, yurdun birçok köıe
lerfnde dikilmesi gerek olan Abi· 
de Ye heykeller de böyle geoit 
mAnalı, yüksek ifadell olsun. 

Her sokağında taıtan veya 
tunçtan bir abide bulunduğunu 
ıöylediğimiz Franaada bu ite çok 
ehemmiyet verilir. Hakikati ıöy· 
lemek lizımgelirae Fransadakl 
Abideler, çok yUkaek birer san' at 
eaeridir. 

Yarın Çanakkalede kahraman 
Mehmedcik için, bir baıka gUn 
demlryolu inkılabı için, Tnrk dili 
için, hulasa bllyük bir kül olan 
Türk inkı ' ahının bütün saf halan 
için dikeceğimiz Abideler, heykel· 
ler, plak:ar ve diğer hitıra eser
leri ruhlardan ve gönüllerden 
heyecan fııkırtacak birer lf ade 
azameti taşımalıdır. 

Buğday Alımı 
Samsun, 26 (A. A.) - Ziraat 

bankaı.nm bu çevreden satın 
aldığı buğdayın tutarı Hkiz bin 
tona erişmiştir. --., ... .. __ _ 
BUTUN ULKE.YI 

HE RC.ÜN 
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SON POSTA 

Resimli Makale a Aile Kurumunun Esa$ı il 

Aile, H adet, HYlnç .,. aık... fıt• •iz• hayatın d6rt 
büyGk kelimeai. Bitmea bir aıkın Hvlnç nren •aadıtlne 

hayat denilen varlıfın pürOuUz n kedersiz ıreçmuin. 

lıteraeni:s bu d6rt bGylik kelimenin tatlı ekıirini göalOnilze 
içlrinlL BitmH bir aile yunıı kurmak, o yunyı aaadet içinde 
banadırmak her zaman için elinizdedir. Yeter ki O'ltı isteyiniz 

batla olan b;r ai\ı yunıında kederin ea klçGk bir izi yır 
tutamaz. ilk vı ıon nıfealer araaında •ıkııan YI adına 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Rusyada Gizli Bir ihtilil 
Şebekesi Meydana Çıkarıldı 

Moskova, 27 (A.A.) - Lenin· 
grad Sovyeti Reiai Kirof'un 6ldtı
rillmuinde elleri bulunan 13 auçlu 
hakkındaki lttihamname neıre

dilmiştir. 

ilk tahkikata glSre, eaki lider
lerden Zinovyef, Sovyet düıman• 
l ı ğı yolunda giz:tden gizliye 
çalışmalarına devam etmiı, 
Sovyet idare.ini devirmek, 
Troçkl • Zinoviyef fikrini bakim 
kılrnak için gizli bir feıad cemi· 

T ekaüd Ve Yetim 
Maaşları 

300 Kuruıa Kadar Olan
lar Toptan Verilecek 
Ankara, 27 - Maaılan 300 

kuruıa kadar olan mntekaid, ye• 
tim ve dulların 10 yı:lık maaıla· 
rının birden veriler•k alikalarının 
kesileceği haberi bazı malmUdilrle 

rince anlaşılmamıştır.Maliye Bakanlı· 
ğınca bu yanlışlık düzeltilmiştir. 

Maaıı 300 kuruıa kadar olanların 
lliıikleri tamamen kesilecektir. 

Transit Yolu 
lran Hangi Yolu lntihab 

Edecek? 
Bazı ecnebi gazeteler, Iran 

hlikômetinin tranıit ticareti için 
Iran-Surye yolunu ıeçdiğjnl yaz
mıılardır. 

Halbuki lıtanbuldakl lran Baı 
konıoloau, henllz hiçbir tranait 
yolunun aeçilmemlı olduğunu, 
Iran demiryollarının lnıaaı bitme· 
dikçe bu hususta kat'ı bir karar 
verilemiyeceğiol söylemiıtlr. 

yeti kurmuı, bariden y.abancı 
devletlerin aakerl mndahaleainl 
temine çalıımııhr. 

Nikolaef tamamen suçlu oldu• 
ğunu söylemiıtir. 

Kotovinof, şeflerJnden biri bu· 
lunduğu gizli mukabil ibtilil grubu 
na girmekle suçlu olduğunu söyle 

mlştir. Kotovlnof cinayetle doğrudan 
doiruya alAka• oldujuau inkAr 
etmekle beraber grubunun bakanı 
olduğundan cinayetin mea'ullye-

Dün Gece 
Bir Mağaza 
Kül Oldu 

Dtıo alqam çakmakcllarda 
Agobyan hanında Karnik Pano.
yanın mağaza1ından yangın çika
rak mağaza kısmen yaomııtır. 

Yangının Karnlk'in oğlu Aram 
tarafından yakılan gaz ıobasının 
parlamasi)e meydana geldiği an
latılmııtır. 

Yeni Saylavlar 
Namzedler Şubat içinde 

ilan Edilecek 
Bllyllk Uluı Kurultayı Baıkam 

General Özalp dün Ankaradan 
ıehrimize gelmlıtir. Ge,neral 
Özalp, bu seferki •aylaY 
seçimine kadınlarımızında ittirak 
etmealnin milbim ve inkıllbı· 
mızın bllyllk bir buauıiyetinf teı· 
kil ettiğini, nllfuı artımından 
ölllrll bu ıefer 78 saylav fazla 
çıkacağını, kadınların saylavlar 
arasında bulunmasının yurda çok 
faydalar kazandıracağını aöylemiı 
ve demiştir ki: 

" - ikinci mllntehib 1eçlmi 

./STER !NAN iSTER 

tini kabul ettiğini •lSylemlıtir. 
Şatzkl, suçlu olduğunu söyle

memiş iae de şahitlerin ifadesi 
•uçunu göstermektedir. 

Sokolof, Zvezdof, Bumlantıey, 
Tolmoıof, Levin, Kanik, Snikof ve 
Sosltzki cinayete ittiraklerini red· 
detmekle beraber gizli teıkilata 
intiaablarını itiraf etmiılerdir. 

BUtUn maznunlar Sovyet birliği 
temyiz mahkemesinin askeri kol· 
lejine .evkedilecektir. 

Soyadı Ve Dükkan 
Tabelaları 

Yeni Ad Değişimi için 
Vergi Alınmıyacak 

Ankara 27 (A.A.) - DUkkln 
ve ticaret evlerinin tabelllarıodakl 
adların, soyadı kanununa göre 
değiştirilmesinden dolayı yeniden 
tabell damga resmi almmıya te
ıebbila edildiği hakkında gaze
telerde bazı neşriyat görlllmUıtllr. 

Bu tabelalarda soyadı kanunu 
~ucibince yalnız adlann değişti· 
rilmesi, tabelAların değiştirilmesi 
mahiyetinde olmadığından, tabe
lalardaki adlann yasaya göre 
değiıtirilmesinden 6tUrU yeniden 
damga resmi ahnmıya·caktır. 

( So11 Po.ta: Ba meHl•gl ille de
fa g•zel•ml~, aUilcaJar ın•kamı• 
dllclc•t n•z.rı•a lcogrna,ta.) 

Bir Batında Üç Çocuk 
Bursanın lyneal kövllnden 

rençber Muatafanm kanaı Hadice 
bir batında 3 çocuk doğurmu.
tur, Dçü de Hğdır. 

ikinci kh~ _ .. yh~İn;dokru 
bitecek, namzetler llıteal an<:ak 
Şubat sonuna doğru ilAn oluna· 
caktır. Y enl kuruJtay da Martın 
birinde toplanacaktır.,, 

INANMA! 
t - DOnkl "Son Posta. da okumuı olacak•ınız: 
Betiktaşta ldiçOk bir cocuk, içinde •u ıaıtılaa bir 

kazanın yanında oynarken ayatı kaymıf, kazanın içine 
dOtmilf ye fena haldı haı1anarak ynmı• Bu yavru, 
ılmdi belki de ölGm dl>ıetindedir. 

korumayan ana, baba, Yeli, Yaai •eya mlrebbiy•nia 
nziyetl anlaıılmak H itte kas:f olup olmadıfını mey
dana çıkarmak için ıorıuya çekilir. 

2 - TDrk ceza kanununda bir madde vardır. Bun
da, muhafazaaı kendiıine aid olan çocukların hareket· 
lıriDden o kimHler meaul tutulur. Yaai çocutunu 

J iNAN 

3 - Acaba bu yurd çocutunuo batına ırelen ıu 
fellketten, onu muhafaza vazifcıilı mükellef olanlar 
ıorıuya çekildi mi? 

4 - Bia b<Syle bir gorpnuo, daha dotruıu o kim
.enin meıuliyetini meydana çıkarmak rayuilı bir 
ıorguaua yapıldıtına inanamıyoruz. Sea de ey okuyucu. 

I TE llVA!w 

•• •• o Kısas> 
Münderecatımızın ,olclu
lundan dercedil•m•miı~ 
tir. 

--------------------------
Atatürk 
Günü 

( Ba ttarafı 1 inci yüzde ) 
Daha a1bahleyin ıobrln so· 

kakları, dükkanlar, mağazalar bay-
raklarla sUsienmiıti. Ankara sa· 
yı!ı günlerinden birini yaşıyan 
güzelliği içlude taze ve dinç 
AtatUrke bağlılığını anlatacak
ların ; binlerin, on binlerin kala
balığile bir hareket dalgası ha
lini almıştı. 

Ha.kevlııin haftalardanberl bu
gün için hazırladığı MUziksel 
Festival çok gUzel oldu. Denizli 
Saylavı Bay Necib Ali KUçüka 
bir söylevle Festivali açb ve bu· 
gUnUn yüceliğini belirttL TUrk 
devriminin ( inkıJibıDJn ) buglln 
açıldığım anlatta. 

Sıra Münir Hayrinin yazdığı 
ve Nebil Kazım ile A. Adnanın 
müziklerini yaptığı Bayönder lle 
Taıbebek'in sahneye konmasına 
ıelmlıtl. Boy6nder roltınn Bay 
Nurullah Şevket; Bayan lzgen 
rolUnO Bayan Celile Danlı Ye 
Deli uzan roınnn de Bay Mllnlr 
teganni ediyorlardı. 

Baleyi Ankara Halkevl dana 
kurlan çocuklan, Koroyu Bay 
Halil Bedii'nin hazırladığı muaikl 
muallim mektebi koroıu meyda· 
na getJrmlılerdi, 

Bayönder eski bir Tllrk lrte· 
kisinin sembolik bir bakımla aah· 
neye konmasından ortaya çıkan 
bir deıtandı. Bilhaasa müzik tUrk 
motiflerinin modern teknikle 
lşlenmtı güzel bir 6rneğl idi. 
Çok muvaffak olundu. 

Ankara böylelikle Z1 birJncl 
kAnunu sesli, renkli, neşeli ge-
çirdi. - * ----

Kültür İşleri 
Yeni Musiki Ve Edebiyat 
Komiı;onları Çahııyor 

Ankara, 27 - Knltnr Bakanı 
Bay Abidin Ôzmen ıu beyanatta 
bulunmuıturı 

- Ulusal muılklmlzo •erlle
cek veçhe hakkında kendilerine 
verilen program üzerinde çalıımak 
üzere teşkil edilmif olan komisyon 
hususi bir tanda çahımalarına 
devam etmektedir. 

Komiıyon mesaiılnl yakınlarda 
bitirerek mlltaleasmı bir raporla 
bakanlığa verecektir. 

Mekteblerin edebiyat prog
ramlarının yeni dil esaslarına 
göre n&1ıl olması lazım geleceği 
hakkında bakanlığımıza bildirmek 
Uzere Bay Falih Rıfkı Atayın Ba.
kanhğı altında teıkil edilen ko
misyonda çalıomalarına devam 
etmektedir. 

imtihan programları için 
tanzim edilen proje talim ve ter
biye daireainde tetkik edilmektedir. 
Bakanlar heyetince tetkik ve taa
vib olunursa meriyete konacaktır. 

Bay Receb Peker 
Diin lzmirden Kütahyaya 

hareket Etti 
· lzmir, 27 ( A. A. ) - Buradı 

bulunmakta olan C. H. F. genel 
katibi bay Receb Peker, bu 
ıabah Afyon trenile KOtabyaya 
hareket etmiftir. 

Durakta çok samimi tHaha
ratla uğurlanmııtır. 

Kubiliy menkü taıı açılııında 
bulunmak tızere lstanbuldan rele• 
heyet de buglln Yapurla daaeee'-· 
lerdir. 

Atin ada 
Bir Bonzba 

Atina, 28 (Huıuıt) - Hartlll• 
ye Bak.-nhtı binuı 6a0ndı, ltal· 
ya ılatemlndı bir itom~ı ~uluo· 
muttur. 
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Memleket Manzarası 

.Diyarıbekir e 
Bi mil 
Köyü 

Diynrıbekir (Hususi) - Bismil 
köyü nahiye ı erkezi olup Ojyarı· 
bekir·Bitlis yclu Uzerlnde ve Di· 

yanbekire kırk kilometre mesafe
de dü~ bir ov Uzerindc ve Dicl 
nehri kenarında iki ) Uz h~ neli 

bin beş yllı nüfu lu, ağacı bol bir 
yerdir. Diyarıbekirden geç vakıt 
kalkan otomobiller geceyi Bismil 

nahiye merkezinde geçirirler. Bu· 
radn diğer köylere nisbeten yiye· 
cek va yatacak yer fazladır. Biu

mil nahiyesinin ili sekiz köyU ve 
bu köylerde de !tı bin ntlfunu 
vardır. Köylerin lçer;11·nde en 
bil) ilk ve merkod vaziyett bulu

n on Seyid Hasan, Türkmen acı 
köyleridir. iki k~yde Uç sınıfo, 
nahiye merkezinde de beı aımflı 
ilk mekteb vardır. Bunlarda iki 

yllz beş talebe tahsil etmektedir. 
Maarife ehemmiyet veren vall 

Faiz Ergun tarafından mektebi 
bulunmıyan köylerde mekteb 
yaptınlması için t dklkat yapı!· 
maktadır. 

Nahiyede köy kanununun tnt· 
biki mlinasebetile köyler arum· 

d yollar yapılmıştır. Nahiy nin 
her köye otomobille gitmek 
kabildir. Aynca bir yol daha 

vardır ki Mardinden kalkan bir 
otomobil bu yolla Diyarıbeklre 

uğramaksızın doğru Bismile gelip 
buradan umumi şose ile Siird 
ve Bitlis• gitmektedir. Bitmilde 

akar ıu olarak dicl• nehrinden 
baıka su yoktur. içmek için de 
nehrin k nanna kazilmıı olan 

kuyulara sız.an dide nehri suyu 
kullanılmaktadır. Bu L .... kumdan 
ıüzülerek kuyulara geldiği için 
çok lezzetlidir. Belediye ttşkiln.
ta olmadığından nahiyede köy 
kanunu tatbik edilmektedir. 

Halk umumiyet itibari! zir • 
ntle iştiğal etmektedir. Araziııin-

den bire y'rmi niıbetinde mııbaul 
almmaktadır. Bu köylerde bilhas· 

ıa koyun, keçi, inek ve m nda 
pekçoktur. Bismil nahiyesi müdürü 
Bay Hikmet, nahiye merkezine 

geleli yedi ay gibi :nz bir zaman 
olduğu halde mekteb yapma hu· 
ıusunda faaliyetleri görfilmfiştUr. 

Kısmen halkın ve kısmen de bü-
kümetin yardımile Seyidhasan 

köyfindckl üç sınıflı tk-
mektebe llç odalı bir muallim evi 

ve Türkmenhacı köylinde beş 
smıflı bir ilkmekteble Blsmildeki 

ilkmektebe mükemmelen tamir ve 
iliiveler yapıimııbr. 

Bulancıkta Bir Kaza 
Bulancak ( Hususi ) - Merkez 

Yatı mektebi arsasındaki bir 
binndn çalışmakta olan amele.o 
den biri tavandan dUşmU , ağır 
surette yar lanmı§, hastaneye kal· 
dır.lmıştır. 

Barlında Park 
Bartm (Hususi) - Cümhuriyct 

Meydanının tam ortasında güzel 
bir park yaptırılması kararlaıtml
mıştır. 

Ni'<sarda Tutun Mahsu10 
Niksar (Hususi) - Bu sene 

tUtün pek bereketli ııynı zamanda 
çok nefis yetişmiştir. Bu seneki 
istihsal 800 bin k·lodan fazladır. 
Tutünlerim:z·n iskarta ve görmez 
kı'>mı da ) ok danilecek kad. r 
a.ıJ.r. 

SON POSTA 

v. a ı 

Ci anbeyli, 1 gın, Sul aniye Kazaların a a 
Ehemmiyet 

6 Tane F n i 
Ağıl aptırı ıyor, 

Konya (Hususi) - Konya ova· 
sının susuzluktan kurtarılması için 
fili çalışmalara ba§lanılmıştır. Vali 
bay Cemal bardakcı buhusust 
demiştir ki: 

Konya \•il!yetin·n ıu ihtiyacını 
krr(lılamak yolunda çok ça!ışaca· 
f:ı z. Vilfiycti yer altındaki auları· 
m çıkarmak, h~lkın istifadesini 
temin etmek için uğraşıyoruz. Bu 
iş için sarfedilecek parayı nfnbil· 
mek l~f n meclisi umumiyi fevlm· 
iade lcliman çağırd.m. Medid 
umuu i Kanunusanin:n Uk gUnJe· 
rinde taplanacaktır. Orada bu 
hususta lbım olaa tahsiıatın 

verilme11l için yapılacak işleri 

anlatacağım. Sarfcdilecek paranın 
ldarel huauaiyeden birden tedariki 
giiç olduğundan milli bankalnr· 
dan da istifadeye çalışacağımız 
tabiidir. 

Bunun için fcab ederse 300 
bin liralık bir istikraz verilmesini 

Meclisi Umumiden istiyeceğim. 
Ilk itlerimiz arasında Meram ve 
Sille sularının çoğaltılması ve u 
yolların .n muntazam bir hale 
gef ri:mesi de vardır. Sonraki 
işimizde tahtezzem:n cereyan 
ettiğini tahmin ettiğimiz sulana 
hakikatini anlamak ve kabili 

Yozgadda 
Bir Açık Göz [ ir S rrafın 
270 Altınını Dolandırdı 

Y ozgad ( Hususi ) - Burada 
ıcırrafhk edem Bay Mehmedin dük· 

kanına gelen Ustll batı temiz bir 
müşteri altın alacağını söylemi§, 

ve 270 altın seçmiş, bunları ce· 
b:nden çıkardığı bir torbaya dol· 

durmuş, torbayı bağlamıı, ağz.ını 
mühUrlemiş ve ldrraf Bay Meh
mede uzatarak: 

- Bu en de dursun, ben 
~imdi gider paruını getiririm 

demiı, bir 1 O liralık banknotu da 
kaparo olarak bırakmıştır. 

Bay sarraf Mehmed uzun 
mUddet beklemiş, adamın gelib 

altınları almadığını görünce tekrar 

camektina koymak üzere torbayı 

açmı9 ve hayretinden donub kal· 
mışhr. Çünkü torbadan altın 
yerine para teklinde birtakım 

madent cisimler çıkmııtır. 
Bay Mehmed zabıtaya mUra

caatle dolandırıcının ar nmaamı 

lstemiıtir. Bu açıkgöz dolandırıcı 
her tarafta aranmaktadır. 

Geredede Don Ve Peçe Rasak 
Gerede ( Hususi ) - Beledi~·o 

Meclisi örtme, don ve peçe kul· 

lanılmasım yasak etmiştir. Bunun 

için Marta kadar bir müddet 

konuimuştur. Marttan itibaren 
bütUn kadınlar manto giyecekler· 
dir. Karar tellal vasıtasile her 
t rnft ilan edilm:ştir. 

Uzunköprll l{aza Kongresi 
Uzunköprü ( Hususi ) - Kaza 

Fırka kongresi Vılayet Başkanı 
l Jrahlm Akıncının buzurile yapıl· 

mış, kongrede memleketin ihtiyac• 
farı görüşjlmüş, idare heyetine de 

Bay 1 a:id, Vfıhid, Kazım, Hakkı, 
D :wud, Ahın d, Hü eyia ~eçilmiş· 
}erdir. 

1 

Koyu culuğa 

Konyada belcd;ye d iro&i 

istifade olanlarını çıkaı mak ola· 
caktır. Beyşehir köy kanalile 
hUkümetimi:ıin çok yakından ala· 
kadar olduğunu söylemek islerim. 
Bu su mese!esinin halli için bu· 
günlerde Beyşehirine gideceğim. 
Bütün mesaimizin hedefi 1Jraate 
SU) un lazım alacağı mevsimden 
evvel iş~eri b.t:rip köylüye tam 
zamanında su vermektir. Ve buna 
mutlaka muvaffak olacağız. 

Koyunculuğu çok kıymetli olon 

Veri iyor 
vilayetin · bu husustaki verimini 
arttırmak için de uğraşıyoruz. 
Bunun için de ıimcfilik Cihanbeyli, 
Sultaniye ve Ilgın kazasında altı 
fenni ağıl yaptırarak kıiı ert 
olan \'İ'.ay timizdo koyunların 
muhafazasını temin edeceğiz. Bu 
ağıllarda.o UçU seyyar olacaktır. 
Ot ve snir sebebierle hayvanların 
nakli icabec!erae bunların da bera• 
her gitmesi temin edileceklir. 
Konyayı bir Buğday ambarı, deri 
ve dokuma fabrikalım içinde 
evaddı iptidaiye deposu haline 

ko,, mağa uğratacağız ve buna da 
muvaffak olacağız. 

lf Konyomıza yağmur yağ· 
makta devam ediyor. Yakın dağ· 

' lara kar yağmııhr. Kar ve yağ-
mur ylizü gamlı olan köylilytl 
ıevindirmiştir. 

'f Hnlk Fırkası merkez kaza 
kongresi bitti idare heyotine ıeçi· 
leni r arasında Bayan Sfireyya 
Cevat Atasağun, Bay Hulüsi 
Atasağun, doktor Cevdet ve daha 
birçok ileri gelenler vardır. 

>f Konyada yapılan vitrin 
l!llisabakası bitmiştir. Birinc:llğl 
İzmir pazarı ile Mumcu %adelerin 
vitrinleri, ikinciliği de Silleli Hak· 
kının vitrini kazanmıştır. Zuvar-
lıklılarm vitriaide UçüncU olmuştur. 

~-- -r 
Adapazarında Tutum Haftası 

Adapazarı tutum kurumu binası 
Adapazarı, ( Hususi ) - Bu sena tubm haftası her sc 'en 

daha bUyük şenliklerle kutlulanmışlır. Büt:.in sokaklar tutuma , .• ata 
sözleri ve vecizelerle süsl nmif, tutum kurumu halkın yer:i mallara 
o!an ıılakasım artırmak için icab eden tedbirleri almıf, propaganda
lar yapmıştır. 

----- ---
Demir Ve Kimya Kızılcahamam 
Fabrikaları Kara- Haberleri 
bükte Kurulacak 

Zafranbo:u (Hususi) - Bfiylik 
demir ve kimya sanayinin Ka· 
rabUkte kurulması lcararlaşbnl· 
mı§hr. Karabiik Zafranbolunun 
yarım saat cenubu garbisin· 
dedir. Fcbrikanın kurulacağı ye
rin dört yam dağlarla çevrilidir: 
Karablik ayni z4mandn Ereğ:i • 
Ankara demiryolucun da lstns· 
yonudur. Mühendisler gelmiş, 
fabrikanın yerini tesbit ctmij ve 
kazıklar dikerek işar t koymıya 
başlamışlardır. Fabrikanın boyu 
bin, eni 500 metro olacaktır. 
Znframbollular gUnlerdenberi bay• 
ram yapmaktadırlar. ÇfinkU fı. 
rınların, şekercilerin va helvacı• 
lnrm motörle çalışmıya başlama· 
lan Uzer:ne işı'z kalan Zafrom· 
bolu köylüleri bu fabrikada iş 
bulaca ki ardır. 

Kızılcahamam (H1111ual)- Aıağı 
ve yukarı Soğuksu mesirelerine 
giden yollar tamir edilıı.iş, mü
kemmel bir şoue haline ifrağ 
olunmuştur. * Bakkal Bay Abdullahın 
evinden yangın çıkmış, ahalinin 
ve Belediye tulumbaamın gnyrell 
ile derhal yetişlerek etrafa ulat· 
madan söndUrUlmUılUr. * Paz.ar nahiyesine bağlı 
Keregöl ve Çeçtepe köyleri ara
ıındaki arazi kavgalarına nihay t 
vermek üzere Tapu Memuru Bay 
Hilanü ile vergi katibi Bay Is 
maha:line gitmişler, nraziyl a:ç
m ye başlamışlardır. Fakat Ceç
tepeliler neticede bakıız çıka· 
caklarmdan korkarak nrazının 
ölçülmesine mani olmuılardır. 
Kaymakamlık bu cebri mümana• 
ata önayak olanlar hakkında tah· 
kikat yapmaktadır. 

Birinci kanun 28 

1 p + Balkanlarda : 

Makedonya 
Komitesi 
Ve Bir Yazı 

Sof ya' da çıkan Novi Dnl ga• 
zetesi, PctrJç mıntakasındakl va•4 
ziyete ve Makedonya dahili ihti• 
lal komite11inin fenahklnrına yeol• / 
den temas ederek d:yor ki: 

"Mücrimler, yaptıkları iglerin 
hesabım vermek üzere Bulgar 
mahkemelerinin huzuruna çıkma• 
lıdırlar. Bulgar devleti, bu fena• 
lıklnrı tasfiye etmek mecburiye• 
tinde idi. Mazinin tekrar gelmesin( 
mani olmak iç:n kanunun kuvveti• 
nin herkes tarafından h ssolunmaın 
IAzım geliyordu. 

Milll ve umumi vicdan da, 
kendi ihtiraslarını tatmin etmek 
veya yalmı flkir!erine hizmet 
etmek iç:n Bulgar şehir:eri sokak• 
farında adam öldürenlerin cina• 
yet!erlni takbih etmektedir. Ulu• 
sal ülkü bu işten mfihim surette 
müteeıir olmaktadır. ,, 

Yugo lavya Ökonomlsl 
Yugoslavya sanay:inde geçen 

seneye nazaran 1934 aenesinio 
UçUncll fiç ayı zarfında mahsus 
terakkiler vllcude gelmiştir. Bu 
müddet zarfında hem daha faz.la 
işçi çalışmış hem de istimal olu• 
nan kabiliyet miktarı yiizde 51 
den yüzde 66 ya çıkmıştır. 

Orman sanayii istihsali geçen 
senekinin aynı ise de bu sen 
ihracatta yilzde 2,2 fazlalık bu· 
lunmaktadır. 

Bira sanayiinden maada bütlin 
diğer zirai sanayi şubelerinde 
mahsus fazlalıklar görülmüşltir. 

Etçilik sanayii geçen üç aya 
nisbetle d~ba fazla çalışmış \'e 
istimal olunan kabiliyet miktan 
yUzde 88 e çıkmıwtır. Değirmen· 
ellik sanayii ile gıdai ezmeler 
1anayilnde de fazlalık vnrdır. 
Mısır mamulatı sanal ii, kabı; 

llyetiuin yüzde 75 ini istimal elmiş 
ve gerek dahilde satış ve gerek 
harice ıevk noktai nazarından 
ilerlemeler göstermiştir. Şeker 
sanayiinde istihsal yüzde elli 
artmııfır. 
Yunanlatanın TUtUn 1 tlhs 1 

Ve l racatı 

Son tahminlere nazaran, bu 
seneki Yunan lfilü:ı llrümU 
31.583.000 okkadır (1) geçen 
seneki ürUmll, 39.910.811 (\kk 
idi. 

Bu seneki UrUmü, eyaletlere 
göre, iU suretle ayrılmaktadır ı 
Garbi Traky 2.10 ı.ooo 
Şarki Makedonya l 0.480.000 
Merkezi ve Garbi Makedonya 5 800 000 
Tiealya ve Fosid ve Ftıoud 5,400.000 
D oai ve Attik 300.000 
Akarnnni ve Etioli 4.800 000 
Epir 2·)0.000 
::More 2.000.•)00 
Ad al11 mıo.ooo 

31.583.000 
Diğer taraftan, tlltün ihra

catçıları birliğinin rakamlarına 

göre, bu semenin ilk dokuz nyı 
içinde dı meml ketlere 19.806.485 
ki:ogram tülün gönderilmiştir. 
Geçen ene 8} ni müddet içinde 
22.870.848 kilogram gönderilmiş 
idi ki bu iki rakam bu sene ih· 
racatın 3.064.363 kilo gram daha 
az olduğonu göstermektedir. 

(J) Okka, Yunan ölçiiııüJiir. ...........................................................•.• 
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( ( Siga•et Alemi ) 
1 

flabeş Davasını 
Ancak Habeşliler 
Halledebilirler 

Habeı topraklarından gelen haber
ler, oralnrda yeni yeni hidiH tohum
larının ekildiği gösteriyor. İtalyan 
kaynaklarınıo tekı:iblerine rağmen 
Fransız kaynakları bazı mıntakalnrda 
lt.alyan askerlerin.in ilerlediklerini, 
bazı mınbkalarda &.e ilerlemek için 
tertibat aldılrlannı, QstO açık neb·rlere 
köpru kurmaya, bot topraklarda men• 
zn teşkilatı yapmıya aavaıtıklarını 
bildiriyor. Her ciddi ihtilaf n silah 
•uruımanın ba§lanğıcı bayle olnıel
Dıittirı 

Bir taraf tecavüae uğradığını iddia 
•dedururken 6bür taraf bu hareketini 
fizlemiye çabtmı~ reımi, husuıi tek• 
a:iblerle olanı biteni örtbas etmiye 
llA'raımıt, net:cede etraftan yardım 

reHnceye kadar ya glS:ı diktiği lok· 
lbayı yutmaya muvaffak olmuş, yahud 
da bu lokma bilyOk gelib boğazında 
kalmıtbr. Habeş-llalyao anlaıamama:ı.
lttının maDUl"aaı da itte böyle bir vazl· 
Jeti ifade etmektedir. Habetiııtan bir 
taraftan balyanın bu tarzı hareketini 
Uluslar Kurumuna ıikayet ededurur
ken diğer taraftan da bu harekete 
lbukabele için kab eden tertibleri 
almakta kuıur etmiyeceftl mubak. 
kaktır. Yakın bir atlde ıahid oldu. 
lumuz Japon • yn ihtilifmıo aldığı 
tenk ye ıekilden deu nlmnaı icab 
•den Hebeıistanın, bu nevi t iklyet
lerden ameli bir netice çıkmıyac ğını 
IYf bilmeal llzımgelir. Onı.ın içindir ki 
ltatyanlnr n H bet topraklarında 
ilerleme tetebbüsler·, bizde, yakında, 
lllilhim bir takım ihtilatların patlak 
vereceği kan atini doğuruyor. Habe
•iıtan, bu suretle medeni dünya a 
Dzerinden göziınO ayırmamak mecbu
l'lyetinde • unduğu bir ihtilaf kny
l?agı olmuıtur. Bu d vıınm ou 'feya 
bu 9eltilde b 1 i, yine H nbetlerin ba• 
ıularındaki kuvvete bak1yor. Eker 
bu bnzu zayıf ise veyi z v Ilı Habeş-
111 re. Hürrlyet1erini k ybetmeleri 
1 m nı yakl ımııtır, diyebilirİL 

Stireyya 

Panamada Tlcor t Serbest 
Panama, 27 ( A.A ) - 1 Haziran 

1935 tarihinde mer'iyet mevkiine 
1rirecek olan kanun, 600 kalemden 
f zla eunyı ldha'at resminden muaf 
tutacağı için, Panama cümhuriyeti, 
filen bir ıcrbcıt ticaret dev]eti 
olacnktır. 

HARİCİ 
. 

Malarya 

Gönül 

Sevmiş, 
Fakat 

işleri l 
Salgını 
Genişledi 

l Yeni Bir lhti aı 
- . . Sevilmemiş 

Arnavudlukta Kıralın Y averlerınden Bı- Ankaradan N. u. . 

Kolombo, 27 ( SeylAn adaaı, 
Mal rya salg nı lıOtün tehri bulaıtır• 
mak (i:ıeredir. Hastane timdiden dol• 

muıtur. 

Bazı yerlerde salgın ortadaa knlk• 
mnğa bııılamıttır. 

Silah Ticaretinin 
Gizli Tarafları 

Bunu Bulmak için 50 Bin 
Dolar Lazım 

Vııtlngton, 27 ( A. A. ) - Silih 
ticareti tahkik komiıyonu reisi Bay 
Nye, Bay Ru:ıvelt ile glSrfitUlkten 
sonra, hiikümetin komiayona tama• 
mil• mllzaheret etmlye sCSı. verdi~inl 

bildirmiftir. 
Bay Nye, tahkikatın ilerilemHini 

temin için lizımgelea tahıisatın ve
rilm sini reisicümhurun tanib ettiğini 
ilave etmittlr. Bu tabıi.at 50,000 
do!ardır. 

Bir Hapishanede 

İsyan Çıktı 
lngilterede Alh Mahpus Ve 
iki Gardiyan Yaralandı 

Londra, 27 ( A. A. ) - Glaskov 
hapiııanelerinden birinde mevkufl r
dan alh kiti ile iki gardiyan aras nda 
ç kan bir kavga neticesinde bunl rın 
hepsi yaral omış!ardır. Sebebi, bu 
me~kuflaran çal omnktaa knçınma

Jnrı ve sigara içmek btausunda 
iıırar eylemeltridlr. 

Diğer gardiyanların yetiımeai ftn
rme hadise bastırılmış ve mcvlcuflar 
itnat altına alınmıttır. 

Sar H dudu 
Umumi Rey Toplann1ası 
Münasebetile Kapatıldı 

Sarbrllk, 27 ( A.A ) - Deyli Tel
grafın S r'daki muhabiri, Sar hudu
dunun kapatıldığını bildiriyor. Yalnıa 
Sar hukumet komİ•Jonundan vize 
alıı bilen kimıeler hududu geçe bil· 
mektedir. 

Almenyanın Altınları 
Berlin, 27 ( A.A ) - Ranbnnkıa 

altın kartılı~ı 3,28 % e çıkm ııtır. 

risi Ayaklanmış, Debreyi Eline Geçirmiş 
Londrn, 27 ( A. 

A. ) - Atioadan 
nl nan yarı resmi 
bir telgrafn göre, 
Arnavu ... Jukta lir 
ibtılal çıltmıttır. 

Maamafih bu haber 
teyid edilmemlttir. 

Kralın yaverle
rinden biriıinfn ce
nubi Arnavudlukta 
Debreyi İfgal etmlt 
olduğu söylenmek• 
tedir. 

Roma, 27 ( A. 
A. , - Tirandan 
gelen haberlere ga. 
re, Debre nahiye
sinde çıkan ihttlAl 
hadisesinin sebebi, 
sarayı terkedeo ve 
tel.rar saraya dön
mekten imt'na et
mit olan bir ya• 

verin itaatai:ıtliğl ••e-
ridir. Arntıvadlulc kıralı Zogo v• Mtıig•tl 

iyi malümat al..aa rnabafile gfüe, yor: Yabancı memleketlerde Arnavud· 
bu hadise hakiki bir lbtilAI mahiye- lukta ihtilal çıktığına dair dolaıan 
tinde olmayıp ehemmiyetten iridir. 

Fakat Tekzib Edlldl •Özler, toptan asıla zdır. Memleketin 
Tiran, 27 (A.A.) _ Röyter bildiri- her tarafında tem bir ıt\kQn Tardır. 

Bir Fen Adamı insanlık 
Uğru da rban Gitti 
Ul (Frnn&adn), 27 - Şimal mın

lal' aı verem mücadele enstitilsQ 

mudfir muavini profesör Granldod, 
lı:an11erli ne clere hususi bir mah'ül 

şlringa ederken yanlı Iıkla sağ e 'nin 
b pnrm ğına iğneyi bat rmışt r. Der-

Noel Faciaları 
Amerikada Bir Günde 
166 Kişi Kurban Gitti 
Nnyork, 27 (A.A.) - Noel günO 

Amerikada vukubulaa kazalann bu 

glln• kadar ıayılan kurbanları 166 

kitiyl bulmuetur. 

Sinan Tahsin, Beyhana baktı, 
baktı. Elini alnından geçti, kim· 
bilir aklından ve g5nlllnden ne· 
ler geçti, nelt:r geçiyordu? Ayağa 

kalktı: 

h 1 bu nokta dezenfekte edilmlf Te 

profcsfüe ameliyat yapılmııtır. Az 
eonra noel yortu arını ai esile beraber 
geçirmek üzt-re Parise hareket eden 
profesörde umumi bir kan zehlrlt n
mesi b şlnmış bütun tedavi ere rag
men de bir z sonra ö1müttUr. 

ovyet Rusyada 
Dııarıya Kaçanlann Gizle
dikleri Servet NeOlacak 

Paris, 26 - jurnal gazetesine g6re 
Sovyet Ru.syadan firar edip te arka· 
larıoda mühim aervetler gizliyenlerin 
bu servetlerinin yüzde dördü, Sovyet 
hilkümetlne bildirlldiA'i ve aranıp bu-
lunduğu takdirde kendilerine verilecektir. 

- Çok teıekkUr ederim .•. 
Size zahmet verdiğim için de çok 
mahcubum 1 

imıaeile şu 

mektubu aldım: 
" Teyzeciğim; ben liseyi yeni 

bilirmiş, 20 yaflllda bir delikan• 
lıyım. Çapkın değilim, istediğim 
ıey aadece seYilmektir. Bu idea-o 
lime uyarak, kendim gibi genç 
bir kı:d sevdim. ilk zamanlarda 
o da beni sevdi ve belki de se
ver görUndU. Bana çok Umidler 
verdi. Biribirimize evlenmek s5zD 
verdik. Fakat bir haftadanberidir 
ki hiç yanıma sokulmuyor. Komşu 
olduğumuz halde yüzüme bilo 
bakmıyorum. Başka ldmae ile de 
gezmediği ve konuşmadığı için 
başka bir erkeği aevdiiini san
mıyor. Selim Yerdim, başını ç_. 
virdi. Tenha bir yerde lcendiaile 
konuımayı dilşilnUyorum, fakat 
hakarete uğramaktan korkuyo
rum. Siı: ne dersiniz?,, 

Oğlum.. Sen bu genç kızı 
gücendirmiş olacaksın. Bir gUn 
elbette canını sıkmıtsındır. Yokıa 
seni ıevdlğlni söyleyen, seninle 
evlenme vadinde bulunan bir 
genç kız, durub dururken darıl· 
maz ve ayrılmaL iyi dllıUnUraen 
onun niçin gücendiğini anlar ve 
ona sıöre davranırsın. Ona karşı 
olan &evginin devam ettiğini 
hissettir;r ve bir arkadaşın banı 
tavaaautundan iıt fade etmeye 
çalıı. 

Izmirde Bay Delırama: 

Kabahatm •izde olduğu an
lışılıyor. Kurduğunuz yuva} ı boz• 
mak doğru değildir. Biliyorsunuz 
ya, keskin sirke kabına zarar 
verir. Bir az daha düşünceli ve 
uysal olunuz:. 

TEYZE 

Kutub Seyahati 
Dunedin, ( Yeni Zellnda ) 27 -

El'esvorth • Vilkins hutub seyahati 
heyetinden E leavorth Ue Balet'iıı. 

noel yortusu ıerefine seyahati ikmal 
edeceği tahmin olunan bu:ılu deniz 
Uzerinde bir uçut yapacaklardır. 

Beyhan da gayri ihtiyari gftl
mUıtU ı 

- Anlayorum. 
-8-

Beybanın, MüdOrOumumlnln 
28 / 12 I 934 - Ben, mUdlirli umumi ile bu 

Mudur, bu parlak altın sanıı 

•açlı, çağla ~ eıili gözlü, gene 
kıza, uz.un uzun bakh: tasdikile resmen izin alması, ka· 

lemde, bir bomba gibi patla· 
mıştı. Hediye gönderilen buketlerin 

ıırrı da anlaşılacaktı. Pertev 
NeJadın, hain gözleri, artık onun 
kafasını ve kalbini taramek ister 
gibi, hergün, her saniye, üzerine 
dikilecekti. 

Kalem odasına girerken, ar• 
kadaşlannın yOzlerine bakamı• 
yordu. Ve o gün, sırf allfkan-
lılda elleri çal şmış, kafası çalııı
nıamııtr. 

Akşam, baş ağrısını bahane 
ederek, herkesten bir çeyrek 
evvel çıktı. Bu sıkıntı yalnız Ha
run Şinasinin scvgiıi değildi; 
arkadaşlarının da hevesleri, batta 
rekabetleri de ayrı bir ıukınb 
haline gelmişti. Birinden kaçsa 
öbUrline tutuluyordu. Birini mem· 
nun etse, tibürünU gUcendiriyordu. 
Hepsinin gönlllnil hoş etmek 
istese; o zaman da, hergUn, belki 
de her saat Harun Şinasi ile bu
luşmak mecburiyeti ortaya çıka· 
caktı. 

Muvakkat bir zaman, kendi· 
ı&lni unutturamaz mıydı? Şirkete 
girdiğindenberi, hiç mezuniyet 
:almamıştı. Eğer isteyecek olsa 
bir RY mezuniyet alamaz mtydı ? 
Fakat izin günlerinde ne yapa· 
caktı? Bakalım. onu, evinde ra-

hat bırnkacaklar mıydı? 
Harun Ş:nasi de mezuniyet 

alıverirse, bu, daha manalı dUı· 
mez miydi ? Cevad Gnlib, o ka· 
dar pişkindi ki, ı e yapar yapar, 
Beyhanın babasile, annesile 
dost olur, eve girmenin muhak· 
kak yolunu bulurdu. 

Bir müddet, lstanbuldan uzak· 
!aşmalıydı? Hem kimaeyo haber 
vermeden, ıessizce, izini kaybo· 
divermeliydl. 

* Mudur Sinan Tahsin, gene 
daktilonun mezuniyet istemesini 
hnkh bulmakla beraber, tered
dUd edi) ordu: 

- Kalem, daktilosuz kala-
cak... Yerin ize kimi alsak... Di
ğer kalemlerden, acaba muvak
katen verirler mi? 

Müdür, alnı eyik, suratını 

asmış düşllnUrken Beyhan, içi 
titre} e t treye ayakta duruyordu. 

Sin n Tahsin Bey, yumrukla
rını, yaz hanenin kenarına daya

mıftı: 

- Acele mi pek, Beyhan? 
Genç kız, gözlerini kapadı, 

dudakları titriyordu: 
- Rica edecektim ... 

meseleyi hallederim. Bu hafta 
içinde, mezuniyet emrinizi alırsa• 
nız, mubas beye de yazarım, 
aylığınızı peşin verirler. 

Genç kız, gelincik gibi kızar-
mıştı; mUdUrOn bu mUşkülU 
başarmağı kendi üzerine 
abşmı, biraz manalı buluyordu. 
Kalem amiri Şevket Yahya, sırf 
mUdürlln zıddına gitmi~ olmak 
için tUrlU aksiliklar çık racaktı: 

- Muamelat sUrUncemede ka
lacak ... Böyle vakitsiz mezuniyet 
de olur mu? 

Beyhan, muamelata vlikıf ol· 

duğu iç.in, e\•rak suhuletle çıka
rılıyordu. Şimdi onun yerine 
getirilecek memure, ltç bet günde 
umuru munmelAtı kavrayabile-

cek mi? 
Beyhan, bunları bildiği için, 

kalem amir.ne hiç açmamış, doğ
ruca müdüre gitmişti. MUdürUn 
tereddüdü de biraz bu sebeple 
idi. Fakat Sinan Tahsin, kalem 
amirini sevm yor, onu her fırsatt 
iğnelemekten zevk duyul ordu. 
Beyhan, bu iki amir aras ndaki 
z.ıddiyetten istifade etmit olacnktı. 

Sinan Tahsin, genç kıza: 
- Siz, lıiç merak etmeyiniz, 

ben, izninizi alırım, dedi. 

- Ne zahmeti! Burada hep 
arkadaşız... Birıblrimize yardım 

tmek boynumuzun borcudur. 
Sırn ı gelince, benim de size if°m 
dUşliyor •.. 

Beyhan, utanml§. önüne bakı· 
yordu: 

- Teşekkilr ederim. 
Sinan Tahsin ilave etti: 
- Siz, resmen izni alıncaya 

kadar kimseye bir şey açma} ınız. 
Fakat bu itirafı, bir müdür 

sıfatile, resmiyete biraz aykırı 

buldu: 
- Giıli kapaklı bir ıey değil •.. 

izin, hakkınızdır... Yalnız memu
riyet hayatında daha acernisiniz ..• 
Memuriyet hayatının garib cilve
leri vardır. Hiç h~in istemiyecek, 
hatta izin istemek aklından geç· 
memiş o nnlar bile, sırf müşkülat 
çıkarmış olmak lçiu, kıdemler ni 
ileri sürerek, sıra gözetilmesi den 
dem vurarak izin istemiye kal
karlar ve izninizi geri} e bırak· 

tırırl ... r. 
Sinan Tahs"n gülüyordu: 
- Ben, öyle memurlar gör

düm ki izin aldıkları halde ka
leme gelir, otururlar, iznini geriye 
alt rdıkları arkada~larma bak· 
maktan zevk, lezzet alırlar. 

· Pertev Nejad, bmaklarını ke· 
miriyor, içın için homurdanıyordw 

- Ben, dört seoel k memu
rum. Geçen sene, on beş günlük 
izni koparıncaya kadar göbeğim 
çatlamıştı. 

Her zamanki kalender, mil· 
saınabakar Nafiz Yusuf bile ma
sanın önUnde, hoınudıuz hoı· 
nutsuz mırıldanıyordu : 

- Mezuniyetler, sıraya kıde· 

me tabi değil midir ? 
Fakat kalem amiri Şevket 

Şabyanın hiddeti geçmilor, hiçte 
söneceğe benzemiyordu : 

- Hani sizin ıahsınu mevxu
babs de.ğil, Beyhan... Şunun 
ıurnsıııda hep canciğer arkada· 
şız.... Bilhassa sizin Yazifenizden 
ç k memnunum .. , Fakat hayah 
memuri~et icabı, nazarı dikkkatte 
tutulması laz mgelen şurutu esa
si} enin ihmaline tahammlil ede
mem,.. Ben, burada neciyim ? 
Kalem Amiri miyim, değil miyim, 
bunu anlıyayım ? Bir kere bnııa 
sormak }Ok mu? Muamelat sek
te} e uğradığı zamnn, mes'ul olan 
benim •.• 

(Arkası nr~ 
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Dünga HddiselL . ~ 

Yanlış Görüşler 
Birçok Kazalara 
Sebeb Oluyor 
~ Amerika zabıta idaresinin 

yaptığı bir istatistiğe gö· 
-G-a-rı-.b-b-;,.-· re bazı yol kaza• 

!arının sebeblerl 
muadele anlatılama makta· 

dır. Çok defa otomobil veya tren 
idare eden ıoförlerin de bayatla· 

. rile ödedikleri bu kazalara Ame· 
rikan zabıtası "garib sıfatını ve· 
riyor ve şu misalleri kaydediyor: 

lngilterenin Londra ve Ports· 
mut ıehir.eri arasında henüz } eni 
fabrikadan çıkmıı bir otobüs ça· 
lıımıya baılamııtı. Şoförü tecrübeli 
bir adamdı. Bir gün, bir uçurum 
kenarında zikzaklar çiımeye baş• 
)adı ve az sonra uçurumdan aıağı 
yuvarlandı. Bir kiti öldü, beı kişi 
yaralandı. Ağır surette yaralanan 
ıoför yolda kart ısına çıkan bir 
kızcağızı çiğnememek için manev• 
ra yaparken bu kazaya uğradığını 
söylüyordu. Tahkikat, ıoförün bir 
.. hayal,, gördüğünü iıbat etti. 

Buna benzer bir vak'a da Ame• 
rikanın lova eyaletinde olmuştur. 
Dört Üniversite talebesi bir oto
mobille gezinti yapıyorlardı. Şo

för vuifes'.nigören talebe birden• 
bire, yolda duran bir araba gör· 
dil •e fren yaptı. Araba da dur• 
du. Talebeden üçünün ifadesi 
mtittefikti. ÜçU de yol üstünde 
bir araba gördüklerini ıöylUyor• 

lardı. DördUncU talebe bir ıey 
görmemi9ti. Bu llç talebenin llçU 
de bir " hayal ,. görmUşlerdL 

Amerika zabıtaaı, bu görllt 
galatlerlni ıöyle izah ediyor: 

Çok defa bir adam ellne bir 
tabaka veya bir baıka ıey alır 
ve birkaç kişinin lb:erlne çeTirerek: 

- Eller yukanl diye bağırır. 
Herkes onun elinde tabanca 

görllr ve ellerini kaldırır. Bu, bir 
ırörOt galatıdır. Çünkü onun elin• 
de tabanca yoktur. Amerika za• 
bıtası ve tıbbıadli mUtebassıalan, 
buna " nefsin kendi kendine 
telkini ,, lımini veriyorlar. Bazı• 
ları ise bu yanhı görllılerin alkol 
zehirlenmesinden ileri geldiğini 
iddia ediyorlar 

Fransız alimlerinden doktor 
Raul Murg ise, bu halin, tahteş· 
ıuurda ıakh bazı düşllncelerln 
birdenbire ıuura intikalinden doğ• 
ma yanht görUı olduğunu beyan 
ediyor. ............................................................... 

YENİ ÇIKTI· 

M rırakh yazılar 
Güzel bir muhtıra 

• 
Tanınmış kalemlerln 
Seçme yazlları 

• Kültür, aıhhat, ev, ilim, spor, 
ıe.n'at bahisleri, faydalı bilgiler 
ve aradıiınız hert•Y··· 

---
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MATBUAT ALMANAİI 
1 n.,. kitabcıd• bulanrır. 1 

SON POSTA 

Tar .. bl Mlsababe 
-

Canlar Kurtaran Mendil! 
Halkı Kandırmak için Uydu rulan 

Bağdad eanyınd&. 
hararetli bir konuş• 

ma oluyordu 

Bizans tahtım ele geçiren Ma· 
kedonyalı bükUm<larlar, en çok 
lalim lmparatorluklarile savaş 
yapıyorlardı. O ıülalenin ilk yıl· 
ları parlak muvaffakıyetlerle geçti 
ve rehavet devri haşladı. Bizans· 
lılığm mümeyyiz vasfı olan °hır· 
gür çıkarmak,, illeti de geri tep· 
mitti, dahiit zırıltılar yliz göı· 

termiıtl. 
Böyle bir devirde ikinci Ro

manoı öldU, karıliı T eofanoyu 
yirmi bet yaıında dul baraktL 
Bu gene dul, o bUylik lilke içinde 
eıl olmıyan bir güzelcll. Dört 
çocukla ve o gilzellik çağında 

kocasız kal~ hiç te hoşunA 
gitmiyordu. imparatorluğu idare 
için de bir erkeğe ihtiyacı vardı. 
Bu erkek onun hem tahtını, hem 
kalbini idare edec.;, ~lr ayarda 
olmak gerekti. 

Teofano, dört yuı göı gez• 
dirdl, güvenilir ve sevilir bir adam 
aradı, bulamadı, gözüne hoı gll· 
rllnenlerio ıiyaıi ve askeri kıy· 

metleri yoktu. O :...,meti tqı· 
yanlar gUzelliğl kıttı. Bu aebeble 
dört baıı mamur bir erkek ara· 
maktan vazgeçti, siyasette ve ldn· 
redo kudretinden iıtifade oluna· 
bilecek bir adam bulmıya kar:lr 
Yerdi ive buldu: Nikeforoı F o
kaa! .• 

Blıanı imparatorluğunda bU· 
yllk btr nüfuz sahibi olan bu 
adam, kudretini Teofanonun em· 
rine tahsis etti. Dul ve gilzel 
imparatoriçe de yatağ.nda ona 
yer vermiye rıza gösterdi. Aşk 
ve ılyaıet U} uşmuş~ardı. Fakr.t 
kalb llo fikrin uyuşması çok a!.ir
mez. YUreğir.I Teofanoııu:ı f~krke 

hiımetkf.r yapan Nikeforos Fo· 
kasın ca haht:yarhğı çabuk sar· 
a.ldı. "Z;m:s Kes., adlı bir genç 
asılzade. kondi y Ureğ'Ue T eofa
no ;1un ytlreğ:nı bir:e~tirmek yo· 
)unu buldu ve bu blr~eşen yil· 
rekler, kendi arahtnıda kara ça! ı 
gibi g6rllneo Nikeforoı F oknıı, 
gidermek yolunu bu:makta güç· 
lük çekmedi. 

Şimdi imparatorluk bu sevişen 
çiftin elinde idL Lakin Zimis Kes, 
tahtın yegAne sahibi olmak iıtedi, 
kendine o mevkii ver~n sevgil'yl 
Van iÖlü kıyılarına kadar li:.irdU. 
Tek başma büküm sürme) e ko
yuldu. 

Taht etrafında dönem bu kor· 

Bir Baskın 
Masalı 

kunc entr! ;ca~arı halka hazmettir
mek için gözboyayıcı itler, oyun· 
lar lazımdı. Y ok&a dedikoduyu 
ekmek Ye su gibi gerekJ feyler· 
den sayan Bizans halkı, Nik~
fo :osu ö:dUrmüş ve T ecfano&u 
ıürmüt olan bu ga! ı'l impa· 
ratora kolay ko!ay bel bağ-

ı lıyamazdı. Bu sebeble Zimia Kes, 
gövendiği adamlardan mllrekkeb 
bir meclia kurdu, halkı oyalamak 
ve kendini lievdirmek için ne 
yapılmak münasip olacağını mil· 
r.a kere ettirdi. 

Bu mecliste " Mega Lögotetls· 
Maliye Nazırı ,, , " Proto Vestiyer· 
Teşrifat Nazm,, ," Gran Primsiye· 
Başmabeymcl ., , " Protosturator· 
imparator ,, , " Megadok-Bahriye• 
Nazırı ,, , " Mega Döme ti ~üs· 
Başkumandan ,, ha21rdı. Zimiı 
Kesi halka sevdirmek çare:er:ni 
arayan bu adamlar, nihayet şu 

kararı verdiler: Bıtğdad halife· 

ıine gizlice bir heı et gönderib 
Urfa kilisesinde bulunan ve 
laa tarafı dan fek terli 

olduğu bir sırada yüzü~e sürül
d · ğU için ilzer:ne o·nun re• mi 

Son Posta 
Yevmi, ılyHl, H.,.ıdiı ve Halk g11etetl 

~eki Zabtiye, Çatalçeşme sokağa, 25 
ISTANBUL 

Gaıetemiz<le çıkan yaıı 
ve resiml~ria bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 
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ABONE FiATL"RI 
1 8 3 1 

Seııe Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr.. Kr 

TORKIYE 1400 7SO 400 ıso 
YUNANIST AN 2340 1220 710 2'NI 
ECNEBt 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Ad reı 
değiştirmek 25 kutl'.ıitur. 

G•ln nr•lc geri onum ... 
lllnlerdan mea'ullyel ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuıu§luk 

pul ilavesi lazımdır. 

.. Poeta kutusuı 'i41 t.&uıbui ..... 
Telgraf ı Sooposta 

l Telefon ı 20203 

çıkmıı olan mendili fıteyecekler· 
di. Ne pahasına olursa olsun bu 
mendil, İslam diyarından kurtara· 
Jırsa Zimis Kesin emrlle yapılmış 
bir askeri baskınla elde edildiği 
rivayeti oı taya çıkarılacak Ye bu 
suretle katil ve ga11b imparato
run meleklerden ilham aldığı hu• 
rafesine yol açılacakb!.. 

T esadUf bu ya. Ayni yd içinde 
Bağdad Sarayı da siyası endiıe· 
ler geçiriyordu. Halife MüttekJ 
billah, bütün nüfuzunu kaybet• 
mitti ve Abbas oğullan saltana• 
tında söz ve hüküm, Türklerin 
eline geçmişti. O da bir ıeyler, 
yükaok değerde işler yapıp ken· 
dini, halka muhterem tanıtmak 
isti ~ ordu. Iıte bu fikirle o da 
.. Eerid divanı,. emininden, Diva• 
ni !h~tem Nazınndan, DivatıUlha· 

rac mütevellisinden, Haznedardan 
ve baş hacıdan mürekkeb bir 
mecliı kurdu, fikir sordu : 

Halife adamları, Bizans · Impa· 
ratorunun adamları gibi uzun 

uzun münakaşa ettiler, efendileri• 
ni halk nazarında yükaeltib şeref• 

lendirecek bir vesile aradılar • 
Baş Hicib ıöyle bir mGlihaza 

yürüttt\: Rumlarla ıon yıllarda 
ya, ılaıı çarpışmalar hep terı ne• 

t:ce Yerdi, Rumların eline birçok 
esir verildi. Halk, yad ellerde ve 

belki zincirler altında inleyen bu 
esirleri elem!e, kederle anıyor ve 
hükumetin onları kurtarmamaamı 
ayıplıyor. Bir yol bulub da Rum· 

larm elindeki tutaaklardan Uç bet 
binini kurtarabilsek ve onları gU· 

rültülll meras!mle bllyUk tehirler• 
den geçire geçire Bağdoda ge· 
t;rsek, giydirib kuıandmb yurd· 
larına yollRBak, Halifenin adı 
kıymet bulur! ... 

Bu fikir, hoşa gitmekle bera• 
her hulya olmaktan ileri geçeme· 
di. Çünkü Bizans imparatorluğuna 
müracaat edilerek Uç bet bin 
e!lirin serbest bırakılması iatenil&e 
h 1Zİneler doluau necat fidyeal 
taleb olunacağında kuıku yoktu. 
Halifede iae esir kurtarmak için 
değil, Türk beylerinin gönüllerini 
hoı tutmak için bile ıarfo!unacak 
para bulunmuyordu. 

ftte Bağdad sarayı böyle mil• 
zakereler, mllnakaıalar ve bul• 
yalar içinde bocalayıp dururken 
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Kari Mektubları 

Akçakocada Ağırhk 
Parası -Bura köylerinde fena bir Adet 

vardır. Kız babaları kocaya vere
cekleri kızları için çok yüksek 
para istiyorlar. istenilen ağırlık 
150 lira dan aıağı düşmüyor. Bu 
yüzden burada evlenmeler güf 
oluyor. 30 • 40 yaşına varmıt kıı• 
lara rastlanıyor. Gençlerin evlen• 
meleri, ev bark sahibi olup 
çoluk çocuğa karıımaları için kııl 
babalarının biraz insaflı olmalar, 
llzımdır. Yoksa ne onlar kızlarına 
koca bulurlar, ne de delikaillılar 
kolay kolay evlenip çoluk çocuk 
aahibi olabilirler. 

( 

Akçakoca Akkaya köyünde 
H klo oğ'lu N·~ 

Cevablar J 
lzıni r<lcn C. L · ış.u ~tıı\) .1.. .~muu 

gönderen 
Mektubunuzdan, kime ya.-

zıldığından, ne için yazıldığmdar.:, 

ne denilmek iatenild .ğinde11 

blrşey anlamadık 

* 
Gl\neyköy istasyonund Ray O lıını 

Alp Aıılanna; 
Küçük zabit mektebleri An~ 

kara, Konya ve lstanbuldadır. 

Mektebe girmek için 22 1 aşı ~ı 

geçmemif olmak, tam sıhhatli 
bulunmak, yapılacak ımtihanı ka• 
zanmak, iyi huylu olmak, bir veli 
glSıtermek, teahhüdname vermek 
lizımdır. Birinclteşrin ve Mayıı ~ 
aylarında mektebe talebe alınır. 
16 yaıından kllçük olmamak ta 
lizımdır. Mekt&b staj ve kuralarf , 
ile beraber 4 • 5 senede bitirilir. 1 

imtihanlar ilk mekteb ıon ıınıf 1 

de11lerinden yapılır. : 
......... -................................... -............. ..... 

Iatanbuldan bir elçi heyeti geldi, 
lsanın Urfa klliseainde bulu• , 

nan mendlll kendilerine verllditJ 1 

takdirde ne latenilirse 6deoıce• 
ğlnl ı6yledi. Halife, bu umulmı• 
yan teklif llzerine adamlannt 
yine topladı, yeni baştan bir 
mUzakere kapısı açb. Baı Hacib, 
yüz göıteren ıu fars attan latif ado 
edilerek ü~ b"ş bin esirin Rum• 
lar elinden kurtarılmasını ileri 
snrnyordu. Hoca zihniyeti taşıyan 
bir kısım saray erkim ise lsaya 
ald bir yadigarın elden çıkarılma· 
ıını iılimlık ıanına uygun bul• 
mamakta ısrar ediyordu. 

Uzun gilnler konUf'1ldu, ağı• 

kavgaları yapıldı ve nihayet 
Halifenin vereceği karara göre 
hareket olunması noktasında 
ittifak edilerek her iki tarafın 
mtUAhazaları Müttakl BillAha 
söylendi. O, Başhiclbin fikrini 
beğendi ve Urfa kilisesindeki 
mendilin Bizans elçilerine telill• 
mine emir verdi. Yalnız ıu alıı• 
verişin gizli kalmasını da ıart 
koydu. Halbuki Bizanslılar da 
ayni ıartı ortaya ıllrilb duru
yorlardı. 

Bir lkl ay ıonra Bağdad 
aokaklarmda, Rumlar elinden 
kurtarılıp getirilmiş, Uç bin eıirl11 
ıerefine gürültülü nümayişler ya• 
pılıyordu, Mlitteki Billah alakıtla• 
nıyordu. Yine o gOnlerde lstanbul 
aokakları nü:mayişçilerle dolmuştu, 
lıarun mendill.Ji ilahi bir ilham 
Uıerine tertip ettirdiği baakınla 
ele geçlrmit olan imparator Zimlı 
Kelii, el tistUnde Ayasofyaya 
götUrUHiyordu. 

Acaba aldanan kimdi?. Halk 
mı, Bağdad ve Bizans hükümdar• 
ları mı'l .. Biz, iki tarafın da gaflet 
içinde bulunduğuna lnamyoruz, 
fakat canlar kurtaran mendili de 
pek mübarek buluyoruı.I. - M. T • 
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~ı Ziraat Bilgisi (") 

Sorgulara 
Karşılıklar 

Bostancıda Bay M. Şl1krUyeı 

1 - NlUSfer çiçeği hakkında .. 
ki ıorgunuzu Şamb Han 10 nu• 

marada Lütfi Arif Beye bir mek· 
tubla bildirirseniz ılıe iıtediğinlz 
lıahah Yerir. 

2 - Tırfıl, Sentuan ve Y OB· 

ca aynı fasileden baıka baıka 

nebatlardır. Yoncanın ne suretle 
yetiştiriİeceğini 20 Ağuıtoı 34 
tarihli gazetemizden öğrenebilir· 
ıiniz. Bu gazeteyi matbaadan 
ara tınız. 

3 - Çiçek, nebatın çlftleıme 
vasıtasıdır, ve bundan lStUrll (döl) 
verecek yeridir. Bir kııım nebat• 
larda çlf tleşecek olan ditl ve er· 
kek azalar aynı çiçek llzerinde 
bulunur: Elma veya kiraz çlç~ 

ğinde olduğu gibi. Bazan dlti a:ıa 
ayn çf çekte, erkek aza ayn çl· 
çekte bulunur. Kabakta, ceYlzda 
olduğu gibi. Bazan da her iki 
aza ayrı ayrı çiçeklerde olduktan 
başka ayrı ayn nebatlarda bulu· 

nur. incirde olduğu gibi.. Bu dlıl 
Ye erkek uzuvlar her nebata g6· 
re çeıid çeıid olur. 

Meseli ıu sırada bulabllecğl· 
nlz bir bakla çiçeğini ellnize alıb 
tedkik ederseniz içinde bet tane 
tel görUraUnllz. Bu tellerin en 
ortada olanı baklaoın dişi uzvu 
olub Uzerl tabla gibi diğerlerin .. 
den farklı ve daima nemlidir. Bu· 
nun etrafında lkiıi uzun, ikisi kııa 
başka biçimde topuıJu d8rt tel 
daha vardır ki bunlar da baklanın 

erkek uzuvlerldir. Bu tellerin Uze· 
rindekl topuzlardan çıkan bir toz 

diti telin QıtUndeki nemli yere 
değince onu aıılamıı olur. Aşıla· 
nan dişi tel ta dibindeki yerden 
titldnlik peyda ederek orada 
baklayı kurmaya hatlar. İşte sor· 
duğunuz terim'ler ıırasile erkek 

tel, erkek telin topuzu, dişi tel, 
dlfi telin tablası ve meyvanın 

tutunduğu yer demektir. 

4 - TOrkçe arıcılık kitabla• 
rına yazıyorum: 

A - Arıcılık takvimi: Ankara 
caddesindeki kitabcılarda buluna .. 
bilir. Tercümedir. 

B - BilmUhabere arıcılık 

mektebi dersleri • mevcudu yok· 
tur, Fuad Ali Beyindir. 

C - Aart arıcılık • Ziraat 
Vekaleti neşriyat mUdfirlUğUnden 
aranabilir. Fuad Ali Beyindir. 

D - Arıcılık • lımall Hakkı 
Eyub Beyindir. Maarif dairelerin· 
den aranabilir. 

* 
Karamanda Bucakkııla köyünden 

B•y Ömer kahyaya: 

Menengeç ağaçlarına çamfıı· 

tığı aıılanmaz. Bu ağaçlara aııla· 
nan fııtık Anteb fıatığıdır. 12 
Kinunuıanl 934 tarihli gazete· 
nıizde buna dair fazla izahat var· 
dır. (Çiftçinin öiildlerl) kitabının 
llçOncU aayııında da vardır. 

""' Karamanda Bay muhacir Rifataı 

Zorluk çektiğiniz noktayı anla
dım. Çileğin naaıl yetiıtirileceğinl 
ileride yazacağım. 

Çiftçi 

t•) Ziraat hu&Uıundakl mGtkUllerlalll 
ıerunuıı. Son POlta•nın (Çiftçi) ıl 
ılH HYAb •erecektir. 

SON POSTA 

Mançini Metresini Öldürdü Mü, Öldürmedi Mi? 

Kararı Veriyor! Jüri Heyeti 
-

Bera et 
"f ngiliz Kanunu Bir Masumu idam Sehpasına 
Çıkarmaktansa Bir Katili Salıvermeyi Tercih 
Eder, Şerefi Ve Güzelliği Bu Noktadadır,, 

-
lngiliz Mahkemesinde Ses Yük· 
selmez, Zannedersiniz Ki Sa· 
lon Adamları Samimi Bir 
Müsahabe Yapmaktadırlar 
mıabkeme aalonundan mu
hafaza altında çıkıyor

lar, muhafaza albnda 
otele geliyorlar, muha
faza altında orada ya-

Vio!et Key recelerl uyumak için ll&ç 
alıyor muydu? 

Anne - ETvetl 
Sual ve ceTab kadının ağı:ındaıı 

çıkan bu lkl (ent)e mOnhıır kaldı. 
Avukatln Son MUdafaası 
Kadın çekildikten ıonra nukat 

ayata kalkarak jClri heye .. 
tine hitab ettf. 

Avukat - • MGzakere 
aalonuna çekilditiniı: zaman 
k•ndl kendinize ıoracatı· 

• 
nız t6k bu ıual •ardırı 

MOddelumumilik maınunun 
(Violet Key)l 31dOrd0tGnO 
kat'i 1Urette lıpat etmit 
midir, etmemiı midir! Bi
lininlır. ki memleketlmiıln 
kanunu bir maaumu dar· 
•tacına çekmektenH, bir 
katlll aabnrmeyl tercih 
eder. lnrlllz kanununun 
ıerefl n rGıellitl bu dü .. 
ıüncededlr.,, 

ATukat birazda maznun-
dan bahsetti. Onun hak
kında en küçük bir tak· 

dir bile bHlememektedlr.Bu, 
ıefil bir adamdır, bir 

Muhakemenin ıon ııafhasında, beraet edenin, 
avukatının ve hatırall anılan kızın 

fablıenln YilcudOnG sat· 
ma11ndan relen pa 

birer reıimleri 
Lewı ( Birinci kbun ) - Buailn 1 

muhakemenin ıon gllnil idi: 
Ôtleden ıonra aaat 4 te iki aaat· 

tenberi kendi aralarıoda mGzakere 
ile metgul olan jüri heyeti au 11, 
kcnunun emrettij'l Yeçhile karar 
G.zerinde ( ifttiak ) ile mutabık kal
dıklarını bildirdiler. 

Mahkeme Reiıi nine gitmitti. 
Telefonla haberdar edilince derhal 
otomobiline atladı, mutld meruimle 
ıreldl ve celae hemen açıldı. · 

Mahkeme reiıi jGri heyetinin 
relıioe, 

- Hakikaten ittifakla karar nrib 
varmediklerini ıordu Ye müabet dvab 
alma11 Gıerine; 

- Bu karar nedir? dedi. 
Bir domates kadar kıpkırmızı olan 

jQrl heyeti reiıi kunetli bir aeıle; 
- Maznun ıuçlu detildirl dedi. 
Mahkeme 1alonunda hazır bulu

nanlar arasından hafif bir IH ititildi; 
Mançlni'nin annHİ bayılmıth• 

Mançini lıe locuında, ayakta du• 
ruyor, t amamen t•ıkın bir vaziyette 
8n0ne bakıyordu. Derken birdenbire 
arkaıına döndO, mahkemenin bodrum 
katana inen merdi•enine atıldı. Yanı
baıında durmakta olan muhafızları 
onu lfikQnla takib ettilar: Artık ıer· 
beatti. Filhakika lngiliılerde bir 
maznun beraet kararı aldıktan ıonra, 
tabliye defterini imzalamak için tekrar 
hapiıhaHye rii:meL Ellerini kollarını 
ıallaya 1allaya ıokata çıkar. Mahke
meden nrilen karar hr; piıhane için 
de kAfldir. Hapiıhaoe Müdirlyeli 
defterde İcab eden kaydı kend:Uğln· 
den yapar. 

Mançini'yi, ceHdl aakladıjından 
dolayı ayrı bir takibe bile JOzum 
görmemitl•rdi. 

Salon yaYat yavaı boıaldı Ye 

tlddetU bir yatmurun altında halk 
ıokata çıktı. Sabık maznun çoktan 
ıiıin içinde kaybolmuttu. 

* 
Neticeyi alSyledikten ıonra, timdi 

ıize bu neticeye •arıtmak için ıreçllen 
yolu anlatayım : 

J6ri heyeti aza11 muhakemenin 
batladıtı gfindenberf, yer kah kendi
lerine tahıiı edilmit olırn Parİı·Londra 
otelinden, bu sabr h ağlebihti mal 
kat'i tekilde ayrıldılar. ÇGnkfi art·k 
kararı verecekler, vicdanen mfiıterfh 
olarak nlerine dlfoeceklerdl. 

* Bu on iki kiti tam bet gQndenberl 

fıyorl•r, erte•İ gün yine •ynl ıekUde 
mahkemeye gidiyorlardı. 

Bu mOddet zarfında biç kimse ile 
konufmamıılardı. Hiçbir mektub nya 
gazete almamıılardı. Aktamlan tl
)"atroya, ılnemaya Yaya kahYey• 
ıritmeleri de yuaktr. Y egine etl•n
celerini, otelin pencerelerinden deoi:ıl 
ıeyretmek teıkil ediyordu. 

Halkta Merak •• 
Bir mahkemede verılecel& bir 

kararın, bu meıelede olduA°'J kadar 
1abır11ıhkla bekleniıl nadiren vaki 
olur. Bu 1abah halk areıında 
yalnız tahmin. ~le lktif a edilmiyordu, 
bahHde glrltıhyordu, ekseriyet (l)e 
kartı (5) ile beraet lehindeydl, kendi 
bu buna ben bunu çok gfüdOm fakat 
bir İngiliz jDriıinin ruhunu tahmin 
edebilir miyim? 

* CelH açılır açıhnaı maznunun 
avukatı dnn haber •erdiği tabltlui 
getlrmltti, bunları birer birer dinlet• 
tiler. Kimlıi gömlekçı, klmiıl elblıe
clydl. Müttefik an maznunun Ozerinde 
bulunan kanlı etyanın pek yeni sa
manda, yani cinayetin ikaından çok 
ıonra ıatıo ahnmıt oldufunu ı~yle~ 
diler. Yani ıı nlattılar ki, Mançininin 
Ozerinde görülen kan lekeler cinayeti 
y~parken detil, çok ıonra cesedi 
tat rken, bavula veya dolaba korken 
o!muıtur. 

Maznunun Annesi 
Sonu 4 ~bitlerin yerine maznunun 

annHi ıreldi. Fakirane fakat çok 
temiz giyinmit ihtiyar bir kadınca· 
tıır.dı, adliye yaıına hOrmeten bu 
kadın hakkında ihtiyat tedbirlerl 
almııtı, ht .talanmuı veya bayılmaaı 
ihtimalin• kartı ye nına bir butabakıcı 
kadın koymuflardı. Bir 1andalya röı
terdiler, oturdu. 

Bu kadın ıadece otlunun avukatı 
tarafından lıtlcnb edilecek •• 1adece 
ıorulan ıuallere ceva b •erecektir, 
kanun mucibince, anne o'maıına 
ratmen ıual haricinde bir ıey ı8yle• 
mesl Teya jClrinin tefaatine müracaat 
etme1i yuaktır . .. 

Avukat - G eçen yıl oğlunuz ile 
metresi yaıı: ~ın111ında birkaç gQn 
ka:mak Gzere ıize relaıitlermi idi? 

Anne - Evet! 
Avukat - Bu mOddet ır.arfında 

ra ile ıreçlaen bir 
mablılktur, Fakat 

1 
adaletin kar111ında 
ıercfsiı: bu adamın 
ıerefli bir adam· 
aan ne farkı Yardır? 

A•ukat - Siır.dea beraet kararı 
iıtiyoruml 

Miıter Blrketi 1eılnl biç yOk1elt
meden, bir miluhabe eduile, kuvY•· 
tine, mantıluna gOvenen adam veka
rile ıöylGyordu. MOddeiumumi de onu 
takiben ayol tekilde hareket etti. ye 
herıeydeo evvel maınunun cinayeti 
1•pma11 için bir ıebeb olmuı icab 
ettiği ve bu aebebin bulunub ıröıte• 
rilmediği muaheze.ine cevab nrdh 

Müddeiumumi - Makul dütGnen 
bir adamın bir cinayet yapmuı için 
herhangi bir ıebeb mncud olablı lr 
mi? Sadece birlikte yatamaktan bık
tığı için, refikuını öldt\ren adamlar 
rürülmemit midir? 

Milddeiumumlye rlJre Mançiniyi 
itham eden maddi delil hakikaten 
yoktur. Fakat manevi dellllerin hepıi 
aleyhindedir. 

Ve tahitlerin ifadelerinden alarak 
bu delilleri tekrar birer birer 1aydı. 

Müddeiumumiyi de, nukatı da ayni 
derecede takdir edelim, lkiıi de jüri 
heyetinin hiı aoktalırına hitab et· 
miye tenenül etmiyorlardı, 1&dece 
muhakemelerine müracaatta bulunu· 
yorla rdı. 

Reisin Hullsası 
Milddeiunıuminin hitabı da bltmlttL 
lnıriliz muhakeme uııulı.inde a•ukat 

ve muddeiumumi s6zQ bitirince, mab• 
kemenin reisi muhakeme eanuında 
söylenen herıeyi huliaa etmek mec
buriyetindedir, ondan ıonradırki jüri 
heyeti mfi•akereye çekilir Ye ittifakla 
karar Yerir. 

Tabii bu defa da öyle oldu. 
Reiı Miıter Branıon bet srün .Oren 

muhakeme unııaıoda hemen hemen 
ağı nı biç açmamıttı, 1adece azami 
dikkatle ıöyJenen t•yleri not etmiıti. 
Ş mdi bu notlara bakarak ıon derece 
o 1 jektlf, tamamen l:itarııfane bir 
huli.a yap yordu n oda bpkı avukat 
ıribi, müddeiumumi i' bi bir muııahabe 
ede ıile ıGylOyordu. Mesele hakkında 
k:ındiıinin ne fikirde olduAunun ıez:J. 
mesi mümkün detildi, o derece 1 ihi 
bir bi tı1 ra flıt ı vEı rdı F kat maznun 
a eyhinde ola n baxı ıeh adetleri, tilb· 
heli adamlardan ge!diği için kemali 
itina Ue bir kenara bırakmasına nasıl 
hayran olmamalı? Karf111nda nB11l 
hayret, ve t akdir duymamalı? 

Meaell kilçiik ( Doriı ) ln ıaha-
detini çok ehemmiyetsiz rördD. 
dedi kiı 

- E111ıen bu t ahadet itibara 
alınsa bile Mançini'nin ne suç!u oldu· . 
ğunu ı.e pat eder, ne de kabnhatlı oldu· 
tunu :röaterir. Vak'a sadece maznu· 

+ Bilmecemiz - ı= 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer mUrekkebll kalem ala· 
caklan Davudpafa Ortamektebi 39 
Muzaffer, Sirkeci 48 inci mekteb 109 
Hüseyin, Sultanahmed Kabasakal cad
desi No. 17 de Necmiye, lıtanbul kıs 
Ortamektebi 264 Meliha, Aksaray Sofu· 
lar caddeei N o. 112 de Abdullah Bay 
ve Bayanlar. 

Birer bUyUk sulu boya ala· 
cakları Eekiıehir lisesi 2-B den 918 
Haıao, lstııııbul Rum kız ilkmektebi 
6 ıncı 11nıf T eodora Aakitidi, Merıin 
Ortamektebi ıınıf 2-A dan 161 Niyazi, 
Topkapı Safa bostan No. 29 da Cengiz, 
İstanbul erkek lisesi 1-C den 503 Nihad 
Bay ve Bayanlar· 

Birer kUçUk sulu boya ala• 
caklar: Gemlik Umurbey l lkmekteb 
3 Fahrünnisa Nasuhi, İstanbul 49 uncu 
tlkmokteb ııınıf 3 den 32 Yaşar, latan• 
bul kız lisesi 2-D dan 766 Handan 
Fevzi, lıtanbul 49 uncu mekteb liO 
Hüseyin, Isparta Ortamckteb birinci 
sınıf 226 Guner Bayan ve Baylar. 

Birer Uistlk top alacaklan 
Beyoğlu altmcı mekteb 107 Saime, 
lstanbul erkek lisesi l·A dan 1392 Şi
nui, İstanbul 21 inci mekteb 2 inci 
11nıf 19 Necdet, l.tanbul erkek liseıi 
4-A dan 296 Samim, İstanbul erkek 
liııcıi 1-C den 848 Kemal Yilmaz Bay 
ve Bayanlar. 

Birer muhbra defteri ala· 
caklar: Edirne muhtelit Ortamekteb 
ıınıf ı.B den 218 Nahide Ak~ün, latan· 
bul 49 uncu lıkmekteb sınıf 2 den Han· 
dan, Balıkesir kız Ortamekteb 11mıf 1 
den 220 Halide, l"tanbul kız Ortamek
teb 388 Hıkmeı, Ankara General İsmet 
enstitüaü l·A dan dıkio kur1unda 
Dedia Şükrü, lıtanbul kız Ortamekteb 
320 Müoerref, Zile İstiklal mektebi eı· 
ruf 1 den 20 Turg"nd Oztürlc, latanbul 
Sanatlar mektebi 333 Sabahaddın, Biga 
Diimlupınar llkmektebi 5 inci sınıf 28' 
Azmi, lstanbul Şehremini 3t üncü nı,. 
mektep 11nıf 4 den İlhan Bayan n 
Baylar. 

Birer boya kaleml alacakları 
Adapazarı Karaoıman mektebinden 114 
Behzad, I..tanbul kız füıeıi 1362 Müzey. 
yea, Konya Gaıipaıı İlkmekteb ıwf 
4-A dan 808 Kazım, htanbul 11 inoi 
llkme.kteb 4·8 den 167 Reaan, Kuleli 
Askeri lisesi sınıf 11 den 1640 M. Hu· 
lftıi Bay n Bayanlar. 

birer kart alacaklan latanbul 
44 üncü mekteb 164 H ıkmet, Paşabahçe 
avukat Bay Kemal H ikmet oğlu Metin 
Kemal, Eskişehir Mılliz.,fer mektebi 
2 inci sınıf 70 Hidayet, Lüleburgaz 
Sarmısakh çif1liğinde makinist M. Mu· 
harrem, Uzunköprü Mimarhayreddln 
mektebi · 1s2 Rukıye, Adapaıar Ortft· 
mekteb 3·A dan 169 Sabriye, Kırklar· 
eli Ortamekteb 164 Bedia, lıtanbul 
Rum kız mektebi talebesinden Artemiı, 
Diyarıbekir Gazipaşa İlkmektebi 223 
Şevket, Eskişehir hava mektebi tayy .. 
reci yüzbaşı Eşref oğlu Cengiz, An• 
kara Gazi mektebleri arkuında B. 
Necati apartımanı Alp Eridos, İzmit 
Turan nkmekteb ıınıf 6 ten 188 Neba. 
hat, Konya Akifpaşa mektebi sınd 

4 ten 863 Kaya, Kanlıca Fıebklı yo
Jmıu No. 68 de Muzaffer, Eıkişehlı 
Gazi m•ktebi 2 inci ıınıftan Hüveyda, 
Çorlu gaı(,teler bayii Ahmed HaıJ)di 
oğlu Kemal, Fındıklı güzel aan'atlat 
akademiıi No, 6 Muazzez Akyar, Kon• 
ya Akifpaşa mektebi 628 Yusuf, Kü· 
tahya liıeıi A·2 den 317 loık, AdapR
zar ortamekteb B 1 den 846 Aziz, 
İzmit Koıluk Kapanca sokak ~o. 32 
de Ahmed, Ankara ticaret liaeıi 1 inci 
ıınıf 292 Ferruh, Beyoğlu lC uncu 
mekteb Abdilnnur, İnegöl İsmetpaşa 
mektebi ımıf 1 den 130 Celiileddin, 
Bay ve Bayanlar. ............................................. -.. · .... ·-····· 
nun bir tahldl itfal etmeye çahtma• 
ıından ibaret kalır. 

Buna mukabil Violet Key'in lilü• 
mfioden ıoııra mazounun yaptığı 

hareket relı üzerinde fena tesir 
etmittir: 

- Efendiler bu hareketin, ~ :ı-

ıuçıuzdan çıkabilecek hrreket olu1> 
olmed ı ğ'ını dOtGnmek ıiıe dOter. 
Son ıözC.1n efendiler tudurı 

- Her türhi harici tesirden uıak 
olarak Yerecetlnlır. karar herıeyden 

eTvel kendi Ticdanınızı tatmin edecek 
mahiyette olmahd11. 

* CelH bitti, reis evine ırittl, ji1rl 
h<·yeti de müzakere .alonuna çekildi 
Ye iki ıaat ıonra az evnl ı6yleditim 
beraet kararını verdi. 
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Rakı şişeleri 

dolup dolup bo
şalıyor, soğuk, 

ıicak mezelerin 
envaı sofraya ge· 
liyor, gelir gel-

( '1 ~(\~\ll 
mez temizleniyOI', 
kafalar çekili-
yor, tamam tama· 
mma keyif edj.. 
liyordu. 

Melek, Perver 
ve Mahmure, ka· 
pı arabklannda 
kendilerini gös· 
termiye çekine
rek, i~erldeki 
curcunayı seyre-
diyorlar, f111lda· 
ıı yorlardı: 

- Vallahi bu 
Tahsin olw •· Tombul AUı'nuı derdinden ıaecnwıa donmü11tü 

dam değfld:r... Ne iusauiyetli, Beyoğlu Olu bile can veriyor, 
ne şeker inaaııdır ... Bak Vebbiciği trelo bile alollandınyor,. Kale 
ne derece dütünllyor; anandW"a- nerede para ~ar, · orada yasamak 
yım, fikrini çeleyim diye ortaoyu- var, keyif var... Beoğlu diyorum 
nundakl kavuklulara döndü ..• Bu ya, her mahalle, her aokak ıoy• 
herifleri kimbilir nereden buldu?.. Jamıyorum... Sisekal, Timonya, 
Bunlar, öyle gelitl gilzel kimse- Y cniaarıi gibi plyaçalu boYle ki· 
ferden değil, mutlaka saray oyun- barlar için gitmiyor. Baıka 
culanndan. Muzlkalı değlllerae eıantiyonalar aok. 
yüzüme tükllrl Bir sakız çlğnedL Odadakile-

Tonbul, hemen hemen knfelik 
olacak derecede lçmiıdL Sağa, 
sola yalpa ediyordu. içimi kavuran 
derdi dö"eyim mi, dökmeyi mi? 
diye bir mtiddet zihnini kurcaladı. 
Zira duramıyor; aklı, fikri Allıda. 

Gözüne il"şea hangi ıeyden 
onu hatırlamıyordu ki. Kırmızı 
keçeye, Haleb dokuması al per
delere, minderlere serilmiş velen· 
selere baksa onu hatırlıyor. Kad• 
rlnin Yıldız bendeganı barcı 
ciğer gibi feıf, Tabsinln burun 
kanı boyunbağ1111 Tanaııa do
mates rengindeki bunı~, kan 
çanağı gözleri hep Allıy1 aklına 
getiriyor. 

lç:nı dökmeye karar vermiı, 
gökten diiıer gibi gUrlemiıt~ : 

- Canım kardeşl~rim, yalnı& 
Horhor hamamının knlhanı mı 
ya?Jar? Ben de yanıyorum, çayır 
çayır yanıyorurn; kül oluyorum. 

Miaafırlerin kulağı bnkıkttt; 
T ahsln çıtlatnır~tı. 

IlkevYel, 88 cevab verdi ı 
- Y anıyorsan beyceğizlm 

kolayı var. Baıından qağı bir 
kova su boşaltahm demiyeceğim. 
Zira her ) angının ateşini su 
söndürmez; bazılarınınkini de 
hava söndllrllr.. Şöyle dışarı bir 
fırla) alım, bava alalım; açıkç.aaı 
gezelim, tozalım, eğlenellm. Yine 
yangııı lifını ağzına alırsan her· 
kesten evvel itfaiyeye haber ve
recek benim !. 

Kadri, Vilke!A zadelerJn ka· 
rınca gibi kaynadığı, gece gün
düz pala çaldığı Beyoğlundan 
lutturmuf, ( Konkordiya ) nın, 
(Kristal) in, (Odeon) un ne emsal
ıiz yerler olduğunu sayıb dökft.. 

yor, (Eftalopoı) , (Kafe Komcrs), 
(Rua) al), (Yani), (Iıponik), g zl· 
no!armda ve birahanelerinde edi· 
len ke) iflerio, buralarda 400 dir
hem kafa yaptıktan ıonra yan 
aokak'arda geç"r.lecelc alemlerin 
eti bulunamıyacağıııı tekrarla} a 
tekrar,aya bitiremıyordu. 

Tanaı ta çırpınıyordu: 
- Bravis"mo Kadri, ~ana 

yüz tefa e~iva, l:in tefa eYiva!.. 
• <\& benim kafada bir erkekıin. 

rin hiç bilmediği, ifltmedlği bir 
yeri sağlık Yeriyordu: 

- Bilirıinlı Glavani sokakta 
restoran Bartoll gftrecekslniz 
ne kibar yer... Konkordiyacla, 
Kristaliste, Sirkusta ne kadar 
güzel, elegant, kukla kan var, 
epsi orada buluyoruz ••. Ne zaman 
tiyatro bitiyor, saat ikide orada 
yapıyorkr; daiavere buluyorlar .•• 

Vehbi, bir defa ipi koparmıı· 
tı ya, emri be.ılı : 

- Kim Yar orada ? O kapı 
arasındaki gölge kim ? Sen misin 
Perver teyze ? Seslenin ft1 keleı 
arabacıya ; çabuk lindoyu hazır
lasın 1 

O enda, eYhı içinin halini 
germeyin.. Sofada. karııkl od•da 
ne koşuımalar, ne 11çramalar i 
ne neı'e, ne ıataret.. Sacayak 
batmalar, hacı karşılıyormuı gibi 
birbirlerinin boynuna ahlıyorlar, 
11k! eııkı biribirlerfol kucaklıyOI'• 
lardı. 

Vebbinlo hiç ummadıkları 
bir anda böyle araba emretmesi, 
ge:r:miye çıkmıya niyet eylemesi, 
dünyalar kadar aevinilecek, Tan· 
rıya bm hamd edilecek bir 
nim etli. 

Perverle Mahmure ı 
- UatacJğmın dediği kadar 

yok mu gözQm ? Diyorlardı. Bak 
o lld misafir evnaıze ayak 
atah iki saatçik oldu, olmadı. 
Delikanlıdaki evhamı, haf akanı 
bıçakla ayırır gibi kesip attılar. 

Saat alaturka dördO geçmiş, 
ıo~aklar tenlıalaımııtı. 

Vehbi: 
- Traş 6lmak mı }Azım ? .. 

Kim görecek S. ?.. Farkına 

varan, ayıplayan mı olur?.. Ayıp
layacak kaltaiı•, hergelenin sfn.. 
silesinl eşek k oyal11ın! Diyerek 
geceliği sırtından atıb kolalı 
ficenk gömleğini geçirmiş, liciverd 
pantolonunu, yine o dallı kadife 
yele:kler:nden birini, glimfili el· 
biıelerinin ceketini alymiş, telitlı 
telaıh haykırıyordu: 

- Çabuk bana bJr fes bulun. 
Kalıplısını aramağa IUzum yok, 
i~terae pliıkülsüz olıunl 

\ ArkHı Aar) 

Bugün bu gece H 1 LAL Sinemasında~--.. 
Dünyamn 3 büyük Boks şampiyonu maç yapacaktır. 

IIA._K_D-EM_P_S-EY-11 PRIMO KARNERA il -M_A_K_S -8-EA-R-al 
Gençler, sporcular koıuııu;ı: ve hu müırtema fi lmi g~rlinil:ı. 

KADINLARIN SEVDiGi 
Güzeller gUze!l MIRNA LOY tarafiadan temıll edilmiş fevkalAdo film. 

Ayrıca: O K R A İ N A buyuk ve şarkıh Rus filmi. 
Umumi Harbin Rus ve Alman hudutlannda geçmlı hakikt bir safhaıı. 

.._.,. ______ _.. Bugün matineler saat 11 den itibaren devamf dlr. ~1------••" 

Satılık Un, [{ereste, Çiv:, 
Galvaniz Fabrikaları 

Fatih Kazası Kaymakamlığından 
Mevkll Mahalleai Sokağı Kapı 

Numarası 
Cinsi Satılacak Tamamlnm 

Hisse Kıymeti 

Mıktarı Ura 
Balat Karabq Vapur iıkeleıl 59,5912,59/4, 59/S Kirgir un fabrikası l 08 sehim 80000 

• .. 
• " 

.. " 

" 
" 

.. 

57,57/1,57/2 
61,61/1,61/2 
91/3,63,65 

59/1,59/3 

ye müıtemilah ve sa• itibarile 44 
bit alita. sehmi 
KArgir çivi fabrika.. Y anıı 
Kirgir galvaniz fab- Yarıaı 

rikası Ye müıtemili-

tı ve klgir depo. 
KAglr kueate fab- Yarısı 
rikası ve aabit aletleri. 

3000 
16200 

18750 

Hazineye muamele Yergisinden borçlu Oaep Değlrmenciyan efendiye ait evaafı yukarda yazıla 
fabrikalar tahsili emval kanununa tenikan satılmak tlzere 21 giln müddetle ayn ayrı arttırmaya konul
muıtur. l.tekiilerin ıartnamelerini görmek için her glln, arttırmaya lıtirak için de ilk lhaleler~nin 
yapılacağı ikinci kiounun on ikinci Cumarteai gllnD aaat ikide teminatlariylo Fatih Kaymakamlıgına 
müracaatlan ilin olunur. (8601) 

~------~----------------~------------------------------------------------------
Bir Anlaşma 

Bu1garistan Borcuna Kar
ıılık Yunanistana Mal 

Verecek 

Atina1 26 - Yunanistan uluaal 
bankası mOmeuUI ile ·bir Bulgar 
komisyonu a.ruında Sofyada devam 
etmekte olan, Unden kararına tevfi· 
kan Dospat ormanlarının kıymetinin 
tediyesi mHelesl Uı;erindekl mUzake .. 
reler neticelenmif va bu hususta bir 
mukaYele im:ı;a olunmaftur. 

Yunanistan, Dospat ormanlarına 

mukabil Und n kararı mucibince 
Bulııar:atanın Yunaniatana borcu 
olaıı 435 bin lfniçre frangı kıymetin .. 
de Bulgar malı alacaktır. 

Yapılan mukavele Yunanistanıa 
ne gibi Bulgar malları satın alaca~ını 

turih etmektedir. Ahı muameleai 
Bul~arlatanda yapılacak v. fiatlu 
piyaıa fiatı üzerinden heaab olu .. 
nacaktır. 

Lehistan Ve Danımarka 
Vartova, 27 (A.A.) - D.farı itleri 

bakanı bay Bek, Noel yortuları mD· 
naııebetlle Kopenhage yapacağı husuıi 
ıiyaret eanaaında Danimarka kralı 

tarafından kabul edllecektir. 

iki Hırsızhk 
Harbiyede Gençağa adla bir 

kapıcı Nuri adla bir kapıcının 100 
llraamı çaldığından yakalanouıtar. 

~ Ortaköyde Madam Tutu
nun evind1t. çamaıır yıkamakta 
olan Rabeka adlı bir kadm kon· 
solun içinden 95 lira para çalmak 
suçile yakalanmıştır. 

....:ıt •••••••••••••••••• , ••• t•-

f,friut 8trtdid 

~ehirTiyatroıu 
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Tepebatı Şehir 

Tiyatrosunda 

Bugün matine l 4,30 
Akşam 20 de 

HAMLET 
5 perde 

Yazanı Şekspear 

Mütercimi: 
Mu hain 

1 l._ ___ ı_a_t_•_n_b_u_ı_e_ell!llı_e_d_ıy_e_•_l __ ıı_ı_n_ıa_r_ı _~I 
Beyoğlu Belediye Şubesİoden : Başı bot olarak dolaşırken 

yakalanıp daireye getirilen iki ıiyah merkep sekiz giln zarfında 
sahibi çıkmazsa sablacaktır. "8775,, ,.. ~ 

Beyoğlu Belediye Şubesinden : Kaıımpaıa belediyeaince bap 
başı olarak yakalanıp daireye getirilen bir beyaz renkto beygirin 
ıekiz gUn zarfmda sahibi çıkmaıaa sablacaktır. "8776,, 

t• at Ve 
Muğla Villyetlnin Fethiye kazasının lnluca köyllnde kAin olup 

Şlmalen Yürilkioi tepesi ile Bozdağı tepesi beyn_inde halb milsta• 
kim, garbeo mezkur tepe ile Dikmn tepesi beynmde bulunan hatb 
milıtakim, Cenuben meıkür tepe ile Keya Gediği tepesinden bil· 
murur Otlak tepesi beyninde hattı mUnkeılr, Şarkan mazkür tepe 
ile Yilrllk ini beyninde bulunan batta mllstakim ile mahdut hektar 
aaha dahilinde Kuıkavak namile maruf bulunan melquf krom ma• 
denin ltledilmesl mekıufen ihale kıbnacakhr. Taliplerin ihale mu
kavele ve şartnamesine dercedllecek hususi şartlarla teminat akçell 
miktarını anlamak Uzere Ankarada lkbsat VekAletl Maadin Umum 

MüdilrlUğn taharri ruhaatnameleri ve lmtiya~lar MüdUrlüğUne müracaat 
eylemeleri Ye tekliflerini kapah zarf içerlsınde nihayet 1935 ıe~eal 
Martının Otuz birinci gtınO saat On beşo kadar Ankarada lktıaat 
Vekaleti Maadln Umum Modurmğline tevdi eylemeleri illa_ 

"8759,, olunur. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
'---------------------~------"40., Metre mlk'abı çırah tahta. 

idaremiz için aalın alınacak bu tahtaları vermek latiyenlerln 
şartnameyi gördükten sonra fiat vermek Uzere "% 7,5,, teminatla• 
riyle beraber "29/12/934,. cumartesi gUnü saat 15 te Cibalide 

ı "8~93,, Alım, ıabm Şubesine müracaat arı. .... . ,.. 
26/ 12/934 gtlnUnde Pazarlığı yapılacağı ilin olunan YUz bin adet 

lkl buçuk librelik birinci nev'i CDUen mamul Kalkllte mah çuvalın 
pazarlığı 3/1/935 Pertembe günü saat 15 le Cibalide Levazım 
ve Milbayaat Şubeıinde yapılacaktır. "8765,. 

Matbuat Balosu 
( Basım Kurumu ) 

..... -· .... 1 •• ' .. ... 1 .. 1 •• ·-·. ' ,....~ • ....--

lstanbul asliye mahkemesi 
birinci ticaret dairesinden: Ga· 
latada Mahmudiye caddeıinde 4 1\o. 
da kunduracı iken Hlasın& karar ve .. 
rilmiı olan Mikael Zıpçıyrmın alacaklı· 
larile yaptığı konkordato evrakı illus 
idaresinin eon raporile birlikte mahke· 
mıya verilmiıtir. Bu işe karar vermek 
için 16.1-935 Çarşamba günü saat 14 
de bir celse yapılacak n itirazı ole.n· 
lar haklarını korumak için bu celaede 
bulunabileceklerdir. Keyfiyet icra ve 
üla9 kanununun 309 ve 296 ncı mad· 
delerine göre bu iliıa ilı bildirilir. (6337) 

Basım Kurumunun baloau bu 
sene 31 lkinciklnunda Makaim 
salonlarında YerUecektir. Matbuat 
balosunun ne derece miikemmel 
olduğunu sl>ylemiye lüzum yoktur. 
Birçok kimseler yalnız bu baloyu 
beklemektedirler. Ha:aırlıklara bat· 
lanmıttır. Balo yalnız cemiyet azasile 
davetlilerine mahsuıtur. 

Eski Fransız tiyatrosunda 
Bııg6n matine 14,30 

Akıam ıaat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Yazanı Ekrem Re,lt 



28 Birinci kAnua SON POSTA 

İTTİBAD ve 1 AE i 
Nasıl Doğdu ? .. 

S inci kısım No. 152 , y 
._ k f d !\asıl aşadı ? .. 

Her 118 kı meh uz ur. 

Ll .:~~~~~~:> 2q • 12 - 93-l Nasıl Ôldil? 
~ Ziya ~ekir <=============================-• 

Birçok Gizli Fedailer, 
işten Ellerini Çek 

rtık Bu 
rdi •• 

(Prenı) liğinl, hlc bir zaman 
unutmayan ve (Okaford) darlll· 
fünununda okuduğu için k,ndi· 
aini ilmen de pek ytıkıek bulan 
bu zatin bazan haddi aıan gururu 
• kamilen demokrat ruhlu ve ek· 
ıerisl de basit tahsilli olan· lttihad 
ve Terakki liderlerini memnun 
etmiyor; işgal ettiği mevkii uzun 
müddet muhafaza edebileceği zan· 
nedilmiyordu ... Maamafih bu zatin 
arkadaşlarma bot gelen meziyet· 
lari de vardı. EnelA, iyi kalbli 
bir zatb. Sonra, arkadeılarına ve 
cemiyete karıı cömerd ve feda· 
kardı. Daha sonra da, TOrklnkle 
ciddi ve ıamlmt bir surette ali· 
kadardı. Ojğer Mısır prenslerin
den bir çokları, kendilerinin 
(Kavalalı Mehmed A 11) oğulların-
dan ve tamnmen (Türk uluıu) n· 
dan olduklarını çarçabuk unulu
vererek - mahı.a mevkilerini talı• 
kim etmek için - (Arabhk davası) 
arkasında koşarlarken; gerek Said 
Halim Paıa ve gerek biraderi 
Abbas Halim Paşa, hiç bir zaman 
damarlarındaki şerefli kanı unut· 
mamıolar ; riyakar bir maake ta· 
karak yabancıların arkalarından 
koşmamıtlardı. Paıanm bu mezi
yetini takdir eden ittihadçılar, 
devletin en buhranlı bir zama· 
n.nda en ağır yükü sırtına almak 
tahamınülünU göıterdiği için ona 
ı.ıUrmette kusur etmiyorlar ; fakat 
mevkiinl kafi derecede doldura· 
madığı için de münasip bir fırsat 

zuhurunda sadaretten uzaklaştır· 
mak istiyorlardı. 

Birkaç defa bu fırsat zühur 
etmemiş değildi. Enver Paşanın 
kablnada gösterdiği tnhakkUmll 
çekemiyen Said Halim Paşa, 
mevkiini derhal terketmek iste• 
miştl. Fakat herıeyde efkArı 
umumiyeı i g8zönüııde tutan 1 a· 
lat Bey it"n önüne geçmiı.. Ar· 
kadaşlarım birbirine karşı cidden 
hüsnü idare eden bu zat, • cemi· 
yet erkanı ara~ında olduğu gibi· 
devlet ricali · arasında da gizli 
bir geçimsizlik olduğunu halka 
sezdirmemişti. 

Lakin son zamanlarda, Said 
Halim Paşanın h rçınlığı tezayild 
etmiıti. Sık sık görilştüğll Ame· 
rika sefiri (Morgan Tav) ın sözle· 
rinden ıinir:eniyor.. arkadaşlarile 
buluştuğu zaman, harbin uzayıp 
gitmesinde 11 Af manların tahak· 
kümünün artık çek,Jmez dereceye 
gelmesinden, levazım re:ai Iımall 
Hakkı Paşanın d"llere destan olıtn 
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Talat Bey lstem:şti. Halbuki mUhim bir mevki vermitti. lttihad 
Çerkes Ahmed, ( lttihad ve Te· ve Terakki komited ) nio resmi 
r.ıkki komitesi ) nin oldukça mü· bir cemiyet ve fırka haline inln-
him bir şahsiyeti idi. Vaktile lAbmdan sonra artık böyle gizli 
Rumelide birçok kanlı macernlara icraata da lnzum görlllmediğl 
ablmak Euretlle (komitenin fedn· zamandan itibaren - diğer fedailer 
ileri) arasında temayfiz etmit gibi • Çerkeı Ahmed de bir 
olan bu adam, cehil ve taaısu• köteye çekilmişti. Fakat şark 
buna körllkörüne merbut olmak vllayetJerinde Ermeni ko~itecile-
yfizilnden, lıtanb~lda Bah~ekapı- rlniıı yaphkları mezalimi bıı adam 
da (Ahmed Samım Bey) ıle Ba· da duymutıı i t•k l k • 
k k · d HAb k w d (Z ki -ı-ı n ı am amayı a 
ır by e u an ıa agm a e fasına ko mu tu T h · k 

B ) 1 k l t . . K . 1 h' Y ş . e cır nnunu 
ey at e mııti.. omıten. n ıç çıkar çıkmaz doğruca Diyarıbe· 

bir kararına iktıran. etı~uye;ek kire gitmiş Vali doktor Reşid 
yalnız Ç erkea Ahmedın dımagm• Beye misafir olm t T h ı 
d d 

w b . 
1 

qu. e er 
an ogan . u • cınayet er, esnasıoda da birtakım ta§kınlıklar 

ona • kendısl gıbl cahil yaptığı duyulmuıtu .• 
ve mUtea11ıb komiteciler arasında (Arkası nr ) 

D Grupunun Resim Sergisi 

Yedi san'atkarın kurduğu D grupu dün öğleden sonra Beyo&lun
da Galatasaraylılar cemiyeti binasında bir resim sergisi daha açtı. 
Sergi dolgun ye gUzel eserlerle zengindir. lstiyenler bu sergiyi her 
gün ıaat 1 ı t•n 16 ya kadar gezebilirler. Resim, aerginin açılışını 

gösteriyor. 

Sa fa 9 

Soyadlar.ı 
Yeniden Soyadı Alan 

Adlarını Bugün De 
Okurlarım zın 
Yazıyoruz 

Trnhom mücadelesi Adana mmta
kaaı tefi dotor bay Kitif Ömer v~ 
aılesi Baıtut ismini aoyadı olarnk 
almıtlnrdır. 

Maksudiyo hanında tilccardan Hacı 
Hüseyin ofu bay Nazmi Duhanl 
•oya ' ı olarak Akdumanı seçmittlr. 

Fatih belediyesi doktalanndan bay 
Bünyamin Aıfondari aoyadı olarak Özer, 

yedinc ı fırka sertaLibliğinden mütekald 
K ymakam Hu üsi Paşa zade bııy 
Hibeyin HilsnO, knrdeti yedinci ko
lordu a'ım sat ım komisyon reisliğin
den müteknid kaymal.am bay Ahmed 
Kemııl Ôztop, Be§iktaf diş tabibi 
bay HOıcyio Mukbil, kardeşleri Ço
rum mekteb muallimlerinden bay 
Ruoen Zeki, Karsta diı tabibi bay 
Suleyman Sudi Koca, Arnavudköy 
n-hiyui ikinci komiseri bay lamail 
H kkı ve kardeti bay Ali Pekıoy, 
Beıiktaı Ihlamur YürOyen sahne 
gençlerinden bay Harn Baboğa, bay 
Necati Demirhan, bay Cemal Türk, 
bay Enver Rona, bay Ahmed Yıldırım, 
bay Ali Sakın, bayan Suzan Türkan, 
bayan Şaz.iye 0.ker, l:ay HOseyin 
Soyan, bay Zeki Al.an, MOddeiumu
milik kalemi kltibi bay lbrahim 
Serim, İ•tanbul BelediyHi Befikt ı 
baytarı bay Hilmi Argun, Edremitte 
mütekaid eczacı binbafı bay 
Salih Günay, Galata merkez sevk 

memuru bay Mehmed Hllsnn Sezen, 
Hoıköy po' i• 2 nci komiseri bay 
Tabir Kuralı, Devlet demiryolları 
HaydPrpaf!l depo memurlarından bay 
Ay Ali Kadirga, İatanbul 18 inci 
mekteb mu ilimi bayan Naciye, an· 
nesi bayan Hamide, hemfiresi bayan 
Feyxiy•, diğer hemıireıııl Balıkc6İr 
memleket haataneai hemtirelerinden 
bayan Pakize Akıntnrk, Şehudebaoı 
Şen berber aalonu sahibi bay Süley• 
man Çezik, bay Sllleyrnanıo evinde 
oturan bayan Hamdiye ve hemıireıi 

bayan Fitnat Çağlayan, Balıkpaz.nr1 

Taşç lnı Kemerli sokak No. 8 de bay 
Celaleddin Aç< n, Ü•kildar Kaaaam 
Ç•tmHİ No. 1 de bay Ha.an Ye kar
deti oğulları bay ldri• Ye bay Mustafa 
Uygur, lnh:aarlı:r S:rkeci Hhf ceposu 
mubuibi bay Fahreddin Akmen, Mar
din manıfaturacı bay Mebmed Cemil 
Gilnef, Türkiye iş bankası l.tanbul 
ıubui vunedan bay Faik, babası 
Ref abiyede bay Oıman, kardeti bny 
Nail Sayar, Kırklareli vlliyeti ilk 
tadriut miıfettiıi bay HOsnD, knrdeıi 
bay Osman Kaya, Buruda bay Fikri 
Oııtün, fak"4ehir S:caksul rda müs
kirat ve tütlln bryii lamail Ay:lın 
yanında bay Şükrü Oralp, Beykoz 
Yalıköy6nde harbiye nedreti müme
y'ı.li~inden nıütekdt bay Sal:it ve 
ailesi Erofu, tüUin inh"aarı kutu 
fabrikası baf makinisti bay Muhiddin, 
hemfİteai bayım Macide, bay Ke-
mal Tunçe'. Buna bay Şakir 
ve aile efradından bay O&m n 
Faiz, Dr. mülekaid kaymakam bay 
Refet, Mutekaid mü'ixim bay Kema
Jedd n, Devlet tiir. ımdan bay Oımnn 
l.han, Balıkesir l'l•kerl muhrsebe 
katibi bay Sndeddin, Bayındırlık dos
ya kllibi b y Celil Güntfoğdu, Sir
keci yolcu ... Ionu keaedarı bay Bekir 
oğlu Ahmed Harmrnkaya, İtim- dı 
milli Türk sigorta ı nonim ıirlceti 

muamellt mücörn b· y Fuad Be•ge, 

bayan Ayten, bayan Tomris, bayan 
Galbun, bayan Melik, bay Tahir 
Özbay, Tekirdağ mmtakaaı iskio te .. 
cil memurlarından Çiçekdağlı bay All 
Haydar GOrer, Bursalı bay Kadri 

Uğur, Çorluda Kadı. zade bay Akif ve 
ailesi Tuna, AlAnya jand ı::rma kuman
dnnı S•vash imam oğlu bny H. Sai 
Çetin, Metrls topçu yOzbı-ıuu ba,. 

1 hami eti ve kardetleri bay Kemr 
ve bay Cemal Baskon, Kütahya :ı.iraı 
bank muhasebecisi bay Haeaı , 
kardetl Halkalı ziraat mektebinde 

bay Osman Senih Suca, Beşiktıış Yıl 
dız mah .. llesi Döngel sokak No. 1 d 
belediye tahslldan bey A. Rıza Şeı , 
Den:z matbaa11 müdilrü müteokai 
deniz. kRymakamı bay Mustafa, l 
bayan Sehavet, oğul.arı denia J 
yllzbafı bay Ihsan, den "z günr 
y(lzbat111 bay Enver, Üsküdar or 
mektebten bay Haydar Gürkan y 
adını almıtlardır. 

lstanbul İdhalat gilmrüğü mu<t~~ .. ı 
baım~muru bay Emin Başbu~ istan
bul ldb.alit gilmrüğü Manifesto memur 
!arından bay Recai ve Galata nahı .. 
yesi çuirgealiğinde Zabıtai Belediy 
memur!armdan bay Hatim Güce. 
•oyadı almıtlardır. 

* Avukat M. Münir 
Kendisinin bağlı oldukları ile 

kendiiine bağlı olanların (Onar) 
r;oy aldıklarını bildirir. 

Yurd Gazetesi 
Ankara, 27 (Hususi) - Halk 

fırkaıı tarafından köylü için on 
beş günde bir çıkarılmakta olan 
Yurd gazetesinin haftahk yapıl• 

maıı, her köye dağıtılması, ya:u• 
!arının daha istifadeli ve köylil· 
niln aydınlnnmaıma yarayacak 
değerde olabilmesi için reıimll 
renkli 8 aayf a · çıkarh:ması dO
şllnülmektedir. 

lngllterede Bir Yllda H•Jh 
Gemi Yaplldı 

Glaıkov, 27 ( A. A. ) - 1934 1ılı 

içinde K ayd gemi yapısı tezgahların
da tutarı 26 .1:.1 ton hacminde 67 
gemi yapılmıvtır. Bu sayı, dünya 
in~aat n n dörtte birini l u maktadır. 

STillERI 
Öksürük, Nezle, 

Bronşit, Boğaz ve 
Göğüs Mastahklarile 

Sesi Kısllanlara 

şifai tesirleri çoktur. 

30 kuruştur. 

HASAN DEPOSU 

su 1ı1timal hli.ayeler"nden ve bilhassa ( J ,.------------• Toplantı, Davetler ' Ermeni tehciri csnaıında zalimane ___ ..;._. _ __..._______ Sinemanın barlkası 

muharrir b. y Burhan Ümid Toprak, 
Çamhcada Mebnıed oklu bay Hulusi 
ve latanbul Ekim oku·u talebe· B SAN 

KUVVET ŞURUBU 
hareket edenlerin tecziye edilme• Edebiyat FakUlteal 
di6inden ıika} etler ediyordu. Konferansı 

Said Halim paşanın bu şika· Üniver•ite Edebiyat Fakfilteai Ta-
yetlerine az çok hak verdirecek lehe Cemiyeti taraf nd&n bugün latan• 
sebcbler, yok değ.idi. Fakat son lul Halkevi aa'oounda bir konferanı 
lddiaa.nı ikidebirde tekrar etmesi haz rlanmıştır. Konferanaı Doçent Bay 

H imi Ziya verecektir. Herkes gl 'eh:llr. 
pek hal·ıız bir hareketti. Ermeni Tıb Talebe•lnln DUn Ak· 
tehc;ri meı~·le inde şikayeti mucib tamkl Çay Ziyafeti 
olan:ar, daha 0 zaman .. dahiliye Tıb Fnkü!teai Talebe Cemiyeti dOn 
nazm sıfati:e - TalAt bey tarafm· akş m M kaimde b"r çay verm"otir. 
da takib 'e tecziye edilmişti. Bu toplantıya Tıb FakQltesi profHÖr• 
H tta, (Türk) ve (Oamanlı hükfı· leri de ge•m·,ıerdir. 

meti) düşmnnl ğım en çok ileri Bir Konferans 
götüren, kendi mahallelerinden Muallim Bay fı;mail Habib dlln 
bir tek Türk geçirmeyen Diyarı- nkşam lstanbul Halkevi merkez aalo· 

mında "Türkçenin ilerleme tarihi,, 
bekir Ermeni.erinin tehciri esna- mevzulu bir konferanı vermittir. 
'nda zulum Y• pt ğı riva) et edilen Konfernnıta birçok mua·lim, talebe 
(Çcrke& Ahmed)i ı idamını, bizzat n mloevver kimHler bulunmuılardır. 

TARZAN 
ve 

SEVGİLİSİ 
Bugün 

PE 
Sinemasında 

Buglln aant 11 de tenziliiUı matine 

sinde bay Hilmi Sök.men, 
meyv hali hamallar katibi bay Ah· 
mej Saffet Gülen, deniz. kaymakamı 
bay Hıdayet, Osmaniye te ai:ı: iat. si· 
yonu elektrik memuru bay H .. yri, 
lnhiaarlar nıemurl:ırından b y Nuri, 
Devlet MatbaP.s mak·niıtlerinden b y 
Fahri ve küçi.ık S. im \tarJetler Bosut, 
Haydarpaıa Gar n a ~~63 No. lu kon
doklör bry Yunus Mutlu, K dıköy 
R za Pat Po.is Mevkii. 3. komis ·ri 
bay Tahsin ve kardeşi l;ay Melımed 

Bozer, r yni yerde bay Bastı U usoy, 
Esbak Tire Be'ed·ye Reisi bay Hilsnü 
ve kardeti Hal ç Şirketi Müdllru bay 
Hasan Basri Tük ·I soyad! rını al
mıtlardır. 

Ordu ortamekteb muallimi b y 1 
Ziyıı, babaıı bey Ali ve çocukları 

bayan S ıbiha, bayan N ime, bııy n 

Zaafı Umumi, 
Kansızhk ve Kemik 
hastalık'arına şifai tesir
leri çoktur. Çocuklar, 
gençler, genç kız ar ve 

ihtiyarlar her y şta 
istimal ed'!bili l r. 

HASAN DEPOSU 

Seniye, bayan Hayriye, bayan Sıdıka, ~-------------• 
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Türk Akıncıları .• 
Rahib, lmperatora Yazdığı Mcktubda: "Bütün Duam, 

Türk Akıncılarından Muhafaza Edilmemizdir,, Diyordu .• 

BUUin ümidim, ıizde toplana• 
yor. Franaayı korkunc bir taa11ub 
,emberi içine alan kudret ve 
zekanız, beni birinci Fransuvanın 
intikamından na1ıl kurtarıyorsa; 
onun hamiai olan Türkleri de o 
ıuretle ah~ ve mefliic bırakabile
cektir. fakat Türklere karşı en 
müessir bir silah olarak kullana· 
cağımz ( Şövalye Cem ), henüz 
buradaki (Löyüli) ıatosuna geti
rilmemiştir. Hergiln şatoya bir 
aUYarl çıkartarak ŞöYalyenio gellb 
aelmediğini sorduruyorum. Fakat 
her ıüvarinin avdetinde menfi 
cevab alarak elem ve endioelere 
dOşUyorum. 

Şövalye buraya ıelmedikçe .. 
Ve Oamanla bllkilmdan birinci 
Slleymana kal'fl mtleaair bir ıillb 
ıekline girmedikçe rahat yUıll 

aGremiyeceğim. 
Bugilo, tamam oadokuz ıDn

tllr ki, oruç tutuyorum.. Ve her 
sece, mukaddes ıalib karşııında 
.. atlerce dua okuyarak vakit 
a•çiriyorur,ı 

Takdwnhe ne derecede ihtl· 
yacım varsa, Türklere karıı mn
euir olabilecek vaziyet hakkın· 
da da tenvirinize o derece mub· 
tacım. Sabuaızlıkla cevabınızı 
bekliyorum; muhterem ve aziz 
pederim. 

Mukaddeı bayrağınızın en 
1ad ık muhafızı imparator 

Şarlken 

Rahib Löyula, bu mektuba 
ıu kısa cevabı nrmiıtl : 

Haşmetmaab !. .. 
Bizim latediğimfz detil, aacak 

~abıhakkıu iıtediğl oluyor. 
ŞöYalye} l ispanyaya nakleden 

pmimiz, yolda Türk kora•nlan
ata eline geçmİf.. Tirklere karıı 
lnallanmıya bazırlaadıiımız bu 
kıymetli ıilib, maaleaef elimizden 
çıkınrmiıtir. 

lmperatorluğuauzun akıbeti 
hakkında duyduğunuz teesatirlerl, 
ben sizden daha acı bir surette 
lıluetmekleyim. Tıpkı ben de sizin 
flbl oruç tutarak ve muk2ddea 
baçm önOnd~n aynlmıyarak: 

- Y arab!.. Sen bizi ateıten 
ye Tnrk akmcılarından muhafaza 
eyle. 

Diye vakıt geçirmekteyim. 
Şimdilik aiz:e yapabileceğim 

yardım; ıadece Birinci Franıuvayı 
Türklerle birleşemiyecek derecede 
tebdid etmek.. Size kartı harek .. 
tinin 6nUne geçmekten ibaret 
olacaktır. 

Tuttuğunuz orucu, kırk beı 
sine ibllğ ed'niz. Üç aydanberi 
açlıktan tikiyet eden Katalanya 
manaıbrlarmdaki papazlua da 
bir mlkdar para ile biç olmazaa 
bir ıenelik ıarab ve yiyecek 
a6nderlniz. Bu fakir papazlan 
Hvindirmekle, cOmJemizln hal& .. 
klrı olan, rabbimlz hazreti M .. 
lihi memnun etmiı olur1unuz. 
Hiç ıObhe etmiyorum ki, batan 
bu elem ve ıztırablardaıı da kur
tuluraunuz. 

Zatibaımetinizi.. Eb 'bin, rlihOl
Kudlla, namına takdiı eder 
aelimetler temenni eylerim, muh
terem haımetmeab. 

En halis duaoınıs 
Ralıib Löyfili. 

)f. 

Hortlak 
Yan ba. gın bir halde röllln 

sularına gamlilen Antuvan, bu 
ıoğuk ıuların ilk temaa ettiği 
ıaniyeJerde kendine gelmiş.. Vn
cudünü sımsıkı kavrayan bir taz• 
yik içinde yavaı yavaı gölün dibi· 
ne doğru indiğini hlHetmİftİ. lık 
İf olarak ağzındaki tıkacı çekmi~, 
çıkarmıf ... Tabii bir hisle, mec
hul bir halbklra ıanlır gibi 
kollarına açmıı kapamıf... Fakat 
kollannın araaı bomboı kalmııtı. 
Y aloız bu hareket e1naaanda eli 
belindeki hançere dayanmıf.. Can 
havlile hançerinin kabzaıını kav
ramııtı. 

Ayağında bath olan taıın 
atırlığı vUcudtlnll tama•en geri
yor.. Hain ve inıafıız bir klıvYet 
gibi, onu g6liin dibine doiru 
çekiyordu. Eğer Antuvanıa yerin
de bir baıkası olaaydı, ya korku
dan ve yahud ağzını açuak ıu 
yutmaktan derhal boğulurdu. 
Likln, kendini bildiği gtlnden• 
beri, Madrid civarındaki Taj 
nehrinin ıulan içinde yuvarla• 
naa.. Ye, hiç durup dinlenmeden 
bu genlı nehri bir taraftan diğer 
tarafa tam bet defa geçmekle 
meıhur olan Antuvan, ıUkiinetle 
harket etmiı, ıol ellle ağzını ve 
burnunu sımsıkı kapadıktan sonra 
hançerini çekmiı, ayağındaki ipi 
kesmiı.. kuYvetli bir bacak hare
ketile suları tekmeliyerek yukan 
fırlayıvermittL 

Fakat sular, onu ıatodan blr 
hayli uzaga sllrtıklemlıti. Nitekim, 
ıuyun yUzUne çıkıp ta, baıını ikf 
tarafa ıallayarak ytı:ıündekl gö
zündeki .ıui•n etrafa aerpiıtir
dikten ıonra kulağını ıato tara
fına çevirdiği zaman, işittiği ses
ler, ona pek uzak gelmiıti. 

AnluYaa, ıeaaiıce yüze yüze 
sahile yakJaımıı artık arada bir 
kaç kulaç yer kalmıştı. Fakat 
burada bDyllk bir mllşkUlitla 
karşılaımıfh. Sular, ylıecek ka· 
dar derin değildi. Buaa muka
bil yllrüyerek karaya çıkmakta 
her tilrln ihtimalin haricinde idi. 
Çnnki tamamen yumuıak bir ça
murdan ibaret olan aahil geçit ve 
remiyor, bacakları, gittikçe derln
Ieıen bir bataklığa gömlilüyordu: 

Antuvan, hem atız doluları 
kllfrediyor, hem de: 

- Anlaşıldı... -.eytanların Jn
ralı, bUUin orduıunu toplamıı .. 
Knrııma çıkmıı... Benimle mllca• 
dele ediyor.. PekalA.. BUıbiitlln 
mağlfip olmaktanaa, ben de lfia 
yabmına giderim. 

Diye ılSyleniyordu. 
Birdenbire: 
- Buldum ... 
Diye mırıldandı. Gtındllz, a&le 

tamamen hakim olan o kayalık· 
ların lıtünde laer tarafı ti>zdea 
geçirirken karıı ıabilde ı&le ka· 
dar inen taılıtı batırladL 

- Oradan, na11l olu yol 
bulur çıkanm. 

Diye dnınnerek tekrar ıaıoa 
aulanna daldı. 

GlSI, pek btlylk olmaclıta için 
yanm .. atten as bir zaman 
zarfında karp 1ahile •ardı. Tat
ların llatllne kolayca brmandı. Bu 
esnada, keakin taılann ıuruında 
burasında açbiJ yualara bakmadı. 
Her tarafından ıular 11zdığı hal
de, ıatoya doiru kOflllaya batladı. 

(Arka• Yar) 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

DUnkU Bilmece 

12345678 
N 

BugUnkU Bilmece 
Boı dört köıelerl aıağıda ya-

1:dı manalara gelen 3z Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit geçirmif, hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğrea• 
miı oluraunuz 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
l 
2---~ ........ 

3 
4 
s 
6-
7 __.,__.. 

8 __ ...... __ _... ........... .__ı....~~ 
Soldan •aA•: 
1 - Cez.r - hafta 
2 - Merkez 
1 - Darıhınt ki ıınH 

4 - Bırj'1ayan t•Y 
5 - ş. 
6 - De•· re•k 
7- Hep 
1 - Şikeat olmak 
Yukarıdan a,aaı r 
1 - Tiyatro 
2 - A•ıl • cebde taıınan hıça• 
3 - Miyav miyav diye bağ raa 

bayyan - bu mevsimde bu
lunan bir meyva 

4 - Bab - istifham IAhikuı 
~ -Bulmak m~sdarından emr"hazır 

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

j 
f 
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Gıdasız Talebe 
Dahiliye Bakanımız Dün Bunların 

Vaziyetile De Meşgul Oldu 

•\ H . kauınıo haebıhalınde bwlunan Şclıır Meclisi azuı Ye k:aymakauıiur 

( Battarafı 1 inci yüzde ) 

Şehrimizde bulunan iç lıler 
bakam bay ŞnkrD Kaya dün 6ile
den sonra Istanbul gazeteleri baı 
muharrirlerinia dyaretlerini kabul 
etmiı ve kendilerile bir mliddet 
konuımuıtur. Bu ıırada Halkevlne 
gelen ıehrimiz kaıa kaymakam• 
ları, Belediye erklna, ıehfr mec
lisi azalan, kenferanı salonunda 
iç itler bakanı bay Ştıkrn Kayaaın 
riyaHtbade bir toplanb yapmı.
lardır. Bu taplantıda Ilkmekteb
lerde llyıkile gıda alamıyan, hattı 
hiç yemek yemlyen (7) bin fakir 
talebenin vaziyeti ıörütillmDıtUr. 

................ ·-··························-····-·---

Hm: Uahmer cemiyeti bu fakir 
talebeden ancak iki bin kftlye 
haftada dört RÜll ağle yemeji v .. 
rebilmektedir. !iç iıler bakam bay 
Şlikrtl Kaya, ıerl kalan (S) bin 
fakir talebeye de yemek temla 
edilmeıi için tedbirler ahnmaıım, 
Belediyealn bu it• yardım etmulnl 
iatemiıtir. Gıda11z bet bba IJkmek• 
teb talebHinln tahsillerine de•am 
edebilmeleri için, Belediye, Maarif, 
Hillllabmer cemiyeti m&ftereku 
harekete ıeçecelderdir. Bu allka
dar daire aıllme.ıillerlnden ml
rekkeb blr komisyon teıkil edile
cek, fakir talebelere yemek ... 
rllme1I çareleri aranacaktır. Bu
nun için muhtelif ıekllde varidat 
temin edilecektir. Y enlden, mek· 
teblerde eıaslı bir tedkikat yapı• 
larak gıda alamıyan talebeler 
teabit edilecektir. 

6 - Zahmet 

7 - Oyaamak maadarından ••
rihazır 

8 - Tire geçirili11ce dikit diken 

rl t 



28 Birlnd kinun 

Tayyare Madalyası Alan 
Ermeni Yurddaşlarımız 

Madıılya alanlardan bir kısmı 

Tayyare Cemiyetlno nakdi gorg Mahpasyan, L~on Dindes· 
Yardımda bulunan Ermeni vatan- yan, Altıparmak biraderler •. 
daşlara dlin vaayette meraa:mle Bronz r~ıd.;lya alanlat: 
nıadalyalan wer:lmiıtir. Vali , J Avar. ı Süreniyan, fAıgırdlç 
Belediye Reisi Bay Muhiddin Yazmaciyan. Ctımbilşyan Kamba· 
nıadalyalan bizzat vermif, hepı!· toı.yan, Leon Ziver,. K. Kuyumcl· 
ile ayrı ayn teıekkllr etmiştir. ) aı , Mikiilyan, Serkis Gedikliyan, 
Madalya alanlar altmış altı ki~ · · Ekmekçiyan, Mığırdıç Beyazyao, 
dir. Bunlardan bir kısmına a:tın, Nerıes Hanciyan, Hezant Üslük· 
bir kısmına gUmliş, bir kısmına yan, Roben Babikyan, Kaspar 
da b'onz madalya •erilmittir. Kaaparyan, A. Boncukç"yan, Ka· 

Altan madalya alanlar şunları- sapyan, Yervant Çizmeciyan, Ab-
dır: S:mio Kayserliyan, Mihrib, raham Apelyan, Zareh Nuhyan, 
Geseryan, Serkis Kınaciyan, Aram Garabet PamÜkçuyan, M. G. Pa· 
Kmaciyao, Garabet Topalyan, pHyan, Tolokyan birader:er, Kir-
latepan Bcrberyan, Vahan Diki- kir Fındıklıyan, Artla Sarrafyan, 
ciyao, Narliyan Ltitfiyan ve şürc- Nikogos Kaprltyan, Arsenyan, 

H Rem 
Mnteessir 
olmayımz 1 

-. KBBM 
-~~ PIBTIV .. c · Sizia de 

' ~ , ,,. gaip olmak 
llzere bulu· 
nan gtızcl
llğinizi ihya 
edece"tir. 

f Krem Per
tev'in dlln· 
yayı aaran 

PEl\TEV ıöbreU esas• 
MI' sız değildir. 

p- ' Denizyol ları 
;ILETMISl 

AHalPlerl ı Kııır'a 'dJ1 Kl.,rl'uıı 
Tel. 42HJ - lirkeel Mlhlrdaraule 

.. __ _.H .. TeJ. 22740~--.. 

Ayvalık Yolu 
MERSiN vapuru 29 Birinci 

Kinun CUMARTEsl gOnD saat 
18 de İzmir' e kadar. "8769,, 

Karadeniz Yolu 
KONYA vapuru 29 Birin· 

el Kanun CUMARTESi gü· 
nll saat 18 de Hopa'ya ka· 
dar. "8770,. 

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

Bir Facianın Neticesi 
iki Katilden 

Seneye 
Biri 10, Diğeri 
Çarpıldılar 

19 

( Battarafı 1 incl Jfiz :?e ) 
muştu. Molla Osman kızının na
merde• kaçırılm asınagöz yumma• 
mış, kızımn intikamını almak için 
bir fırsat kollamıştır. 

B:r gtın Molla Oamanın teı· 

vikile Hamid ve Mehmed adlann
da iki kişi, Molla Osman dan te
min ettikleri mavzerle Muradın 
Ye Alinin yolanna pusu kurmuılar 
ve lnsaf~ızca öldilrmllşlerdi. Ka· 
tiller bunu kafi görmlyerek aın
lerin burunlannı ve kulaklanoı 
kama ile paramparça ederek 
bir köıeye fırlabvermiılerdi. O 
zaman zabıtayı birçok mllf• 
knllerle karşı karııya bırakan 
bu ağır cinayet, Cumaovuı 
jandarmasının ve alAkadar Müd· 
deiumumt.iğin çok ytiksek gay• 
retile Ye blltfto çıplaklıiile mey• 
dana döktılmtııttı. _ 

Katillerden Mehmed vereme 
mllbteli olduğu için hapishanede 
Olmüt; bu suretle cinayetin bazı 
noktaları mutlak bir mllbhemiyet 
içinde kalmıştı. Yani kulak ve 
burun parçalama suçunun kimin 
tarafından işlendiği tamamen an• 
lqılamıyordu. 

İzmir Ağır Ceza mahkemesi, 

senelerce uzanan tetkikat ve tc. '.... • 
kikat devresinden sonra maznun
lardan biri hakkında idam, diğeri 
hakkında (24) sene ağır hapiı 
cezası vermit ll 

T emyizce iki defa bozulan 
karardan sonra dlln liçüncll defa 
olar.-ık kat'i karar verilmif; suç
lulardan Hamid Af Kanunundan 
istifade ederek (10) aene hapse, 
Molla Osman da (19) ıeneye 
mahkum olmuştur. - Adnan 

Çocuk Bakımı H&kkında 
Öl Utlar 

Çocuk Esirgeme Kurumu (Himayei 
Etfal) annelere, çocuklarının bakımlari 
uıullerini göıteren öğtitler hazırlamıt
tır. Bu öğütler ıüt çağındaki bebeklere 
birinci aydan başlayıb 12 nci aya 
kadar ne şekilde bakılacağına bildirir. 
lateyenlere her ay için bir Öğüt para
sız olarak gönderilir. Ankarada Çocuk 
Esirgeme Kurumu başkanlığına bir 
mektubla çocuğun kaç aylık olduğunu 
n bir de adres bildirmek kafidir. ·-···-··-····················------·-·-----
~~ Or. ihsan Sami 

oashh şnnu 
Öksürük ve nefes darlığı, boğmaca 
ve kızamık okaürüklerı için pek 
tesirli ilaçtır. Her eczanede ve ecza 

depolannda bulanur •• '(544-1) 

) kisı, Becroı Horasanriyan, Ser- Hayik Horenyan, Samanclyan bi· 
kis Hovakimyan Aria lnclyan.. raderler, Artin Karagözyan, Ma· 

Gtlmtlı madalya alanlar: Sisak non Narlıyan, Bardizbanyan bira· 
Ardiyao, Kegork Acemiyao, Mar- derler, Ardaı Bezczyan, Garabet 

mtt.1-ETt 
d.k Şekerciyaa, Horatanciyan · H•kimyan, Agop CiYelekyan, Gik· 
biraderler, Artak Çuhaciyau, S.. mek Bernayaa. Leon Sanyan, 
ponciyao, Garabet Arzuyan, Hova• Ermon Canfbedenyan ve Emil 
kinyan biraderler Demirciyan bira• Eligös, Baidasar Agopyan, Kir-
derleı·, Kavafiyan biraderler, K~ kor Becldyan, Bedroa Gnmtııyan .•• 

Rir Cürmümeşbud 
Rüşvet Aldıkları f ddiasile iki 

Kişi Tevkif Edildi 
t Bsıtara& l inci yüzce ) Mtıddeiumuııailik dOn her iki 

- Ben dllıı Beyoğlu Sulhceza suçluyu Sultanahmed Sulh B rinci 
nıahkemesine verildim. Başkitib Ceza mahkemesine gönderdi. Hi-
Hüsameddinle kitib Recai benC:en kim Bay Reıid sorgularım yapb. 
on lira alarak serbest baraktı~ - ;. Her ikiıi de suçlarını lr.kir etli!er. 
Evrakın da yok edilmesi için 20 Halbuki Hüsameddin pol:ate ver-
lira daha istediler. Yann bu pa• C:iği ifadede hadiseyi kısmen 
rayı da vereceğim. Evrakım da itiraf etmitti. Hakim b!Jnu sordu. 
ortadan kaldınlacaktar. O da: 

Miiddeiumuml Bay Kenan - Heyecanla o vakit ne söy• 
derhal ctlrmümeıhud tertibatı Iediğimi bilmiyordum. O ıöz· 
almq ve muavinlerinden Bay lerlm heyecan eseridir, et.va· 
Ekreml de bu işe memur et- bını werdi. 
m· ftir. Söylendiği zamanda mft• Bundan aonra da hlklm ıu 
hendis Salibadrlln kaleme gel· karan verdi: 
mit ve baıkitib Hüsameddinle - Oğlum Hllaameddinl seni 
kitib Recai araaındaki bir ma- tevkif ediyorum. Ricai ıeni de 
aaya olurmuitur. ıimdilik lkametgihe bağlanmak 

Bu sırada da alınan tertibat fizere ıerbut hırakıycrum. 
mucibince bir taharri memuru it- ---·-··-....... , ___ .. -.. -··,------··--······ 
1ahibi gibi içeri girerek kitib 
Ricaiye bir dosya ıormıya batla
IDlf ve göz albndan da Sall.had
din ve Hliıameddinin hareketi~ 
rinl takib etmiftir. Salihaddiııin 
enelce hazırlanan •• numaralan 
alınan iki on liralığı Htıaameddi
ne verdiğini g6r6r gOrmez hemen 
dııarıya çıkmq ve vhlyeti kapı· 
da bekleyen ıiril komi.ere ve 
Mnddeiumumiye haber vermittir. 
Müddeiumumi &zerini aramak için 
Hüsameddini hikimin odaaına 
çağırttırmııbr. Hüsameddin bu
nun farkına varmca kalem oda· 
ıının kapısından çıkarken cebin
deki iki on liralığı avucu:ıun için· 
de buruıturdukta.1 sonra yavaıça 
yere atmııbr. Bu paralan kendi
aini takib eden komi.er almıı ve 
Mllddeiumumiye vermiftir • 

• 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu &ece nöbetçi eczaneler 
şunlardır: 

İbrahim Halil (Şebzadebafl), Suad 
( Karagiimrük ). Nazım ( Topkapı ), 
Tolidi (Bala1), Hikmet (EyüL), Hasan 
Hulusi (Uııbpacıı, z~yrek), Rıdvan 

(Kocamuıtafap1Aft), Belkıs (Kumkapı), 
Eaad (,D.vaoyolu), Beoıuon (Yemit), 
J?.dhem Pertev (Aksaray), Alieddin 
Sıhhat (Moda), Rıfat Muhtar (Kadı
köy, Pnzaryolu), H liil (Hnlmköy, haı 
boyu), lıtihı&d (Üıkü::Jar, Yeniçeıme), 
Şinasi Hiza ( Büyükada ), Tabiın 
!Taksim), Beyoğlu eczanesi (Takıim, 
Kalyoncukulluğu), Mişel Sofronyadis 
(Galata, Mahmudiye caddesi), Halk 
(Ş:şli, liamam), Yenituran (Kuımpa· 
ıa), Yeniıürkiye (Halıcıoilu). 



Han •• kadar .pk olana olaaa, bir Frlslclalre l~de aulaafaza 
eclileıa llt, tereyata, peynir pbl pclalar tuelilderlal •18• ft ama 
aldclet muafa ederler. 
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