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Başvekil Pş. Büyük Nutkunda Dedi Ki: 
"Milli Türkiyenin Mustafa Kemal Gibi Bir Reise Malik Ol
ması, Bulunmaz Bir Fırsat, Pahası Ölçülmez Bir Nimettir ,, 

Ankara,6 (Hu
ılllJi) - Başve· 
kilim iz ismet 
Paşa Hz. Millet 
Meclisinin dUn· 
kii toplantısında 
tarihi ehemmiye .. 
ti haiz bir nutuk 
irat buyurarak 
hUkümetin umumt 
ve şamil faaUyet 
esasları hakkında 
çok dikkate de· 
ğ'er izahat verdi· 
1 r. Millet V ~ 
killeri karşısında 
•• UnlU arkadat-
larım ,, diye s6ze 
b şlıyan Başve· 
kilimlz dediler ki: 

u - Türki· 
yenin iatikamcU, 
mitle in ve mem-
leketin yükselme 
ve ilerleme iya~ 

etinde durmadan 
çalışmak ve dev-
letin milletler araıı Başuekil Paı• ıeç•nkl flataklarınd•,. birl esllaıırtd• 
vaziyetinde ehemmiyetini koru· ı devlet hareketile hu1Usi gayretlerin 
maktır. -alkışlar·,, muvazi olarak yllrUdilğllnU, ti• 

Bqvekil P,. sanayi hareketinde ( Duamı 3 iincG aayfada) 

r k e ·1 ı 
Dahiliye Vekili Tahkikat Yapacak 

DUnkU "Son Posta,, da Trak· Baıvekil Pt- mn bir tebliğini neı .. 
r• Musevilerinden bazılarının retmek suretile bildirmiıtlk. Anka• 
ulundukları ıehir ve kasabalarda radan gelon uon haberlere göre, 

tazyik gördükleri hakkında Baı· Dahiliye Vekili ŞUkrll Kaya Bey 
ırekilete şikiyette bulunduklarını, ( Denmı 3 nncn 1ayfada ) 

a 
vet erin 
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cdde'do oturan Mi•ler Fi/bl esraron11l• bir adamdır. O, ln1111/z 

ınünı•ssllinin fle konaolosünun da dostudur. Ta6it değil,,.l pa 1 Bir 
tebaa, huluıulalu ı•hirde kon•oloı ile doıt olmaz da kimirı ti• olar? 
An,alc, birgün, belki viıkiyl biraz fada kaçırdığı için k•ntlini 
tutamcımı 1 ·1· k ı ı, ngı ız onso o•anun bir kararına kızmıı v• baiırmııtı : 
""' Ko·ruolos sögl•r, fakat Fi16i gapal' 1 

-
. , 

Bıanu, pe 'yalund•, 1ıtöioi ytakirıya kaydtıtlfimi• 
ttfribm&&da okuyap öfnaeoebiaiL 

.............. ·-·••••n•ew•t•atttWtt•e•••eınt•••t•l•aııHe• 

Af mangada 
Bir ihtilal Daha 
Hazırlanıyormuş 

Berlin, 5 (A. A.) - Cumhur 
Reiıl Mareşal Hindenburgun 
çekilmek tasavvurunda bulunduğu 
hakkındaki ıayiaların asıl vo 
eaası yoktur. 

Londra, 5 ( A.. A.) - Röyter 
ajansının Berlin muhabirine göro 
Almanya Başvekil muavini Fon 
Papen vazifesini muhafaza ede
cektir. 

Londra, 5 ( A. A. ) - Başv~ 
kil muavini Fon Papenin istifası~ 
nın mevzuubahı olamıyacağını 
bildiren Alman resmi tebliği mu .. 
nasebetile Deyli Telgraf g z tesl 
unlan ya yor: 

• M. e9llJ4f baıvekAJot 
muavinliğine namzet gösteren 
bazı mabafilin arzusuna rağmen, 
Relıicümhur Mareıal Hindanburg, 
kendi iradeaini hikim kılmııtır. 

ReiıicUmhur, Röhm'On suıkaat 

Alına11 Ciimluır R•iai Hinıl•nfJur g, 
irade.ile .an fırlınanın riizıa,.•ı d• 

dlndirmiı• rnuoaffalc of da gibi 
teşebbUsllnU ezmeğe muvaffak 
olduğundan dolayı M. Hitler' e bir 
tebrik telgrafı göndermiı olmakla 
beraber, Fon Papen'in istifasını 
kabul etmemekle, kullanılan tedip 
tedbirlerini tasvip etmediğini 
göıtermiıtir. Demek oluyor ki, 
Fon Papen, hllkümettekf mevkilni 
muhafaza edecektir. M. Fon Pa
pen'in, ba11eten Nazi rejimini ten• 
klt eden son nutku ile halk na· 
zarında teveccüh kazanmıı olduğu 
dDıünülllrae, Reiıicümhurun bu 
hareketi, iktidar mevkiinde bu
lunduğu (18) aydanberi, Hitler 
HUkümetinin kaydetmiş olduğu 
en büyük hezimet sayılır.,, 

Deyli telgraf muhabirinin, di
ğer taraftan Münihten iatihbar 
etmekte olduğuna göre, hidiae 
kurbaqlarindan birkaçının daha 
cesetleri bulunmuıtur. EzcUml., 

( Den•ı 8 iaoi aarf•• , 

Üzüm 
Sene 

Bağlarımız Bu 
Çok Verimlidir 

Müstahsil Şimdilik Vaziyetten Emin 
Ve Hatta .. Biraz Da Memnundur Bile 

Mani•a bailarınd11 üzümlere 6•rllt111 lıHıı•l tentelere &lr i•lr•ı 
Maniıa, ( Hususi muhabirimiz• evveli bir baıka komparhmanda 

den ) - Menemenden itibaren oturduğu halde, beni görllnce 
Maniıaya kadar uzayıp giden 30 Menemende yerini . değiıtirerek 
kilometrelik sahada yapıcağmız yanıma geld!· Manıaada iki bin 
ufak bir seyahat, size bağ mın• dö.nUmd~n zıyade ~ağı olan bu 
takasındaki canh faaliyeti anlat· müstah.~ıl~e 931 seneıınde bir defa 
mağa kafi geliyor. Trende bu.. daha go~UjmllştUm. ~ ıene (lzllm· 

, ' • ler sergıde iken yagan yağmurlar 
lundu~um kompartımanda iyJ bır mahsulUn yüzde kırk beıini mah· 
te adUf ~eni bağ . ?11ntakasımn vetmiş, müstahsil borcunu değil 
luymetli bır mUstahsılile tanıştırdı. d kı lık nafakasını temin edeml-

Buna teaadOf dememek daha yecek vaziyete dDımUıtO. 
doğru olacak... Çünkü bu zat, ( Devamı 9 uncu uyfada ) 

Kötü Arkadaşlar 
Kafaları Çektikten Sonra Biribirinin 

Üzerine Saldırdılar 
Kayıerl, (Hususi) - Birkaç gün evvel şehrimizde bir cinayet ol· 

mu ... ıtur. Kadir ve Mustafa isminde iki arkadaı bir biç yUzOnden 
boguıtuktan ıonra biri ölmUı, diğeri de hastaneye kaldmlmııhr. lld 
kafadar pazartesi geceıi evlerinde adamakıllı sarhoı olmutlar ye 

bahçede tabanca talimine çıkmıılardır. Bu sırada Kadir tabancuını 
ağaca niıan alır gibi çevirmiı ve 6 kurıunu birden arkadaıımn nıerioe 

( Duamı 9 uncu uyf ada ) 

Dilenciler Toplattırılıgor ! .. 

Dilenci - Nafile Efendi Aiabey, yarm öbUr ,Un yine buraclayaa, 
..... 1ı etme.. Ne olayena ai&e o&u,or, .ı...t ecllyenuaua ? •• 



2 Sayfa 

( Ha·l]cın Sesi) 
Musevilerin 
Bir Şikayeti 
Ve Halk 

Eazı Musevilerin Daıveki.Iete 
müracaat ederek kendilerinin 
habıı muameleye uğradılda· 
nndan ve tehcire maruz kal
clıldanndan oikiyet etmişlerdir. 
Bqvekiletin hu münasebetle 
Defl'ettiği tebliğe göre Başve• 
Ulet 'l'rakyada bazı yeıler
clen yüz kadar Y ahudinin L
tanbula geldiklerinin haber 
alındığını buami •• mahalli 
tazyiklerle yerlerinden aynl
dıklannın iddia olunduğunu, 
Mdiıeııin hakiki mahiyetinin 
tahkik olunduğunu, cümhuriyet 
kanunlarına mugayır teşebbüs
lerin bnunmı ağır hükümlerine 
1*rayacağını bu humsun oiki-
1etçilerce de bilinmea lhım 
seldiğini bydetmittir. Hidüıe
Jaiıı halk anuındaki akli tuirini 
ile, dün, ıöyle teıbit ettib 

Naai Bey ( Çemberlitq 128 ) -
T .. maHaile Jlk•k Wr halk ldann 
,..7oru. Trakyada baza yerlerden 
,.. kadar Yabudlnin latanbala reldi· 
IW Bapekll Paf8 haber almıflar. 
Banlar ,tya mahalH Ye huaual tu
Jllder aeticellnde yerlerini bırakmıflar. 
Bapekil Paf8 bunu tetkik ettlriyor
•ut •• diyorlar ldı 

Cllmburiyet kananlanna murayir 
tetebblalerln kanunun itır hlikümle. 
rine utnyacatını hatırlatmak lıterim. 

Climhuriyet Batnkilinden de an
eak bayle bir cenp belenebiUrdL Bu 
ft'l8ba aldıktan aonra artık o Yahudi 
ntaadaflar için eodiıeye dGtecek 
hiçbir ıey yoktur. Kanun auçlulan 
,Ualar •• HIHIDI Hrlr. .. 

Nw-edclin Bey ( Divanyolu Turan 
braathanelİ ) - Trakyadan tazyik 
~nllkleri lpa l.tanbula •eldiklerinl 
lddllı eden Yahudilerin tikiyetlerinl 
Japmak için intihap ettikleri merci 
fibl o merciio nrditl aarih cnap ta 
beni memnun ettL Eter böyle bir 
bal •arıa cOmhuriyet mahkemeleri 
tazylkçilerl bulur •e onlara dularım 
•erir. Bu ıibl hAdlaeler etrafında 
fuzuli dedikodu yapmaktan ziyade 
böyle aal~lyettar makamların tat
mlnk&r cenplanm almak her halde 
~ok iyi olmuıtur. Şimdi ortada meaele 
kalmamıı demektir. .. 

Sadi Bey ( Fatih Kız.taıı S8 ) -
Tlrkiyecle yalnız bir kunet hiklmdir. 
O da adalet ku••etidir. Mahkemeler
den baıka hiçbir kunet hiçbir fert 
hakkında herhan.ı bir hGküm nre
meL Adalet kapılan da einı ve mez
hep ayırt etmekaiz.in herkeae açıktır. 

Hiçbir bakim Alinin davaıına bakar
ken Velinin, Yorginln, Salamonun 
da•aına reddedemeL Edlıneden ı•len 
(100) kadar Muaevinin iamet Paıaya 
Japbkları tikiyete karp Bqvekilin 
•eşrettftl teblit de bunu göıteriyor. 

Baıvekll Paıanın Türkiyede yalnız 
adalete ıövenilebllecetini röetereo 
bu teblitlerl çok yerinde ve manalı

dır. Bu Muaevi vatandaıların da fikl
yet merciinl iyi aeçmlt olmalan da 
takdire ıayandır. 

SON POSTA 

i 
Buğday Vergisinden Sonra •• 
Memurların Dikkatli Hareketleri Neti
cesinde Bazı Hakikatler Meydana Çıkb 

Buğday koruma kanunu Huiranm birindenberl 
tatbik aahasmdadu. Kanun, undan mamul maddeler 
hakkında tamamen tatbik edilmiş ve verfiler de 
tamamen alınmıştır. Yalnız kanunun diğirmenlerde 
tatbiki esnaaında Maliye memurları ile değirmenciler 
araanda bazı mnhim ihtiliflar çıkmıftır. Fabrikalar, 
razmol denilen bir nevi kepek İlmi aJbnda Yergisiz 
un çıkarmak istemitlerdir. 

J 

Belediyenin bittin latanbul lçia kabul ettitl ekmek 
çeınısı birinci nevi undur. Bunun çuvahndan 
(J,S) lira Koruma vergisi alınmaktadır. 

Buna rağmen maliye memurlan Oakldarda 
bazı fmnlarda ikinci neYİ un damga11nı tapyan 

Fabrikacdar bunların bayvaolan wrildiğinl, 
ekmekte kullanılmadıiım iddia ediyorlar. Tahakkuk 
MDd6rl6kleri lae bmılann içinde ytıı.de on, on bq 
niabetinde un bulunduğunu •• çuvarUar değirmen
lerden aerbeat çıktıktan aonra kepekleri elenerek 
unlaruun fınnJara aabldıj'lm Deri aUrllyorlar. 

1aa çuvalları yakalalDlflardır. Bwıdan bazı fıriDlarua 
halka çepidea çok apjı oala 7apalm11 ekmek 
yedirdikleri de anlaplmıfbr. 

Fınncılar rumol içia çaaval bapna bir lira vergi 
vermekle beraber villyete itlrular yapımtlar. Yana 
vali Muhiddin Berin riyasetinde mUtehauıslann 

ve maliye tahakkuk mlldOrlerinin iftirakile bir 
komisyon toplanacaktır. Bu komiayon yeni kanunun 

Fılhakika maliye memurlannm huzurunda yapı
lan tecrübelerde razmollerin içinde mühim miktarda 
un bulundup anlaıdmıf, bunların çuvallanndan da 
birer lira koruma verfİIİ alınmıya baflanmı~tır. 

iJi tatbikini, fabrika muamelelerinin t•nziminl " 
unlann nevinin tayinini temin edecektir. 

Buğdayı koruma kanunu tatbik edilirken ekmek 
çetnilerinin kontrolu gibi belediyenin vazifesini çok 
kolaylafbran neticeler de doğmuıtur. 

Jıtanbulda mevcut on bir an fabrikam içinde 
gUnde hazineye (3500) lira koruma Yergiai verenler 

de bulunduğu için b6tün ıikiyetler ve itirazlar 
bu komiayonda inceden inceye tetkik edilecektir. 

Esrarkeşler 
Kale Kovuklarında Esrar 

Çekenler Yakalandı 
Kumkapıda kale diplerinin 

kuytu köşelerinde birtakım earar
kqlerin toplanıp esrar içtiklerini 
haber alan memurlar buralannı 
tarassut etmeye bqlamışlardır. 
Nihayet evvelki gfin birkaç 
esrarkeşin hisar diplerine 
doğru gittiklerini gorunce 
memurlar cllrmümeşhudu tesbit 
etmek için tertibat aldıktan sonra 
esrarkeşlerin bulundukları yeri 
aramışlar, bunlar arasında kendini 
bilmiyecek derecede sarhoş olan 
lımail isminde birini kabak ba
llllda eırar çekerken yakalamlf 
)ardır. Diğer esrarkeşler (izli 
yollardan kaçmıılardır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Eminöntınde kahveci Ağabey, 
ortağı Mehmet ile pkalafll'ken 
elindeki bıçak Mehmedin kaba 
eline saplanarak yaralanmışhr. 

lf. Sarıyerde oturan merhum 
Mehmet Ali Beyin 14 yatındaki 
manevi kıu Nazmiye K dün yı
kanmak için denize girmiş, yüz
mek bilmediği için boğulmak 
üzere iken kurtarılmıştır. 

lf Kantarcılarda oturan ku
tucu Kadrinin 9 yaşındaki oğlu 
Halit Mahmutpaşada kanalizasyon 
çukuruna dOşerck yaralanmıştır. 

lf Biiyükderede oturan Hüse
yin Ağa iıminde biri para mes~ 

Yeni Teklif 
Karşısında 
Ne Diyorlar İ 

Ticaret Müdürlüğü eski ıir
ketler komiseri Bahri Bey bele
diyeye, hepimizi yakından alaka
dar eden mühim bir teklif yapb. 
Sebze ve meyva gibi maddelerin 
mutavassıtlann eJinden kurtarıl
masmı ve müstabsille alıcının 
knrşı karşıya bırakılması fikrini 
güden bu teklif her tarafta alaka 
ile kar11lanmıştır. 

Bugün, bilhassa meyya fiatle
rinin pahalılığında mutaYasaıtlann 
mlihim rolü bulunduğu kanaa• 
tinde olanlar, bu teklifin tatbik 
aahaama konalmaaı auretile her 
feYİD halledilebileceğini ileri llll· 
rtlyorlar. Esuen, aabcı Ye ahanm 
k8J'fı kal'flya bwunmam her Ud 
tarafın da menfaatlerini çok ya-
kından aJlkadar etmektedir. Bu 
tekil, mllatahailin aatbia mal de-
ierinin derhal cebine ıirme.mi 
Ye aylarca a6r8nce•ecle kalma• 
maaını temin edeceği gibi, aabf 
fiatlerinin de ehemmiyetli mrette 
ucuzlamaama imkio •erecejl 
muhakkak uyılmaktadır. ____ .... , 1 ••• _ ..... _____ _ 

lesinden çıkan kavga neticesinde 
sandalye ile Siileyman lamlııde 
birinin bqı111 yarmışbr. * Niyazi iaminde biri Fındık· 
hda alitçll Manol'un dükkinmdaa 
9 aüt' gfiğilmü ile 1 O lira para 
çaldığından yakalanlDlfbr. Bun
dan başka muhtelif yerlerde 
dört hırsızlık, bir yankeaicilik, 
bir taarrm Yak'aaı olmuttur. 

Evkaf Bankası 
Gelecek Sene Başında Bir 

Banka Kurulacak 
Aldığımız maltimata göre 935 

malt Rnem bapnda bir evkaf 
bankaaa tesisine karar verilmiftir. 
Bankanın aermayeıini evkafa ait 
bGtnn emval ve emllk teıldl ede
ceği fibi, icare ve mukaba ver
ıiJerinden hallan mevcut borçlan 
da 11e1111ayeye na.,. edilecektir. 
EYkaf idsresiııin mühim bir kısım 
işleri de bankaya devredilecektir. 

Tahsil Müfettişliği 
MOnhal bulunan Bakırköy ve 

Yalova tahsil müfettişliklerı için 
d6n f atanbul maliye tahsil mO
dürlDğllnde bir müsabaka imtihanı 
açılımtbr. imtihana yalnız Gç kiti 
girmiştir. Muvaffak olanlara 25 
•e 30 lira maaı •erilecektir. 

Pullarımız Taklit 
Edilmiş Değildir 

Bir gazete piyuaya yftzer 
kuruşluk taklit damga pullarınm 
çıkanldığuu yazdı. Darphane •e 
Damga matbaası mUdllrii Fuat 
Bey diin bu haberi kat'ı aorette 
tekzip ebnif ve: 

- Kat'iyen b6yle bir ıey 
yoktur. Ve yeni pullarımızın taklit 
edilmesine imkan tasavvur ed~ 
miyorum, demiştir. 

Gazeteci Seyyahlar 
Otomobillerile ıehrlmize selen 

Çeko•loHkyah iki suetecl. Ankaraya 
gitmi9lerdir. 

Temmuz 6 

( Giiniin Tarihi ) 

Bir Muallim Tevkif 
Edildi 

Mu(lla, S - Vilayet Maarıf inalbat 
.. eliainin manni ıabalyetini tahkir 
ettijinden dola11 ıabık Köycejb 
B .. mualllml Ye Maarif memuru hak

kında viJ•yet COmhuriyet müddei• 
••...Witi te•ldf mliıeldıereaı vermlf
tlr. Mumaileb tevkif edilerek haplaa
neye konulmuıtur. Muhakemul meY• 
•.t olarak yapılacaktır. 

lzmlr P•n•1ır1 
bir, .S - Dün panayır komitiıl 

Mledi7ede memleketia Deri gelen •e 
it Japan tacirleri Ue Vali Klzam 
Patanın rlyaMtindi içtima aktederek 
beyn, • ıilel dördüncO 9 eyUll panaylrl• 
nlo bmlr .ıbı mlbim lktıaat ıchrlnd• 
blylk bir raj'bet " muvaffaldyet 
lıaaanman için bazı Hulı kararlaı 
wermlttir. 

Mulllmllk için 
Onive11itede yapılmakta olan ort• 

tedri .. t mualllmllti elall,.t imtibu .. 
larının tahriri kıamı dGn bitmtıtir. 
lmtlhanJarda l5 kiti ın.ıtizceden, 20 
drk~ed .. , 12 fran111eadan, 7 almaa• 
adan, 2 tarihten munffak olmutlar
clu. Yana ıifahi lmtfhanlar yapıla· 
caktır. 

Beledlyenın Borcu 
Belediyenin Periye bakaaile olan 

bo~lar ftil1faaa ait mukaveleyi tau• 

.... lçba Ankaraya rtden belediye 
laeaap ltlul müdür munlnl Nail Bey 
eelarlmlze d6amüıtür. ltilifname tan· 
mm Ye parafa edilmiıtlr. 

Bir Terfi 
Adli Tıp itleri Umumi MGdüt 

MuaYini Fahri Can Be7in a11i mUf1 
(55) liradan (70) Iira1a çıkanlmalc 

ıantlle dereceei yülueltllmittir. 

Doçentlerln TetebbUalerl 
OniYereltenin bOUln fakültelerin• 

meaaup (60) doçeat dOa akşam hu• 
111111 olarak aralannda top nmı ar 

n maat1annm artbnlma• için Maa
rif Vekiletl nudiode teıebbüutta 

balanmıya karar nrmitlerdir. Verile11 
kanra sare her doçent ayrı ayrl 
latlda ile müracaat edecek, tophı 
hareket yapalmlyacakbr. 

ihtikar 
Var Mı, Yok Mu? 

Belediye lkb11t MOdilrü Aıına 
Bey, iç .On enel, l.t.nbuldn ihtikir 
olmadıta lçia mOcadeleye de lüzum 
baluDmachlJm •<iylealf, belediy• 
daimi -etmen azasından A"ni Bet 
ue UatikAnn tahammill idilemiyecek 

bir dereceye çıktıjma .CSylemiftl. 

A..ı Be7 ba meyzu Gzerlnde tekral 
fUD)an M>ylemlftir: -- batik&r •ardır. Ve bunuD ko-
layhlda bertaraf edilmen de mOm· 
kGndür. hıtiklr bugünQn meıeleıl 
detil, dünün yaraadar. Birçok alıf 

Yeriılerde, ml.fterilerla nklaı'la g8r• 
''yutturma,, deDllen facia oynanıyor. 

Herkea bu lfl• alAkadardar. ÇünkD 
halk bizar olmuıtur. Mey.a ve ıebıl 
ntaoaları tutturabUdildeıi flatle aatif 
yap11orlar.,, 

Son Posta' nın Resimli Hilcagesi: Pazar Ola Hasan B. Digor /(i:] 

Buaıı B. - lbtıkir olan 7eıe 1 . . . . . . . 
• sz-L ._.raci-. j 

. . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . l . . . . . . . . . . . . . . 
1 

Baa ... B. - Aç kaldım, au 117. k 
cim siyeeebiı kaldım. Şimdi u• 1 ,...,_, 
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Türk - lran 
Dostluğunun 
Vesikaları -

lran ""elıinşnhı llz.nin meıııleketi
mızı ziyaretleri müna ebetile hal· 
kın •osterdıği dostluk ve k rdeşlik 
tı:1. lıurntı, lran gazeteleruıde 'ı. ok 
umımi akislere vesile oluıılktadır. 
Turk-lran ebedi doııtluguııuu birer 
v~sıkası _mahiyetinde ayabilccegi· 
mız bu hıe tezo.hurlarım şıı oııilunda 
eize do okutalım: 
Gu§İŞ gezetesi diyor ki: 
"Şehinşah Hı.ne dost millet 

tarafından gösterilen hüsnü kabu
lün tarihte misli yoktur. iki 
millet arasındaki dostluk, maddi 
menfaatlere ve diplomasi cemile· 
kirlıklanna istinat etmemektedir. 
Bu dostluğun kökU çok eski za
manJardadır. Bugün iıe daha ziya· 
de kuvvetlenecek, ebedi olacak
tn. Şarkın sulhunü ve terakkisini 
temin eden bu dostluk, bütün 
dUnyaya sulhun, en mütekamil 
tekli ile, medeniyetin beıiğinde 
vücut bulmuş olduğunu aöstere

SON POSTA 
----

Resimli Makale 

Atalaramı:ıdan bize yadigAr kalan 
•Özler arasında bugüne en uygun olan
lardan biri de tudur: "Bugünün İfİnl 
yarına bırakma!., Her kabahatin, her 

ku urun bir cezası olduğunda 
hiçbirimizin fÜpheai yoktur. Fa
kat ihmalin cez:aıı hiç affedil

miyecek kadar büyüktür. 
BugilnGn itini yarına bı
rakım adam, baz:an bir 

•ivilce yüzünden 
ayağını kaybe
debilir. İhmalci 

a Bugünün işi a 

dlmıyenlar lıe dalına genç 
ve zinde kalırlar. Şu re-
sim üzerinde yapacağlmtz 

mukayesenin neticesi, 
hepimiz için yaman 
bir ihtardır. 

Jll' 
~ .. • __ ---

cektir .;ı 
Şafaki SUrh gazetesi de ıöyle ' ___________ iM __________________________ ._ .. 

diyor: 
'' Türk milJetioin Şehinıah 

Hz. ne karşı göstermiş olduğu 
hissiyatın bir eşine ancak lranhlar 
tarafından Gazi Hz. nin muzaffe· 
riyetleri gllnlerinde kendilerine 
karşı gösterilen hissiyatta teaadüf 
olunabilir. Bugün dahi, Iran 
milleti kardeşleri tarafından elde 
edilen zaferlerde kendilerini şerik 
addetmektedir. ,, 

lttılnat ta şunları yazıyor: 
. " Şehinşah Hz. nin seyahatle
rınin en bUyük neticesi şu ola· 
c ktır : 

"Bundan böyle Türklerle lran· 
lılar hiribirlerini kardeş bilecekler 
ve müstakbel nesillere tesanlltle
rinin ve kardeşliklerinin nimet
lerini miras bırakacaklardır. iki 
miJlet binlerce senelerdenberi 
sahip oldukları meziyetlerle blitün 
dünyaya ittihadın en güzel misa• 
lini göstermişlerdir. Dünyada hiç 
bir şey bu ittihadı boz.amıyn· 
caktır. ,, 

Trakya Muse.vileri 
( Baıtarafı 1 inci ıayfnda ) 

T r kyaya geçerek bu meseleyi 
mahallinde tetkik ve tahkik ede· 
cektir. 

Ankara, 5 - Dahiliye Vekili 
ŞUkrU Kaya B. ve Trakya umumi 
müfettişi İbrahim Tali B. lstan
bula hareket ettiler. 

ŞükrU Kaya Bey doğruca 
Trakyaya geçerek, yerlerini terke 
mecbur olduklarım iddia eden 
Yahudiler meselesini mahallinde 
tahkik edecektir. 

Betvekll Pata Yeni 
r izahat Verdi 

Diğer taraftan Trakya Musevi 
leri meselesi hakkında Başvekil 
paşa dlln Millet Meclisinde şu 
izahatı vermiştir: 

"- Arkadaşlar, size bugUnün 
fena bir hadisesini arzetmek 
nıecburiyetindeyim. 

Trakyada bazı Yahudi vatan· 
daşları? ke~di şikayetlerine göre 
mahalh tertıpler yüıUnden hicrete 
mecbur olduklarım ve bazılarının 
da İstanbula hicret ettiklerini haber 
almıştım. Türkiyede her fert 
CUmhuriyet kanunlarının emniyet 
ve muhafazası altındadır. Antise· 
mitiım Türkiye metaı ve zihniyeti 
değildir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
. 

Ordunıın 
tehir 

Feyizli Gayreti Bizi Müf
V e Mağrur Etmiştir 

( Bu t rafı l inci sayfada ) 

carette satı kooperatiflerinin 
kolaylık veren ehemmiyetini söy
lediler ve ticaret hayatımızda, 
tatbiki lUzumlu olan unsurları, 
ziraat faaliyetinde asri icap-
lara uygun yUrümek sıya-
sctinin benimsendiğm, bu 
suretle çok faydalı neticeler 
elde ed' ldiğim anlattılar, köy
lünün verim kabiliyetinin art
tırılması ~artman göz önünde 
tutulduğunu ve bunun yapıldığım, 
ziraat, ticaret ve sanayi prog· 
ramlanmızın ahenkleştirilmesi yo
lundaki çalışmaları bildirdiler 
ve sonra maarif siyasetimize 
geçerek dediler ki : "- Büyük 
Millet Meclisinin birkaç eeneden
beri maarife verdiği ehemmiyet 
ana istikametini tesbit etmi§ bir 
haldedir.,. 

ismet Paşa Hz. ilk tahsil üze
rinde isabetli bir duruş yaparak 
hususi muhasebelerin muntazam 
ve be>rcunu öder bir vaziyete ge
tirilmesinin Halk Fırkası ve Mec
lis için bilyllk bir memnuniyet 

···········•·················································· 
şiddetle tecziye edilecektir.,, 

Mesele Yok 
Kendi nezdine Trakyadan bir 

kaç Musevi gelen şehrimiz Mu
sevi tacirlerinden Nesim Taranto 
Efendi de şunları söylemiştir: 

" Ortada hiçbir mesele 
yoktur. Bazı arkadaşlarımızın 
Trakya mıntalcasmdan ayrılma
ları evvela bizi de endişeye ve hay
rete düşürmüştü. Fakat, katiyetle 
tahmin ediyorduk ki, hadisede 
bir yanlışlık mevcuttur. Ve 
bu vaziyet Başvekil ismet Pş. 
Hz. nin beyanatları ile de teey
yüt etmiştir.,, · 

Aokaradan gelen diğer bir ha
berde de Trakya Musevilerini ra
hatsız eden bazı kimselerin mah
kemeye verildikleri bildirilmektedir. 

ve iftihar sebebi olacağım anlat• 
tılar. 

Başvekil paşa bu bahiste şu 
müjdeyi de verdiler: " - Hususi 
idarelerin muvazeneli ve munta· 
znm bir bütçe ile idaresini 
temin etmek için aldığımız ve 
takip edeceğimiz tedbirlerle ge· 
lecekte maaş gecikmesine kat'iyen 
engel olacağız. ,, 

Başvekilimiz yüksek tahsile, 
mesleki tedrisata ve orta tahsile 
verilen ehemmiyeti, bu uğurdaki 
hükumet çalışmalarını da anla· 
tarak mali vaziyetimize geçtiler 
ve şöyle devam ettiler : 

''- 1933 bütçesinin hemen 
temamen mutevazin bir halde 
tahakkuk etmiş olduğunu bugün 
söyliyebilmek, derin memnuniye
timizi mucip olacak zevkli bir 
vesiledir sanırım.,, 

" - 1934 senesi için yeni mali 
tedbirler alınması hem mcmeleketin 
inkiıaf hayabnın takip edilmesi, hem 
beynelmilel vaziyetin .e~~lyet te~bir· 
ferinin kuvvetlenmesını ıllemest yü
zünden zaruri oldu. 

B. M. M. ince tetkik ve yllksek 
müzahereti ile isabetli ve ameli 
olduğuna kani olduğumuz yeni 
mali tedbirlerin, Türk milleti ta
rafından inanılarak ve teveccühle 
karşılanması, iftihar olunacak bir 
mazhariyetti.,, 

Hükumet reisimiz, yeni Türki
yenin kurulması için bu neslin 
katlandığı fedakarlıkları şükran 
ile anarak ancak bunun bizim 
ıçm "şerefli bir tali' oldu-
ğunu söylediler : Sonra ihti-
kar meselesine geçerek lüzum
suz yere fiat artmalarma meydan 
verilmemesi için çok dikkat 
edildiğini, un üze~iı!~en alınan ver
ginin çiftçinin gehrını koruyacağını 
bu suretle memlekette refaha 

giden yolun ı~ıklanacağım bildirdiler, 
sonra şimendifer siyasetinden 
şöyle bahsettiler: 

"- Nafıa Vekaletiniz şımen· 

difer programını muvaffakiyetJe 
takip etmektedir. Bir taraftan 
yeni inşaat tatbik mevkiine ko
nulurken diğer taraftan hergün 
yeni bir istasyonun açıldığını 
görerek bahtiyar oluyoruz. 

Büyük ve mühim bir vilayeti
mizin merkezi olnn EUizize varı· 
şımızm bütün memlekette hasıl 
ettiği sevinç bügünlerin tatlı bir 
hadisesidir. (AJkı§Jar) 

Çok masraf ve sabır istiyen 
şimendifer politikası T. B. M. M. 
nin büyük Türk vatanını temel
lendirmek için aldığı tedbirle· 
rin başında bulunanlardandır. 
TUrk vatanmm demir ağla ö
rülmesi iktısadi ve siyasi sahada 
bUtün milletin bir tek kaya par· 
çası gibi perçinlenmesi ve kenet
lenmesi demektir. ( Şiddetli al· 
kışlar). 

Nafia vekaleti hususi ve res· 
mi bütün mUnakale vasıtalarının 
yakından murakabesine faaliyetle 
girişmesi suretile de ayrıca fay· 
dalı bir istikamettedir. (Alkışlar). 

ismet Paıa, nakliye tarifeleri
nin iktısadi kaidelere uygunluğll" 
nu, yol meselesine verilen ehem
miyeti de anlatarak hilkumetin 
bütün faaliyetlerinde Cümhuriyet 
Halk Fırkasının çok derin ve 
fa'al rolleri olduğunu söylediler 
ve şunları ilave ettiler: 

11
- Halk Fırkasının son inki

şaf devri siyasi bir fırkanın dar 
çerçevesinden çıkarak bütün va• 
tandaşlara kucağını açan, içtimai 
milli büyük bir mUesseıe halini 
almıştır. (Alkışlar). 

Başvekilimiz. nutkunda CUm· 
buriyet ordusuna da temas ede
rek şiddetli alkışlar arasında din· 
lenen .şu cümleleri söylediler : 

"- Azl:ı: arkadaşlar, 
Bu sene muhtelif vesilelerle 

cumhuriyet ordusunun faaliyetine 
yakından temas ettik • 

Cumhuriyet ordusunun kud-Vakit vakit hariçten bizim 
meml ket!mize girer ve derhal 
önüne geçil~. Bu feveranın da ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~., 

~ö:.~~r. bir salgın olması muhte· l s TER l NA N Is T E R i NA N M A ! 
. Böyle cereyanlara kat'iyyen 

mü ~ade etmiyeceğiz. (Alkışlar). 
Hadıseyl Ankaraya gelir gelmez 
haber ald1m. Verdiğim knt'i emir
ler üzerine bu cereyan tamamile 
durdurulmuştur. lstanbula gelen 
vatandnşlar yerlerine dönmekte 
ıer~e"!ttir!er. Mes'uller mahkemeye 
le lı!1' edılmlştir ve edilecektir. 
BugUn de Dah:liye Vekilim ora
lara g"inderiyorum. Mütecasirler 

1 

Şıırk Demiryolları kumpanyası, tntil dolnyısile mem· ı k.ü siz:in lisede hep zengi~ çocukla~ okuyor. ~iz ten
lckttlerine gid cek olan mektep talebesine tenzilat zıllit yapmaya ~~cbur ~cğılken, munh~sıren bır hayır 

k 
. G 

1 
it · d bl genr işleml4 olmnk ıçın fakır talebeye tenulat yapıyoruz.,, 

yapmaya ar r vermış. a atasaray sıısm en r T • • b . 
- . . . . . ederek Halbukı dünyanın her tarafında mektep tale elerıne 

bu knrar uıerıne şırket ıdaresınc. müracaat yapıl:ın yardım zengin olsun, fakir olıun, yalnız tale-
Çorlu için tenzilatlı bir bilet lstemış, fakat aldığı ce- be oldukları için yapılır. Eğc-r hadise doğru ise Şark 
v p nedir, bil'r mısinlz? Bu gence demioler ki: "- Şir- Demiryollan kumpanyasının talebeye yardım yap
~~timiz Galo ta ara.v talebı-~ine ten:ı.ilJlt vaomuuu·nk C'iin. manan ne demek oldu tunu ~nladı2ın , artık: 

ısrsR INA I TBR INA Al 
L~~~~~------·~~----------------------------------------~.J 

Kı 
Münderecatımızın çoklu· 
gundan dercedilememiş
tiı 

-retli ve feyizli bir. halde çalışma
sını içinden görmek, bizi müftehir 
ve mağrur e:tmiştir. (Bravo sesleri, 
~iddetli ve sürekli alkışlar). 

Vazifeperver, kahraman ve 
fedakar bir zabitan heyeti, ordu
nun temelini teşkil etmekte ve 
TUrk milletinin muhabbeti ve 
iftiharile muhat olarak onun ça· 
Iışknnlığına yüksek nümune 
olmaktadır. ( ıiddetli alkışlar} 

Çetin muharebe tecrübeleri 
içinde yuğurulmuı bir kumanda 
heyetinin feyizli sevk ve idaresi, 
anlayışlı bir göze derhal çarP" 
maktadır. (Şiddetli alkıılar). 

Milli servetimiz ve takatımıı 
nisbetinde orduya verdiğimiz pa
ranın yerinde ve iyi kullanıldığına, 
icap ederse ölçülecek geniş ve 
nıllsbet neticeler alacağma emin 
olabiliriz (tiddetli alkışlar) . 

Büyük Türk milleti, millet or• 
dusunu techiz etmek için zabit
lerini ve askerlerini vasıtalı ve 
muteber tutmak için severek fe
dakarlık etmekte yerden göğe 
kadar haklıdır (alkışlar}. 

İsmet Paşa, bliyük şefimiz: 
Gazi Hz. hakkında da ıu sevgi 
ve saygı cümlelerini kullandılar: 

"- Muhterem efendiler, 
Büyük Reisicümbur hükumet 

faaliyetlerini kolaylaşbrmak ve 
muvaff akiyete sevketmek ve 
milli hayatın her safhasında bir 
feyiz kaynağı olmak suretindeki 
yliksek tesirini anmak biz.im için 
şükran borcudur (Şiddatli alkışlar.) 

Bulucu ve yaratıet kudreti mü
temadiyen artan Büyfik Milli Rei
sin iktısadi, içtimai ve kültür 
sahalarında ve bizzat Cümhuriyet 
ordusu ile yakın alakası memle
ket için mütemadi bir yUkselme 
temin etmektedir. (Alkışlar) 

Milli Türk devletinin sağlam 
temellerle kurulmasında emniyetli 
ve feyizli yoJlarda yükselmesinde 
Mustafa Kemal adlı bir reise 
malik olması, ebedi tarihin cere· 
yanında bulunmaz bir fırsat ve 
bahası ölçülmez bir nimettir. 
(Şiddetli alkışlar, bravo sesleri) 

Başvekil Paşa mfiteakıben a 
rici siyasetimize geçerek bUtUn 
komşu devletlerle ve diğer dev
letlerle sağlam bir sulh ve dost· 
luk siyasetine son derece sada· 
katimizi teyit ettiler. 

Muhtelif devletlerle dostluk, 
uzlaşma, hakem ve ticaret mu
ahedeleri yapıldığını ıöylediler, 
bu arada Türkiye - Sovyet Rusya 
dostluk ve itimat siyasetinin 
mes'ut ve kuvvetli bir surette 
devam ettiğini anlatblar ve nu• 
tuklarmı şöyle bitirdiler: 

"- Bu şerait içinde müdafaa 
veıaitimizi kuvvetli bulundur-
mıya çalıimak ve muhtelif 
devletlere karıı teabbütlerimiz.i 
sarih ve ıyı çerçevelenmit bir 
hudut içinde, fak at vefa ve sa
dakatle takip etmek ~iarındayı:ı. 
(alkışlar) 

Güçlükle söz veriyoruz, fakat 
söz verirken kendimizi çok kuv· 
vetli bağlamıı bulunuyoruz. Aldı· 
ğımız sözün sağlamlığı için mll· 
temadi dikkat içindeyiz. 

Bütün bu faaliyetlerin bir 
tek hedefi vardır: Kendi emniye
timizi objektif olarak temin 
et mi ye çalışırken herhnngJ 
bir yerde herhangi bir taarruzu 
teşvik etmek veya kolaylaştırmak
tan dikkatle sakınmaktır. ( Bravo 
sesleri alkışlar). 

Bu biiyük nutku müteakip 
Meclis hükumete 205 reyle ve 
mUttefikan itimat beyan etti \'e 
mUtenkiben de meclis tatil kararı 
verdi. . ...........................................................• 

Mide, Barsak ve Karaciğer 
rabatsızlıklarm 

AFYONKARAHiSAR 
MADENSUYU 



Memleket Manzarası 
... 

/\.ogluhisarda 
Uınumi Vaziyet 

Koyluhisarb bir kariimiz tara
fından yazılıyor: 

Koyluhisar (Hususi) - Uzun
zamandanberi aksettirmiye uğraş
tığımız temennilere Son Postanın 
tercüman olması bütün Koyluhi
aarlıları sevindirdi. Kaza merke· 
zinde Sisorta ve Naili nahiyele
rinde herkes müşterek dileklerin 
pek yakında müıbet bir neticeye 
ulaşacağını ümit etmektedir. 

Bu seneki meyva istihsalatının 
gerek Zara ve gerekse Sıvas ve 
Mesudiyede iyi bir fiat ve müş
teri bulması, ceviz kütüklerinin 
fazla alıcı bulamamış olmasına 

rağmen halkı sevindirmiıtir. Şim· 
di Kovaçık, Eğri, Çimen ve Du· 
manlıcn, yaylalarında, çamlıklar 
ve berrak su kaynakları arasın· 

da yazı geçirenler güze doğru 
kasabaya ve nahiye merkezlerine 
dönünce hükumet binası meselesi 
tekrar ortaya atılacaktır. işin 
yüzde ellisi esasen balledilmiı gi· 
bidir. Çünkü inıaat için malzeme 
temin etmek gayet kolay olmuş• 

tur. Halk kereste, taş, kireç, ho
rasan ve bimentoyu derhal ver· 
miye amadedir. Fakat binama 
derme çatme olmaması, hlikü
metin şerefile mütenasip ve 
ıehre güzellik verecek dere
cede mükemmel olması iste· 
niliyor. Bunun için iyi bir mUhen· 
dis elinden çıkacak bir plana 
ve bu planın yapılmasına neza
ret edecek usta bir kalfaya ih· 
tiyaç vardır. Bina plimnm vilAyet 
mühendisi tarafmdan fahri olarak 
tanzim edileceği zannediliyor. Fa· 
kat usta ve kalfalar için mutlaka 
yevmiye vermek icap edeceğin· 
den işte yalnız bu kısmın hükG
met tabsiaatına ihtiyacı olacaktır. 

(Koyluhisar) nahiyenin kay• 
makamlar tarafından çok talileri 
vardır. Son Postanın evvelce yaz• 
dığı gibi hakikaten Süleyman 
Sam Beyin kasabamıza çok bil· 
yok hizmetleri dokunmuıtur. Fa
kakat iftiharla ilave etmek li· 
zamdır ki onun halefleri arasında 
da birçok diğerli memurlar bulun· 
muştur. Yeni kaymakamın bil· 
hassa yollar meselesini bir çırı• 
pıda halledeceği açıkça görft· 
itiyor. Meyva mahsulümüzün müş· 
terisi olan Zaranın yolu bu sene 
yeniden yapılacaktır. Su bentle· 
rmın inşasına sür'atle başlana
caktır. Halk bu iıe kazması ve 
küreği ile yardıma hazır bulun• 
maktadır. Yalnız Ziraat bankası• 
nm burada bir ıube açması 
hakkındaki temennilerimize bir 
ıenedeaberi hiçbir cevap veril· 
memit olması ıteessürUmQzU art· 
tırmaktadır. Çok açıkgöz, ça· 
bıkan ve diit'iist olan bura 
ahaJ:sinin bir banka ile muame· 
leye giriştiği zaman nasıl titiz 
hareket ettiği ve bir ıenede ne 
kadar devir yaptığı Mes'udiye
dekl Ziraat Bankası ıubeflinin 
defterlerinden kolaylıkla anla· 
tılabilir. 

Koyulhisar: Salim ----
Geredede Bir Katil Yakalandı 

Grede (Hususi) - Çerkeş 
kazaaının Uzan köyUnden İbrahim 
oğlu Yaşar ayni köyden lbrahimi 
ve Ort.ıköyden Aliyi bir kavga 
netice "nde oldürmüş va kazamıza 
kaçm ş r. Knzamıza ,;aki olnn 
ic r ü rme jandarma başçavuşu 
Emin f ndi katili Ye köyd~ 
eskiden hizmetkarlık ettiği bir 
evin tavan aras nda yakalamış ve 
Çcrkeşe gondermıştir. 

• 
T HABERLERi 

Akşehir de Bir idam Cezası 
Sonra 

Asıldı 
Tuzlukçu Köyünden İbrahimi Öldürdükten 

Cesedini Yakan Osman Oğlu Mustafa 
Akşehir, (Hususi) - Viliye· 

timizin Tuzlukcu nahiyesinden lh
rahimi taammüden öldllrerek ce
sedini yakan Osman oğlu Mua
tnfanın ölümle ceznlandmlmasına 

karar verilmiş ve Büyük Millet 
Meclisinin tasdikine iktiran eden 
bu karar cuma günü infaz olun· 
mu~tur. 

Saat bir buçukta Belediye 
meydanına sehpa kurulmuş ve 
Ağır ceza mahkemesi azasından 

Mustafa, müddeiumumi Nami ve 
hükumet doktoru Fazıl Beyler 
Hapisahaneye giderek Mustafayı 
muayene etmiılerdir. 

Mahkum bir u ıonra he· 
lediye meydamna getirilmiş ve 
bütlin hazırlıklar tamamlanmııtar. 

Hüküm infaz edilmeden ev\·el 
mahkuma son arzusu aorulmuo
tur. Mustafa bir bardak ıu iste-

Gebze de 
Bir Vatanperver Vefat Ett: 

Gebze,(Hu· 
susi) - Ka· 
zamız eşrafın· 
dan Hacı Kadir 
Efendi vefat et· 
miştir. Bu ini 
ölUm kazamız 
halkını derin 
bir ye'ae dUşUr
mUş, cenazem 
kalabalık bir 

Hacı Kadir Ef. halk kütlesi ta• 
ınerlıam rafından mera• 

simle taşınmışbr. Mumaileyh çok 
hayırsever ve vatanperver bir 
zattı. Milli mücadelede bnytlk 
hi:ımetleri görOlen Hacı Kadir 
Efendi bütün hayahnı da millet 
ve memlekete hizmetle geçirmit· 
tir. Ölü ınüne yakın yeni mahsul· 
den askerlere llç knfe lizüm ve· 
rilmesini vasiyet etmiştir. Kendi· 
ıini ıeven tabur efradı ona bir 
gecede mükellef bir mezar yap
mak surelile mukabelei şükranda 
bulunmuşlardır. 

Yakalanan Katiller 
Sabanca (Hususi) - Cinayet 

iıleyip kaçmaktan suçlu Mustafa 
Çavuı oğlu Harun ile Ali oğlu 
llyas kardeıi Hasan ve Dursun 
oğlu Şükrü jandarma tarafınndan 
yakalanmışlar, Adliyeye teılim 
edilmiılerdir. 

Afyonda Zelzeleden Sonra 
Tedbirler 

Afyon (Hususi) - Zelzele ne
ticesinde çallıyan ve tehlikeli bir 
hal alan bnkümet binaaındaki 
dairelerden bir kısmı yakında 
inıası ikmal ~dilecek olan Adliye 
binastna naklolunacaktır. Zelzele-
de harap olan köyler halkına ça
dır dağıtılmıştır. Köylliye hergUn 
erzak dağıblmaktadır. 

Mengende Bir Karı Koca 
Kavgası 

Mengen, (Hususi) - Gökçesu 
nahiyesinin Ağalar köyünden Pa
zar oğlu Mehmet Efendi kansı 
Emine Hanımı bir çift kundura 
yi.ızünden döverek yaralamıştır. 
Gerede Alctarlarımn Gezintisi 

Gerede (Hususi) - Kazamız 
AHarlnr cemiyeti bir kır gezintisi 
tertip etmiş, bütün aktarlar bu 
gezintiye iştirAk etmişlerdir. 

Ceudl 6lr pn laollto teşlalr edilen 
madüp Mustafa 

miı ve ıuyu içtikten aonra ı 
- Mademki ben yapbm, ce

zamı çekeceğim 1 Yalnız adli he
yetin ellerini öpmek isterim. ,. 

Demiştir. Mabkümun bu arzu
ıu da yerine getirilmif Mustafa, 
Ağırceza azasından Mustafa, 
Müddeiumumi Nami -.e jandarma 
kumandanı Galip Beylerm ellerini 
öpmiiıtür. Bunun iizerine dini 
merasim ifa edilmif, mahknm 
aehpanın yanına getirilerek san· 
dalye nzerine çabnlmıştır. Mua· 
tafa eon söz olarak 0 Hakkınızı 

helil ediniz 1 .. demiı Ye hükiim 
infaz olunmuftur. 

Maslubuo ceaedl cumartesi 
gllnüne kadar kasaba halkana 
teıhir edilmiştir. Bu, Aktehirde 
ilk defa kaydedilen bir idam bi· 
disesidir. 

Karataş Biçki Yurdu Me'zunları 

fzmir Karataı Biçki Ye Dikiş Yurdu bu seneki tedriaabnı bitirmif 
ve Yurdu muvaffakiyetle ikmal edenlere diplomalan tevzi edilmiftir. 
Resimde bu aeoe Yurdu ikmal eden Ye diploma alan hanımlarla, 
mektep müdür ve muallimleri görnlmektedir. 

Trabzonda Da Sıcaklar Başladı 

Trabzon ( Husual) - Havalar aıcak gitmekte, fakat buna rajmen 
muntazam bir gün yağmur yağmakta, bir ,glln de yakıcı bir atınet 
Olmaktadır. 

Akıam ve öğle Ozerleri mesireler hıncahınç dolmaktadır. Reaimde 
Trabzonun maruf meairelerinden kale görUlmektedir. 

Kaşla Kadın Köy Azaları 
Kat (Hususi) - Kaaabakaynn

de yapılan intihap neticesinde 
Azime ve Zinet Hanımlar ihtiyar 
heyeti azalığına aeçilmişlerdir. 

Afyonda Bir Sahte Müfettiş 
Afyonkarahisar ( Hususi ) -

Arapmeıçit mahallesinden lsmail 
isminde bir genç kendisine bele
diye müfettişi sUsll vererek köy• 
lüleri dolandırmak iddiasile der
dest edilmiş, hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

Bursa Su işleri MUdUrU 
Malatya ( Huıusi ) - Nafıa 

Vekaleti 10 unucu Mıntaka Sular 

Tarsusta Belediye lşlerl 
Tarıus (Huımt) - Belediye 

ıehrin bozulmuı caddelerini ta· 
mir etmekte ve ıu harklannı te
mizletmektedir. 

Hububat fiatlan dllşmiiıtOr. 
Buğdayan kilosu 85 paradır. Bu· 
rada buz ıiddetli bir ihtiyaç ha· 
lindedir. Fakat kilosu 4 kuruşa 
ıahlmakta olduğu için herkes te
darik edememektedir. Pamuk fia· 
b da çok düşüktür. Halbuki iplik 
fiaUan yüksekliğini muhafaza 
etmektedir. 

Tci;;eTMÜ_d_U_rU __ O_am_a_n_K_a-dr_i_ 

Bey Buraa Sular idaresi MUdür
lüğUne tayin edilmiftir. 

Mali Bahisler 

Alman yada 
Vergi 
lslahatı 

Almanya Maliye Neıareti MOı· 
teıarı Reinhardt elyevm hazırlar 
makta olan nasyonal aosyaliıt 

vergi islihat planı hakkında 
Mönib'teki Alman Hukuk Akade· 
miıinde beyanatta bulunmuştur. 

Bu plaDJa büyük bir kısmı bu 
aenenin •on baharında kanun 
haline girmiı olacal•tır. Buna ar 
z.aran arhk yeni vergiler ihdat 
edilmiyecek ve mevcut vergiler 
arttırılmıyacaktır. 

Yalnız ikbsadi idarenin doğur
duğu zaruretler dolayısile ittihaJ 
edilecek bazı tedbirler bu kayıt
lardan ıistisna edilecektir. Vergi
ler yekdiğerile tevhit ve terkip 
edilmek surelile vergi adetleri 
azaltılacak, bazı vergilerin nisbet
Jeri indirilecektir. 

Alman vergi siyaseti nç esaaa 
latinat etmektedir. Bunlar işsizlj. 
ğin azaltılmannı istihdaf edeJI 
mtlcadele, aile hayatının inkişaf 
ve itililı, iktısadiyatta ıabsi kıy
metin ve ıahsi mes'uliyetin teba
riiz ettirilmesi esaslarıdır. 

icrası mutasaner bazı tadillt 
-.e yenilikler arasında şunlar ela 
vardır: Sanayi ve ziraat işleri 
için kanunusani 1935 ten itibaren 
yeni alınacak otomobiller senelik 
kazançtan tamamen tarh ve mah
sup edilebilecektir. Ayni veçbile 
hususi otomobiller dan· vergiye 
tabi husuıt servet tahakkukab~ 
dan hariç tutulacaktır. Servetlıa 
kıymetlendirilmesi ve tahakkuku 
iti yeni bir usule tabi lutulacakbr. 

Yeni k•zaoç ve irat kanunUDda 
mükelleflere bazı müsaadat •C 

muafiyetler mutasavver olup bu
nun miktarı, bir çocuk babatı 
için varidabn o/o 15 nispetinde 
iken S çocuk babası için 9o 100 • 
kadar artmaktadır. Bundan başka 
bu kanunda evlilere bazı rüç
haniyetler bahıedilmektedir. Ka• 
zanç ve irat kanununun yeni ta• 
rifesi % 8 nispeti ile başlamakta 
ve % 35 ııiapeti ile bitmektedir. 
Eaki tarife İlle % 10 nispeti ile 
başlar ve % 40 ta biterdL 

Yeni tarifenin mezkür nispet
lerinde gözetilecek mikyas: Vergi• 
lerin hiçbir ıuretle kazanç v• 
lradan 1/3 Unden fazla olmamar 
dır. Yalnız fimdiye kadar vergi• 
den muaf kazanç ve irat miktan 
10 bin mark iken timdi bu muaf 
miktan 3600 mark ola~k tespit 
edilmiıtir. 

Sanayi ve .ziraat teaiaat ser
mayesi mevzuatından olup ta 
mulen on sene kadar kullanılr 
bilen C§ya için de ayni veçhi)• 
verıi muafiyeti babıedilecektir. 

Tarsusta 
AmerikaldaT Asanatika 

Hafriyab Yapacaklar 
Tarsus (Hususi) - Mahmut 

Ağa ve Yunus oğlu kJ>yJerinde 
laanatika taharriyab yapan ve 
Adana müzesi müdürtı Halil Be-ı 
yin riyasetinde bulunan Amerika 
tarihi taharriyat heyeti buraya 
gelmiştir. 

G6zlükule denilen ve vaktil• 
Oniveraitc veyahut dünyanın eıı 
bUyUk, en gliz.el sarayı olduğu 
iddia edilen tepede hafriyat ya• 
pacaklardır. Tepeye çadırlar ku• 
rulmuş ve icabeden hazırlıklara 
bqlanılmıfbr. 
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SON POSTA 

E Sig~•et Alemi] 
Avrupa Yeni Bir 
Sızıltı Devresine 
Girecek Gibi 

llABİC:I TILGBArLAB 

Bilyük bupten sonra ••lip devl•t
lerin arzularile yapılan geniı taaflye 
Hna111oda Avrupanıo en eski ikl 
hükümdar ailemi de tarihe lllal edildL 
A•uıturyada Hab&burg, Almanyada 
da Hobenzolern hanedanları hllkilm
darlık haklannı kaybettiler. 

Galip devletler, bilhasaa f ranaa ve 
mDttefik eri bu iki hanedanın tekrar 
aalta~nt tahtına oturmalannı kat'iyen 
istemıyorlnr. Hatti güni\n birinde 
Avusturyada nya Almanyada Kırallık 
Uin eylediği ve eski hanedanlar hil
ldlmdarlılr mevkiine aetirildikleri 
takdirde bu yüzden bir harp bile 
çıkabileceği ilcri ıürüHlyor. 

Fakat şimdi Öğreniyoruz ki, Al
manya Baıvekili M. Hitler Venedikte 
M. Muııolini ile yaphtı l'Örütm• 
e1naımda, Almanyada tekrar 
mparatorluk ilh etmek, im-

paratorluk tahtına da Hki Ho-
henzolem hanedanın• ıetil'mek 
Uhamını alınış. Bize bu haberi ~tr•
ten telgrafta, Almanyada İmparator
luk ilanının çok yakın olduğu da 
bildiriliyor. 

Bu, demektir ki siya.et .ahne· 
llade bir hınlh aebebl daha belirmek 
lzvedir. Öyle bir aebep ki neticesini 
flmdiden keatirmek mümkün değil· 
dir. Fakat ltalyanın Almaııyaya bu 
telkini yapmuında lngiltereniD zımni 
aurette muyafakatı yok mu cfersinlz? 

• 
Amerikanın istiklal 

Günü 
Yüz Y etmiı Kiıi Ôldü 

Nevyork, 5 ( A. A. ) - Dlln 
"latildal glln8., Dl kutluJamak İçİD 
yapılan muhtelif merasim em .. 
aında 170 kip 6lmUşttlr. 

Bundan bqka, havai fitekle
rin patlaması yüztkıden 500 kişi 
yaralanmıştır. 

ÔlUm sebeplerinin batında 
otomobil ve deniz kazalan ael
mektedir. 

Arnerlkade Grev Ve ...... ,.. .... 
San Franıisko, S ( A. A.) -

Polislerle rıhbm ifçilerl arasında 
kargaşalıklar olmuş, birçok kim
seler yaralanmıtbr. 

Romanya Nazileri 
Dağıblıyor 

Bllmttı 5 (A. A.) - Kabine, Ro
manya dalaUindekl bltla Abnaa Nazi 
teıkilitının hemen datablmuıaa ka
r1a~ vermiftlr. Bwıdaa baıka aiyaal 
Cnıformaların aiyilmesl de yaHk 
edil mittir. 

Almanganın 
Borçları Ve 
lngiltere 

Londra, 5 (A.A.) - Almanya 
1 

ile lngiltere araamda moratoryom 
meselesinde bir anlatma yapılmışı 
ve imza edilmiştir. Bu anlşma altı 
ay için olup bu müddet zarfında 
Almanya Yung, Daves istikrazla· 
rına ait kopunları ıatm alacaktır. 
Bu anlaşma, iki hükümet arasın
daki ticaret münasebetlerinin de 
düzgün bir vaziyette yürUmesinl 
temin edecektir. 
Amerika ile De Anlatacak 

Vaşington, 5 (A.A.) - Ame
rika hükümeti, moratoryom me· 
selesinde Almanyaya bir anlaşma 
yapılmasını teklif edecektir. 

Yeni Japon 
Kabinesi 

Anıiral Okadanın Riya· 
setinde Teşkil Edildi 

Tokyo, 5 ( A. A. ) - Yeni 
Japon kabinesini teşkile memur 
edilen Amiral Okada, eski Sayito 
kabin esinin en ileri gelen erkl
nından biridir. 

Sabık Başvekilin takip ettiği 
siyaset Amiral Okada'nın da siya
seti olacakbr. Amiralm hükumet 
teşkiline memur edilmesi, ayni za· 
manda kuvvetli bir bahriye taraf
tarlanmn da arzulannı tatmin 
etmektedir. 

Amiral Okada, tamamen mg. 
tedil bir şahsiyet olarak tanın· 
mıştır. Londra bahri muahedes~ni 
japonyaya imzalatmak mes'uliye
tini kısmeu o deruhte etmiştir. 

Maden Grevi 
Yüzlerce Amele Kömür 
Kuyulanndan Çakauyor 

Belgrat, 5 (A.A.) - Dlnden
berl Slovanyadaki kömllr madeni 
ameleainden dört yüz kişi, maden 
idaresinin ücretleri indirme kara• 
nm protesto etmek iizere kuyu 
diplerinde açlık grevi yapmakta 
ve kendilerini dıtanya çıkarmaya 
llma içiD sarfedilen gayretlere 
rapea yiyecekaiz ve içecek~ 
kuyuların dibinde beklemektedir
ler. Diğer amelenin de bugün 
kendilerine iltihak etmesi ihtimal 
dahilindedir. 

"Son Posta,, nın Milli v• Edebi Tefrikll81: 42 6. 7 - 498 

M•6rure Salfli 

ÇOL GİBİ 
iki &DndOr Mninle ko11111mıya, Kim bilir ne sebepler yüzlin-

aıak. uı~lr )'lllara dönerek acıb den, yolunu t•fll'IP eneJA barla-
dortlı bır alrtl ıabnn aratmda, rıa kiriDe kara11na, soma da kana 
fDıel yDılD, kafaaıa lnr bdını bal•pa .. çı boyala, tırnaklan 
ıeçici kıaacık bir amirle dirilt- ID09 mor kadua, fimdi artık lyle 
ıneye oturamadım Narin. rahat ki. Ona imrendiğim anlanm 

Şu dört taı duvarın aruında, oluyor Nema. 
leni ve bemerl olmayan acıkh bir Artık 0 bir .. , bilmiyor, .... 
oywı daha ıeçti. çircliii kara pil glnleriD hiçbirhd 

Arbk ıana bwılan yazarken, habrlamıyor. Ne o acluu, ne ele 
içimi bairıma eua, o eıkl Yallan aaplacbja bıçajl, ne yediği da-
ınanltıamı uymuyorum. Bqımı yaldan ... yıllarclır katlanclajl 
arkaya çevirdiğim vakit karyola· iğrenç bayah... H~ ~ birini 
~n. üzerine bağdat lmrmuı, hahrlamıyor. 
lifirli parmaklarile daarasmı 
emen. yiyen, böylelikle olsun bey- Onu dtın, sırbnda, kolu yaka. 
llinin hatırlama bnldUmlerinl Iİl1e- olmayan, kayıtlı. rengi bozuk, 
diiini sanan, DYaDayı alrmlyonun. kalın bir g8mlekle, kim bilir, 

O yatak şimdi bot- Bu dara• daha kaç zanllmıa çırpuımalaruu 
cık kokulu y~rde timdi ude, iste- kıakıvrak b·~lamıf, tutıauı bir 
llleden çocuaunu aldllren 1e11lz ... 
Fatma ile bir ele ben, m9fhur ve gömlekle ıitllrdller. O, bu si· 
~erem Vedat llelila e.,m ditl bile pek anlamacb. 
aatlli. ben •arım. Sayıkl•m••arıwki, cumbab 

Mühim Bir Ziyaret 
Fransız Başkumandanı Londrada 

Yapb? Acaba Neler 

[•] Veggan ['"*} 111.gi/iz •rUnıhnrbig• 1'ei.ı rnareş•I M.ıt.....,.. 
F~•z ili ıura ikinci reisi ve baıkuman .. an [ blrind tabii rei11t reW 

hlktmettir] ceneraJ Venan Londraya gitti. lnwiliz erkinı harblyesile tem• 
etti. Bir kmm lngil"z manevr11Iuımda bulundu. Bu aeyahatin mühim mabiyetl 
olduğu muhaklralrtır. Fakat ıöyleneo şey, Belçikanın Almanyaya kal'fl yapa• 
caA'ı tah~imatın esaslarını iki hikumet aıker reilllerinin ırlrGımeaiadea 
ibaret gıbi gölterilmektedir ki pek akıl almıyor. Bu tema-, her halde 
Avrupnnın aııkeri va:ıiyetl noktaamdan çok mühim bir hidiae olmuftul'. ' 

• 
ispanyada Gerginlik 

Hükômet İtidal Gösterdi Ve Dahili 
Harp Bertaraf Oldu 

Madrlt, S (A.A.) - Korte. media- ıi11 tatltl aleyhinde mthııkaıalar yıp-
leriain dGnkG cel.esiad• h&kumet (62) nntlardır. 

re7e karp (19~) rey ile itlıaat kazım-
11111 Ye ........._ •OIUll Ko.taleria 
tatilini karar Yerilmittir• 

Celae, heyecanlı ve münakaıah 
olmuıtur. Krrallık taraftarları ile 
muhafazaklrlar ye ıoıyalistler mecn-

Siyam Karall Berlinde 
Berl:n, S ( A. A. ) - Siyam Kıral 

ve Kıraliçeıi COmhur Reid Mareıal 
Hfndenburgu ziyaret etmlılerdir. 

'lllde Amele Tevklllerl 
Santiyago, S ( A.A ) - şm İıçl 

feder .. yonanan kongren dafıtrlmrr, 
350 marabla .. te•kif edilaiftb. 

asmalı evine sittiğini sandı. Hatta 
belki fU dakikada, ben hunlan 
yazarken, o da yanındaki bea
zerleriue bpkı burada biıe yap
bğı gibi, yine muhayyel .. ..,. 
sından lWiıoler koparıyor--

Muhakkak ki kurtuld" o. u .. t
mak tif aaına büsbütün kavuttu.. 
Artık rahattır. Hatta mea'uüur 
bile. lıt• buu düPiııdiğliın içiD 
ona imreniyorum. Kqke bela 
de hatırlamamak için çılduaam, 
unubam, diyGIUml 

Çantuıaın., buraya girerkea 
yapılu muayesae ve uatbrmalar
da ıHremedikleri gizli bir köşe• 
sinde, kullaraa affetmediil. fakat 
belki de verdiii bu 80D ıifa ile 
AUUın affetti;i, saçları 1>.,.a. 
bar kadınının, cığara dnmanlarım 
öyle pis piı kokutan dert unut• 
tuncu öllm llicı ile beraber, 
valdile bir dolrtordn aldiaiı, 10 
tau kadar ela uylnı ••plan 
V81'1Dlf-

EvTebi pil zaten sabahtan 
ıiDirleri hoıaktu onua. Durmadan 
çektiklerini anlatıyor. ha hltlen 
dlifecek İll18D olmağull 1Öylil7or, 
ağhyor, glllftyor, deB deH AJildr
yordu. Ertesi ,nnn muhllcemesi 
vardı. 

Yatağbwı içinde, &Jaia kalkı-
yor, bağıra batara. unkl kartı· 

Hatfpterde• ço... laOltOııaetliı JCa. 
t~,,. "-P • ..,.,. ...,,... ...1ı:1t 

ebliflenlD. K.al taraftmlan lllimme
tio otoritul olıaadıtmı tenkit et.it· 
lerdir. M. Samper, kuvvet lıtimal tdl· 
lemiyeceğini ıöylemlftir. 

&alNk Kual Ferdlnand 
Lendra, 5 (A. A.) - M\Uenekkiren 

buraya Kelmlı olaa sabık Bul.arlıtuı 
Kırar. FercHnancf, Oksfortta toplanan 
beynelmilel kanatlı faayvanlar lbnt 
konırellhte iftink etmftttr. Salnlt 
Kırat Hnelerdenbcrf bu iffmle mqpl 
olmaktadır. 

ıında hikimler oturuyormut gibi 
derdiai yanıyor. yalvarıyor: 

- Onu ben vurdum. AmeanL 
Amma ne yapayım, dayağma 
dayanamıyordum artık. Kafam 
kızdı, tuttum bıçağı. dllrtilveröım. 
Üzeı:ine tir tir titrercfün. Nem 
var, nem yoksa ona yedirirdim. 
Bu işi istemeden yaptım. Bana 
kıymaym. Sakın beni asmayan. 
Kal>ahat bende değı1 paıalarım. 
Bu yola dUıttıkten sonra baf'IDa 
nasır olsa gelecekti bunlar. Keıke 
o beni gebertseydi de kurtulsay• 
dım. Şu omuzuma bakın, ıu 
koiıma bakın. Daha yerleri du
ruyor. itte bunlar da bıçai yaruı. 
Btmlan bana lıep o ıaphrdı. O 
zaman neden ondan da lıenp 
ıormadrmz 7 N-eden korkudan 
.. ima efendim, kaza, IRndfm 
yaptmıP,. dedim diye hemen lna
IU'Yen:liniz. o, &em aldWrecefr 
yerde, ben ardllrdttm ona. '9te 
bu. Kabafıat bende mi? Canıma 
kıydıtfmadım cllye kaltafaat mi 

ettim? Yazık değil ..ı -.1 St& 
bw deP, w.. bu. itkı ... ı. .. 
p..1-khi. beai bu ,... ilk diitll
reai tut-. l.eaabi oadu IOnlll... 

Diye mun uzun anfatıyorda. 
fiili)• bnit.ti. 
Bir erimi• l:aam11, ıoara .. 

Sayfa S 

1( Gönül lıleri J 
Gagriresmi 
Evlilik Nedir? 

Bu aabu alcl&ğun mektupLar
dan birinde fU satırları okudum: 

" O. bir aeae enel prinsml 
bir tekilde e1'lendim, bir çocu
jum oWu. Şimdi dokuz y&f&Jlda• 
dtr. Fakat iki ıenedenberi çocu• 
ium• ıeçimini temfn etmekle 
beraber kanmdan ayrı yapyorua. 
Acaba şimdi bir bqkaaile evle
nirsem buna mani ola bilir mi ? 

On bir 1ene evvel medenı 
lramm yoktu, bütün oikAhlar boca 
efenclioin duasile kıyılırdı. Bina
enaleyh o akit yapılmrt olan ai
kibmız tabiatile muteberdir. Si
ze tavalyem., mektum nüfus ba»
kında yeoi neşredilen kanuudan 
istifade ederek hukuki vaziyeti
me sarahat vermek ve bilhassa 
çocuğunuzu teaçil ettirmektir. 
T..Ueyıa aynlmakta mutabık 
kaldığı takdirde bu da hikimln 
kararile olmalıdır. 

• Net'eler diyarından mektup yazaa 
gene kıza: 

- Kııkançlığını mazur görl
rttm; aşkın en basit tezahiirlerin
dendir; sizi 8e"fdijini gasterlr. 
G..... geJiaa; ha ketimellİ'a qk 
kitalnada yui Jokt..,., her yaJal 
kınlabilir ve mes'ut bir yava 
kurulacaksa kı.rılmalıdır da. Yal
nız madem ki timdi buna imkin 
yoktur, erişHmez bir hayal pqin
de neden kopcalmnız? 

HANIMTEYZB ----
Feci Kaza 

32 Çocukt~n Dördü Ôldü 
Diğerleri Y arah 

Thuri•g, 5 (A.A.) - Otomo
dlle gezinti yapmakta olan (32) 
çocalc fm knaya uğramıılarc:lır. 
Şoflr, otomobilinia •olanına de
yanarak uyuya kalmıt olduğuadu 
otomobil yol üzerindeki bir ağaca 
ÇU)Hlllfbr. Di5rt çocuk 6Jmlll. 
yirmi tekiz çoaık yaralanmıp. 
Bir Hapishanede TrlbUn 

Yduldı 
Nevyork, S (A.A.) - Hap.. 

hanede yaplan bir beysbel 
maf1 aoauada tiribla Jlkıl=n· 
Uç maWWm ölmfltt (65) mabkim 
yaralaDDllfbr. 

Tay,_e Facia• 
Nevyork, 5 (A.A.)- Bir ta,. 

yue dliflllÖI, bet yoleum yua• 
rak ölmllşlerdiaı. 

fwlatlllp atımut*J. Kendim k..
tarmak, doğrulmak için bir ..,ı. 
yapmak kndntlııd d• bulama .. 
ymca, yuvut..dıkp yavarl..
miştı. 

Erteıi sabah llarıılarında kor
kudaa dili tatulmuş sibi, aem 
aeduaz duracaiım bilcliji "'kim
lere <>t blylece biı ııOn eHeHndemr 
oı.n itini diklyer, kanonun, 
a.t.l.tin 11 ı lam BlaJIP IOnDl)'a 

yeDı,u-diji, çeja zamu gbl 
kahaıt• maWlim bU: ilk .. afı ... ., 
b• il "micrillllerinw ciaa~ 
aoWı,... 

c. ... .tınimıı•. ~ 
1'199 ön ...... hi:ı amhiliJ..mlr, 
ne cAe lllfları• plJp lunn•d.r 
n..k kilidi açaa, pla pİll keli
melerle PJa. bu zanllaJI a\J9ta. 

r-"Ww •- ..,.t.cılarla 
ıardiyanlar ..• 

O, ... üuea ..&alt&, "• Wa 
de ....... il Mnledilr. 

Yemek yem9". Verilen ~ 
•ara somunu ela yere fırlattı, 
atb. Sade bi.r arahk bardak 
brdak au içtiğini gördnk. 

Soyunmadan yattı. Bntnn jlla 
•yk&1ma.t. bağırmış olan bir 
u...ndaa l.eldenmey• garip m 
llküaetle hemen dalch. horlaya 
hmlıJ& a,udUi. 



:ı Dünya Hddl11Jlttrl t 
Tayyare ile 
Hacerisemavi 
Karşı Karşıya 

Amerikan tayyarecilerlnden 
Haflada Hiran Şeridan tay· 

miltlıiş bir yarecilik hayatın· 
da ıahidi olduğu 

__ ı_11$_a_d_ü_f _ _. ıu milthit hAdiseyi . 
anlatıyor : 

Hiran Şeridan Amerikanın 
Tekaaı eyaletinde F orvert tayyare 
meydanından kalkmış, Arkanzaa
taki Litlork kasabasına gidiyor· 
muı. Hava boşluğunda ve gece 
karanbğında uçarken kendisine 
doğru parlak bir yıldızın gel
mekte olduğunu görmUş. Tayya• 
recinin zannına göre bu bir ha· 
ceriaemavi idi. Bu ateıten taı 
parçaaı okadar ıllratli ilerliyormuı 
ki, tayyareci tayyaresine en 
ytıkaek ıürati Yerdiği halde 
anonden kaçmıya lmkin bula
mıyormuı. Nihayet can havlile 
tayyaresine gayet keskin bir viraj 
yapbrmlf ve bu ıuretle muhakkak 
bir ölilmden kurtulmuş. Bu sırada 
tayyare ile iıtikameti değişen 

11yadar taş, parlak mavi bir renk 
aaçtıktan sonra kıpkızıl bir alev 
haline gelmiş, bllyük bir gürllltO 
ile ormanlıklar içine yuvarlanmıı. 
Tayyareci ormandan yüksek bir 
alev ıUtununun fışkırdığını kay· 
dedi yor. 

Amerika gazeteleri araıında 
ıon zamanda dikkate de

-B-lr_•_in_e_m_a-· ğer bir mlinakaıa 
ld j cereyan etmekte-

rı iZi na•ı dir. Bu mUnaka· 
g•tlıir ? ıanın dikkate de

ğer mahiyette olması lf ade ettiği 
lihniyetindedir. Şöyle ki: Bir gaze· 
te bir anket açmıı, bir sinema 
Jddwnın naııl meydana gelebil
diğini tahlil ve tetkik etmiş, bir 
diğer gazete bu gazetenin vardığı 
aeticeye itiraz etmiı, itirazlar biri
birini takip etmiı ve birçok gaze
telerin ıinema ılitunlan ılmdi 
hemen bu mesele ile dolmaktadır. 
itin eaası ıudur: Bir ainema yıl
dızı olmak ne .ile kaimdir.?. 

Anket açan müeueae cevap 
•eriyor: . 

- Yilzde yetmiı zekA, yOzde 
otuz pbaiyet llzımdır. 

Halbuki diğer birçok gazeteler 
itiraz ediyorlar Ye fU ceYabı Ye-
riyorlar: 

- Hayır, bir sinema yıldızı 
yl&de dokun dokuz reldlmla 
meydana gelir. .. 
lnslliz birinci aınıf futbol ta• 

lumlanndan Aatoa VWa ıimdlye 
Bir /ııtbol· kadar Purbıut ta-

. kımında OY!layan 
•nan del•rı Ye daima lngiHz 

milli takımında yer alan Allen'I 
on bir bin lngiliz Hraaına Purtaut 
takımındaH ubn afmıttir. Ailen 
75 lıilo ağırhtında bir oyuncudur. 
fngiliz 6lç11ıtine göre Ailenin •iır
hjı qaiı yukan 2500 onı kadar 
bir ıey tutmaktadır. Bu be1aba 
16re, Aaton Villa bu adamın 
beher onı'una 98 lngiliz tfüni 
Yermif oluyor. Yani ağırlığınca 
altın demektir. 
---· ......... 1 ••• 1 .. ~~ ...... ·--
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Akfam ı:.ı - JI O 
Yaba 2 Ot at 46 

lmuk • 32 a 16 

-

Bale dedi; ıu lciiat•lalıp 
6•k, 6eldırı çıplalı fren/c.l.,. 
ıevketlli efendimiz 1161 ,, .. 
dl çifte luıgıia biıaigorlar 

-
Eğer bu aşk, ıultanJardan birine 
taalluk ederse o gUnah, affolun
maz bir cinayet sayılırdı. itte bu• 
kör telakkiden iatifade olundu, 
zavalL genç Ali Bey - 10rguya fa
lan çekilmeden • &ldlirlverildi. 

Darbe ağırdı ve hemen bir 
ıeyler yapılmazaa bizzat bir haka· 
rete uğratılmak muhakkaktı. Bunu 
aezen Amca oğlu, udruamhk 

1698 yıh, on alb aene ıDren dl\ştırmek için birtakım tedbirler alimeti Ayılan hlnklr mftbrllntl 
yorucu Ye yıpratıcı bir harbin alınmaya IOzum görOldO. HünkA· Nraya ganderdl, yerine baıkaaı· 
bitim tarihidir. O yıl, birçok milş· ran akıl hocası kızlarağall Sudanlı nın getirilmeainl bildirdi. Ayni 
küllere galebe edilerek ve birçok k61e Nezir idi. Bu adam amca zamanda bOnkArın evini baıbnp 
da fedakirlaklar yapılarak Nemçe- oğlunu kııdırdınp ve ktıstlirüp maLnı tapma11na mahal bırakma· 
liler, Lehliler, Ruslar ve Venedik· itbm çekilmeye zorlamak isti· makta istemedi, ahınndaki b&tllD 
Ulerle methur Karlofça muahede• yordu. Fikrini hthıkara da kabul atlan Ye hume.mcle buJmaaa eJ. 
ıi imzalanmııtı. Artık dahili itler• ettirdiğinden hemen paçalan 11• maaları, kıymetli etyayı arabalara 
le uğrqılabilirdi, uzun harp yıl- vadı, ilkin aadrazamın pek HV· yUldettJ, ıaraya yolladı. 
lannın açbğa yaraların tımar edil- diği çavuı Mustafa Ağaya Çen· Nezir ağa, aultanlarclan bl-
mesine çalıııhrdı. gel taktı, Htınklr geçerken bur- rlnln adana kir ıetirmek Ye Ud 

Fakat aaray, memleketin na• nunu katıdı kabilinden bir t6h· ma•uma kıymak mukabilinde de 
ııl yıkıldığını bilmiyordu. Milletin met atarak adamcağızı 6ldtırtt0. olıa maksadına ermişti. HOnkir 
ne ııtıraplar içinde kıvrandığını Sadırazam, kendi nQfuzunu ela, namuılu ve hayıiyetll bir 
görmiyordu, hattl g6rmekte iıte- kırmamak için yapılan bu cina· •ezirden kurtuldutu için ıenie 
miyordu. BÜ ıebeple sulh mua· yetten ıon derece milteeuJr ol- bJa' nefeı almııtı. Şimdi ajzma 
bedeli imzalanır imzalanmaz çil- makla beraber seaini çıkarmadı, wrulacak gemi azıya alamayacak 
gınJığa kermi verdi, Karakuı Yari taarruzu aezmemiı görllndll. Bu- bir 1aclruam arıyorlardı. ETet 
bOkümlerle, memleketi ve milleti nun üzerine Nezir Ağa, daha UJAl Ye her ife gelir bir vezir 
kaııp kavurmıya bqladı. çirkin bir har~ket yapb. Pqanın bulmak ıerekti. Nezir Atanın 

O tarihte ıadrazambk mevkiinl yejeni ve kapıcılar kAhyaıı Kıbleli doıtu, hlbaklnn hoca11 Ye lmpa· 
K6prl\llllerden Amca zade Hllıe- Oğlu Ali beye el attı. Sudanlı ratorlutun ° devirde bq tufeyltll 
yin Paıa lıgal ediyordu. Bu zat k61e, bu hamlelinde urayın da olan ıeyhiallm Feyzullah Efendi 
değerli vezirlerdendi. Sulh . için namusuna leke sllrmekten çekin- lltenilen adamı bulmakta gtlçlOk 

d Ç k çekmedi: Daltaban Muatafa Pa• 
candan uif aımıftı, zarann nere• me l. l1n ll ne bahaaına oluru 
ıinden döoilltırıe kArdır diyerek olaun ıaclrazamı devirmek lati• .. ı.. Buluı mtlkemmeldi. Dalta• 
bot yere kan döklllmuinin inine JOrdu. Bunun lçbı Kıbleli zadeyi banla amca oflu aciz ile bnet 
l'eçmiftl. Şimdi de her . tarafa 61Gme mahkia;a ederken ortaya gibi ad falıalJetlerdL O Hbeple 

d l b d k 1 ki ahkl t bil ıayl• bir bahane a. tmaktan perva ıaray tereddllt etmedi, Bafdatta 
a u • 18 an •t Y a, 8 • Yali bulunan Daltaban Pal8 lıtan-

leımiı görünen rDıvetçilikle mil- etmedi: Sadrazamın yejeni hUn· 
cadele etmek istiyordu. Bir taraf· klnn kızlanndan birine abayı bula, getirildi koca udrazamlık 

k r aandaliyelİne oturtuldu. 
tan da mektepler, yoUar, pazarlar ya mıı •• 
açıyordu,sınır boyu kaleleri tamir O devh•de, ıönülden ve kim- Nezir ağa, intihabın yerinde 
ve tahkim ediyordu. Hye, hatti aevsiliye bile nzdir- oldujuna kanaat bellemekle be-

Fakat aaray, bu vatanaeverliji meden sevmek dahi gtlnabbl.. raber tam bir emniyet haııl etmek 

adeta su,. sayıyordu. Hele amca için Daltabanı imtihandan ae,.lr-T ...... llltlllllffll_H .. MeH flMtH• U iP"'• e T 

oğlunun halkça sevilmesini hiç mek lıtiyordu. Bu fikirle kendl-
çekemiyordu. O derecede ki hlln· IOD POlta ıini bir glln yalı kötkllne çağırdı, 
kir ile vezir, enikonu rakip vazi- ıLlN FiATLARI · · delileri bile stıldlirecek teklifler 
yetine geçmiflerdi. Gerçi amca yapmaya koyuldu. Me1ell Kınm 
oilu, vazifeden ve hizmetten bat- 11- Ca.rete11l11 ••• ga.ıııll• Hlnımn azlini lıdedl, ıebep ola• 
ka bir ıey dllfilnmllyordu. Saraya lir ıiilıınun lltl ,,.,.,, 61r rak ta .. onu biz hin yapmadık, 
karıı nazik de davranıyordu. Ll- (tarttim) ıogılır ... ~ baba11 amca oğluna yalvarm11b. z.. 609/111111• -..,.. 6/r ıo11tl• b da d 
kin k&tU muamele gi>rdllğll için .. ,,. l/Öll /iatı ,.nlardırı O da ize nııma an hinhk 
ıinirlenmekten de geri kalamıyor- beratıni yazdı. Dedi. Daltaban 
du. Htinkir ise açıktan açığa ona tayfa Myfa ıayfa ıayfa l>iğer Son hemen .. peki!,, dedi. Sonra 
kafa tutuyordu. 1 2 S 4 • 5 )"erler aayla "Zimmi" lerin un ayakkabı gey· 

Lakin amca oğlunun sadaret· 400 2ao 200 tOO 80 ao melerinden, kmnızı çuha kalpak 
ten ablm&11 kolay değildi. Birçok Krı. Kq. Krş. Krş. Krş. Krı. tqımalanndan liııirlendijinl ı6y· 
meziyetlerinden ve hayırlı itle- J._:s;,. ,,.ntimıle ••IClll ledi. Daltaban .. timdi emir veri• 
rinden baıka on altı yıllık bir (8) lcelime eartlır. rim. Herifleri yalınayak, bqıkabak 
muharebeyi ıulh ile bitirmesi, 4 - ine• ,,. lalın .... ı. ıezdiririm., cevabım yapııbrdı. 
kendiaine btıyllk bir ıöhret ve futaeelcl11r1 ıer• ,ar. Nezir Ağa, hunlardan da ajır 
a&fuz ıetirmiitl. Bu sebeple onu .,.ll•I• llflMr. bir teY daha teklif etmeyi cllf&-

L__~~~~~~~.L.::~===-==-=~-=~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~_L____:__:~-

Resmlni~i Bize Gönderinb 
+ .. 

Slz11 Tabiatınızı Sö/llig•lim 
Reemlnhıl kupon ile aöndvlıab. 

Kupon dlj'er ••7'amudadar. 

5 Bandırmaı M. Zakir Bey: 
toplu ve çalıakandır. 
Menfaatlerini dağıt· 
mak, baıkaları için 
kederlere ve meauli
yetlere katlanmak is· 
temez. Canı tatlıdır. 

Hayatın zevklerine 
kar§t eyi hislerle ha
reket eder. Şıkbğı ve 
temizliği ıever. Mu· 
ayyen işlerde muvaf-
fak olabilir. · 

• 80 Buraa - inerlSI; 
Şaban Beyı Ağırbqb 

ve ciddi tavurludur. 
Kendisine ehemmiyet 
verdirilmesini bilir. 
Kafadarlannı bulma· 
dıkça, müotenip ve 
az itimat edicidir. 
Temizlik ve intizam 
bahıinde titiz ola
bilir. 

• 9 Gaziantep& Meh-
met Efendh Çalttkan 
ve halilk bir mektepli 
hUIU8iyetlerini muha• 
laza eder. lııtizama, 
eyi ıeyleri taklide 
müstait olabilir. Gü· 
rültücü ve kavgam 
değildir. Kafaaile ve 
okumak ıahumda 
mu\f8.ffak olacağı tah-
min edilir. 

• 75 latanbub AIJ Bey: Başkalaıma 
minnet etmekte H 
tahakkümlere taham .. 
mili göateraıekte mtll
tagni da'ftt.nır. Ken
dieine ehemmiyet ve
rilmaiııi ve ıayılma
lllll İlter. tzzetinelil 
meıailinde ezilmımt• 
p, Jnnlmamağa dik· 
bt eder. Zahiri Jıl. 
lile ....ııı .W.jflau 

hiHini vermekte ile de arkadaehğınd• 
Amlmlyet •• tavuu Yardır. .. 

10 latubul; AU Nuım Efendi; 
( ......... dercflll ..... ~. ) 

Az fakat tok ıöyler, tözleri lanet 
olabilir. Menfaatlerini etrafıpa taıırm .. 
mağa aı para ile idare olonmak n 
tuarruf kaidelerine azalnt dikkat eder. 

__________________ ,__ . 
nlrken Sarayburnu açıklanncla 
dolqan bir ka11k saznne çarpb. 
Bu, k&ıklO Ye yaldızlı bir .. ydi, 
uzakfan ultanat kayıklanna 
benziyordu. Kaık&a içinde bir 
adam yardı Ye larmm ıemaiye 

tutu_rordu. 
Nezir Ata, bu kayılı g6rthıee 

hemen 1erinden fırladı, Daltabıo 
Papnwn yakuına Anldu 

- Bak, dedi, l!I klıtahhja 
bak. Baldın pplak Frenkler, f8V-
ketl6 efmclbais aibl yedi tift• 
kafli• biniyorlar, aayığa yaldızlı 
klık koyuyorlar, Oıtelik yine 
blnklr ıibl kırmızı ıemaly~ kul· 
lanıyorlar. Hamiyetli blr veziı 
blyle kepazelije aaal siz koyar? 

Bu ka,.kta oturan ıat, F raua 
ıeflri Marki F erriol idi. Meslek• 
dqlan Ye Babılli ricali aruıac14 
.. dlvaaemepep • lilde t&hret .ı. 
mııtı. Birinci zeyki, Oamanh h& .. 
k&mdarlan ıibi ıtlllll kayıklara 
binmek ve yine oalar ıibl, kırmııa 
ı•mlİye kullanmakb. 

Daltaban Muatafa Pqa, Nutı 
ağamn zoru ile denize bakıp man• 
ıanyı ıördlkten aonra yakuını 
Sudanlının elinden kurtardı ve 
ellerini çırparak bir çavuı çağırdı, 
ıu emri vereli: 

- Hemen denize açılın, fU 
elçi kayığına yanqın, herifin 
baf1Ddan ,emaiyeyl, albndan da 
kay~ çekiverin. 

Çavuı, 10rmak cOr' etini 
terdi.. 

- Ya botuluna? 
- Onu kendisin• yDzmeJI 

liretmiy•• anayla baba dütlinılbal 
M.T 



Ziraat Bilgisi (") 
Dlnrada Olup Bitenler 

Bin Bir Gece Masalı Gibi •• 
--~~~~~~~~~-

P armatJn ın Bir Tek Hareketi ile Ayakla iki Aylık 
Bir Vapuru lıleten Adam ! 

Fen Aleminde Harika Addedilecek 

Mesafede Duran 

Bir Vak'a .• 

, 1 Bilmecemiz ı : 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer boya kllleml alaceklarr 
İstanbul Paugaltı Mıhitaryan 

lise1i 870 te Zare, Ankara Hamamonu 
Muradiye mahallesi Okeilzce sokak 
No. 16 da Gönül lamail, lstaubul 
sanat mektebı 51 Redıye A vnı Ha
mm ve Beyler. 

Birer kUçUk aulubora ala• 
ceklar: 

Ankara 5 inci İcra memuru Salih 
Turgut Beyden Sabit Ziya, tstaubal 
~z ortamektep .~7 Zahide, Afyon 
lise müdür muavıııı vasıtalile Ceıiıal. 
İltanbul 24 ttnoil lllmıektep talebtlİDfl 
den Feride, İltanbul 37 nci nkmeldep 
talobeıiDdtD 8 Ayte Hanım ve 
Beyler. 

Birer muhbra defteri ala• 
caklar: 

DiDaı llıoa mektebi alebesiııden 

1 
180 Buqit, Bola merkez llkmektep 
179 :Ali. titanbal m ortamektep 211 
Mediha, Afyon lametpqa birinci mek· 
tebl ikinci mııf!!m Necip, ı.tanbul 

Bordada /cırıla11 fGlflJHlrlfG P,.ıl.. Yal ~111lı• ,,.rıu l•tlkhl t•ın•r1•l.I 
Holinda 1eyrilefaln kumpan-1 bir elektrik cihazına merbut 1 ipi binlerce kilometrelik me..te

yaıı Holinda ile Cenubi Af. oldupnu anlattıktan aonra bir den kesiyorum.,, 
rlka ar&11Dda lfletllmek Uzere bqka noktaya geçelim ı . 
Bloemfontein iamiDde yeni bir Cenubi Afrika Baıveklli ~ilbakik~ Jener~ muua 
vapur yaptırttı. Bu vapur 17 ,000 Jeneral Hertzog .. Pretorya llzermde bır elektrik ditmesi 

.clilhalai" vardır. Bu dl\ğme kablo Ue telalı 
rece .ara •• •alt ..ıoaaacı: tilı,__. .. -..,. .,_...,_ ~ 
lfleyeceği için içine binen yolcu- oturmakta ve telsiz telefon ~ rlne ballhnca telsiz merkulnl 
lan hararetten kuruyacak terti• talile Amıterdam ile konUfmak· ifletmekte ve elektrik mevceli 
batı haizdir. Huliaa fennin ıon tadır. Bu. ayak ile iki ayhk havayı yararak ·Amaterdama git· 
terakkilerinden tamamen iatifacle mesafeden kendi.ine ı&ylenen mekte, oradaki tokmafp ltlet• 
etmiftir. Fakat anlatacağım11 hl- ıudur: melde, tokmak ta ıemlyi tutan 
diHnin en ehemmiyetli noktall - Vapur tamamen hamdır. aon kabloyu keımektedir. 
bunda değildir. Bu Yapur, Amr Meraaimde bulunacak heyet nh· Fakat yalnız bu ma ya? Dtr. 
terdam civannda Hol&ndanm en bmda yer almıfbr. Etraf halk ile DizciHkte Adettir: Yeni bir ıemi 
maruf gemi tezg&bmcla 7apıbmf, hmcalunç. d~ludur. Nutkunuzu deniz• indirilirken borda11Dda bir 
fakat denize indirilmeli ta C.. dyleyebllirainiz. ıampanya fiteli kınlir. Ba m-
aubJ Afrikadan idare edilmitbr. Ve Jeneral ı6ze bafhyor • fa 
Bu da tiJle olmllfbır: - " e.n Cenabı Afr1b B... panya tifUI ele bir ipe baib 

V la
--•..& ik k _,...!

11 
J al H olarak ıemlnln yanında darayor-

apur &tuua en, oca ıav- ~-~=- ertzdog, yem yap- muı, ip te bir elektrik dhuana 
deyi tutan blltlln iplui kuilmif, unu•- Y&punlD enize indiril· b • . yalnız bir tek kablo bırakılmıpır. meal g&nilnd• lize binlerce kilo- ıjh ımış. Jeneral !fertzoı Af. 
Bu kablonu kar•Y• ba~h olan metre uzaktan hita tm ki rlkadan bu elektrik clhazuu a P e e e :.ı • 
ucuna lıe bir keıki De bir tok- bllylk bir heyecan lıluediyoram.,, ._.e~ ve ip aallanarak IİfeJİ 
mak rapledllmiıtir. O tarzc:lachr Amaterdamda inpat tezgthma gemıye vurmllflur. 

ki zamanı •elhıce bu tokmak w rdafımlai'il b~ hoparlor ı..- gazeteleri bu Wdiwlen 
keakinln üzerine iJaecek. keski de konulbiatf&r " jeneralfn 1eli. • bahlederler.k• 1 

yukardan gelen tazyılnn altında, halbl hemen y11111ndan geli)'ormut 
ıemiyi karaya bathyan kabloyu efbi ifitilmektedir. Nutkunun ıon 
keaecıek ve pmi de kızak O.erin- clmleai tudur: 
den kayarak denize inecektir. - .. Yeni gemimize parlak 

Şimdi bahaettijimiz bu ke1- bir iatikbal temenni ederek, 
kinin radyo mevceai ile ifler kendiaİDİ karaya bailayan son 

aruındald mutava ... tlann ıa1e1i 1 düzelecektir· 
biç fllphe.liz tarafeynden ve dai- 3 - Kaldı ki kredi koopera· 
ma k&ylll tarafmdan biraı. faz· tifleri ele kredi ihtiyacım defede-
laca kazanç temin etmektir. cek bir vuıtadır. 
Şehirli na11I (alacaklarında] bu lzmir havzaaında bu faideli 
mutavaıııtı ortadan kaldınbaya tetek)dlllerin hayırh hizmetlerini 
P.htıyoraa biz köyliiniin de (aa- hepimiz ifidip duruyoruz. Bu 
ta~klannda) mutavasaıtlan orta· huıua~a yeni ziraat bankuandan 
dan kaldırmaya çalıımaaı iham· yeıbe temennimiz himaıeainde 
dır. Bunun için yegine çare ve murakabelinde olan bu t•k· 
( ıatıı kooperatifleri ) yapmaktır. !i:!!k'~:cll!~ aabı kooperatifi 

2 - Satq kooperatifleri aa· BiliDmelidir ki aatıı ifleri 
yelinde buıtın tarla yeya bahçe- bltüa dDayada ancak aabf koo-
den pazara kadar ytızlerce yaban- peratifleri 1ayuinde dtlzene gir-
aya verdiğimiz fahit kazanç ta- mİf ve k&yJt\ ile tehirli dlledijine 
mamen cebimizde kalacak ve biz ancak bu yoldan vannıfbr. 
biraz daha .ınDnip .dojrulmıya Çiftti 
lmkin bulaÇ.aj•ı. Bizi \ıer 1ene ,., ıtrHt hua ... clald muptlhrlalsl 
yeniden kr.ctiı• muhtaç: bırakan ..,...,. .. Son Po.,ta'lua Ctlftll> .ı 
~ 1•~ --..... .... •• ., .. ~•.Ce'.ttlr. 

- Fennin ilk defa olarak 
kaydettiği bir yalua, blnhlr ~ 
maaallanndan bir nlmuiiecllı 
diyorlar ki, bunda fllphe1lz laak.; 
değillerdir. 

Te•Reptptı 
OlkU'nUn 17 ncl .. ..

Gazi, İran Şabinpbı ve İllllet P• 
ltazretlerinio nutuklarile bqlayan 
t!lktl'ntln 17 nci aayııı da Nuret 
Kemal Beyin "İran hakkında,, bir 
makaleei, Hilmi Ziya BeJin "Fellefe 
ve ilim,, yazııı, Kuım Nami Beyin 
"Bomatizma,,, Zeki Meıul Beyin 
".t\yın politika81,, , Hüseyin. Namık 
Beyin '41.'ttrk admm ukiliii,, yuılan 
ve halle edebiyatı] üzerinde t.ııak 
Rafet Beyin bir konftraıısı ile M. 
Şakir BeJID halk edebiyatından HÇtiği 
koşma örnekleri ve Behoet Kamil 
BeJin Atilloın USOO üncü yıldöoümfi 
müouebe\ile yazdığı bır tiır, Ali Sami 
Beyın bir 1&11'al yazl!lf zehirli gular 
hakkında Hikmet Rafet Be)'in nrdiği 
inhatın devamı ve Selim Nuzhet 
Bey~a }>iblogr~ ve ~ b~ 
iıtifad~ tetk.tlr ~ vardır. 

Galata Arapcamü AlacamelÇit ıoWı 
No. 24 te P6nıı., Adana ziraat m k· 
tebi müdürü keıimeai Feyzan Fazıl. 
t.tubul m liHli 216 Cenan Uzu· 
köprü lılalmiidürü hemtiresi Runyde. 
Deverek periiklr İbrahim oıragı Kacliı 

N
Oemali, Samıun Neoipbey oaddeliıul• 

o. 175 te tüccardan Mtlnip, Talll 
Bey mahdumu Sabahattin Bey ve 
Harumlar. 

Birer llatlk top alacakları 
Guiautep Kalealtı un fabrlkumda 

makinitt Ali efendi vuıtuile .M. K .. 
mal, Ankara lmaret mahallen Bakkaf. 
1eyitkadm ıolrağmda No. 40 ta Ahmet 
Orhan, Adana hıhiurJar b .. mldlril-
1etin.de Enver Bey •uıt&lile M. Y ~ 
Bayındır mahkeme bat kltibi u..a: !8L kısı FehmiJe, Tekirdağ Kumala 

deıinde poU. karakolu altında bhe 
'Vtoi Ali otlu lbrahim Bey ve 
Haınmlar. 

Birer kolonra alacaklar: 
Polatlı inhisarlar memuru yeielli 

M. Ziya, Bahkeair ukerlik s 
kltibi Ali Rila Bey kızı M 
•dana poıta b.tuu 64 Mezin 
Ihun, Sallll11D Irmak oadduinde 'No. 
81 de Şerefnisa, Edime merkes ~ 
darm.a kaleminde 7azıcı oubq111 Azis 
.,., ft! ....... .. 

.. ...... fr ........... .... 
aklar; 

Devrek mahkeme sabıt kltiW 
Ahmet efendi mahdumu 184 Mehmet, 
Tarıus memleket hutahaneai idare 
memuru mahdumu Turgut mvi, Dm-
.. Yerbpı Fmıılobi'ı No. 6 ela N'ıe 
bat, Kayıeri lılerkes kumandanı Zeld 
Bey oğlu M. Yahya, Mera mn. 
Huan otlu Neoali Be7 vedi AJımtt 
Bey oğlu Orhan Bey ve Hanımlar 

Birer mUrekkepll kalem ala• 
caklan 

Samaun Alioaıı Jan Mutafa Bor 
yunnda NelliH. Denekte ~ M.eı _. 
met kardeti Mutafa, Samnn Y ~ 'lt
lmbac mahallelİlıde Şemı 10bğJ ıa 
No. 20 Muazzam Cihat, Bolu ziı at 
mücadele müdüriyeti kltibi M111• 
oilu Sadettin, Dewek mahkeme .W. 
kltibi Huan Efendi kızı Sabahat Bat 
mm ve Beyler. 

Birer kart alacaklar: 
Mardin A. 8. Hd. B. 222 Batça• ı 

Abdlllıak 1Bmit, .....,.. 11. ..... 
,aıa•d• m .... y.._ s..ı. 
KaYl*i kolcriw 1alaL1111 BW.ymaiı B9' 
kııı <Jelldet, Anbra Nafıa V eklletl 
demir)'elluı i11fa&t claiıeıinde oda 
Faik, bmir lki~melik cacldellDde :N 
616 Hiiınü, Aata!Ja maliye tabak~ 
tubetn teblii memuru Tevfik EfeatH 
biraden Kemal, Salihlide Finike ... k 
hikimı Sabri B91 Jmı Saadet, ADt..r• 
Vil&yet enoömai claimt bl...,W. ~ 
siye, BabAffkiie tailalyeoi ŞevbiıS 
qğlu M. Ali- Salihli maliye --
Ahmet Muhtar BeJ ojlu lıL Oğt 
Qartamba mahalleeindeıa Saraç Yak ıp 
oğlu Ahmet, Ka)'leri Ctımhuriyet m • 
h.Ue11 No. 20 de M. Sezai, Balıke 11 
Milftöbeösteninde kuııduracılRıza, 
liblı Mitatpqa mahallesinde Mtkı f 
'°bğuıda Dr. Cemil Bey hanelUlcW 
Hamdi Be1 oğlu Orhan, Amuya h.· 
hat memll111 Ahmet Bey oflu ~ 
Isparta Camiiatik mahallelinden ~ 
27 de Şehime, Balıkem Karaoglua ~ 
hailesi Kadı ıobğı No. 7 de Şe,w...:~ 
Gebzeden hamamcı muatafa oğlu 
Vebpı, Konya Akifı>ata mektebı 
Sım, lzmir Damlaoak KUeı eokagı • .._ .... '<?'. 

1 de Rana, Ayvalık Fethiye mahallW 
No. 7445 de Bekir Zikri. Nuilli bdua 
hat>iean.eti jardiyanı Baynye HUUD 
ve B•Jle'-
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Suat Suzan 

6·7·934 

Bir trende bu kadar Yahfİya· 
ne bir cinayet İf)eniyor, bir kom-

d L . k _._ mıftu'. Hem bandaa bqb... ı partıman içerisin e uır amnın 

diri diri kafaaa keailiyor, bu ci- FafaAmbirclenbire: dedi 
ı uı de 'ki - an IOSUnaz, , bu 

~~et ned yki~ ek anda,kt2~ ı 1 feJ beni çok IİDİrleadiriyor. Dok
awm ate e on o vnaD naza- tor be bahmdaiamuz bir tren-

amda ıidvkea İflelllDİf... Katil 
ya Fredricbatraae Yeya hayvaaat 
bahçeai istasyonunda trenden 
çakmııtır. 

- Peki tren bu İstUJODdaa 
en ıon iıtaayon olarak Charlot• 
tenburı istasyonuna gitmez mi? 
Belki katil orada inmiftlr. clikkatini celbedi~or.. de ha~; bir lıldisenin cereyan 

Münevver hidiaeden i~ ha- etmJf oJm.. amirlerimi adesta 
berdardı, doktor Şefkati r: harap etti. 

- Kadının diri diri kafa11 yala .a 1 eclljl titr 
kesilmemiştir dedi. EvYelA bduwı eli • d ~ d ...1_u~,_ 

enn en •• ......... 7.. uuaıuann-bopzı sıkılarak 6ldlrllmliftUr. d b W idL G d kt Faf 
Sonr k d k fa keailm. tir an e eaç o or a-

a Bua ının ad 
81 

bili" lf ·? nın önündeki kadehe kendi elile 
- nu nere en 1ora11Dm dold k 

Ce--·H -1& ...... kir- p!Dp&DJ& W'UI' eJ1: 
- MSua en-

111111 ~0·•- - Fakat ~lk lwumefeadl 
cllm .• sodra da otopm yapılırken dedi, L-.ı.-•-- · · 

b L- um•a-•na aauuuan aımr-profeaörlbı yamnda haDr uıua- leriae dUa lalkim olmaladırlar ... 
.... Şimc:ll oradan ıeliJOl'lllll. Ba slbl hlcüelen fala ehemmi-

F afa ile Fatot tlmtl blylk yet Yeftlleyinb. 
Wr allka ile muhavereyi takip - Fakat o laldilesia bizim 
ec11,_ıarclı. lllaener b&,Ok bir kompartimuda da fePbilecetl 
merakla: ilati-a& ... 

- Kuzum Şefkati Be7 ubiden - Yok cam• .. Acaba uame-
wet ta•a•ile ı.. .. ı ..UycL... dildiii ıibi ba laidimıler ta .. •• 

Gazeteci H• Wci-.a IÖze aebepm midir? .. Bir ada•··· Bir 
~: katil 61d&rdljil ...... ..,, lldlr-

- Bma 80nDIJa lliç hac.t mek içia mi 61cl&ra1or... Yoku 
arma, dedL Bitin pzeteler lyle clalaa polWa ketfedemediii 
,_.., .. iDii? bqb bir Hbep le ••r mı? •• 

- Gazetelere bm pek inan- Bugün her nedense miltemadiyen 
mam. Benim için de neler yuma- ayni menudan baMediyonıL 
dllar ... Az kaldl Abdftlbamidin Haydi bakalun lıallamz ayağa ... 
~uldir, diye yaap J81ım Danaedelim. 
.DIJ• albaıta çıkaracaklardı. Şefkati Bey ayağa kalkmııtı. 

Siz dyle,tnlz kuzum Şefkati O uzun boylu. ıeniı omuzlu e.e-
a.,, lwldlget• cwt tama•ile mer bir erkekti. lıtatnıt yll&lbılbı 
kafasız mıydı. ke.kin çizgileri vardL Ve kulak-

tan takma ıözlllkleri bu yllzlln 
- Eyet ce.edin bap yokta. sert çizgilerinin tesirini talaflf 
- Peki bq nerede? 
- Katil alarak beraber ı&- ediyor' bu ytıze_ bir illin ytlztL.. 

Fafa oaa hayretle bakb: 
tlrmlf. - Dansetmek mi? •• 

Genç lmlarm ilmi ele upsan Diye m~dandı. Cazbant ... 
kMildil•. zel bir rumba çalıyordu. - Aman•• •alati adam ba.. - Peki danaedelim. 
Peki ce1edin bojularak lldlirll- Onlar masadan aı•lrlafhk'4n 
cltlğünll ve .bqın aonra g&vdeden umu hAll burada cinayet llak-
arnldıiım nereden a11ladınız?. loadald maha•ere devam ecliJordu. 

- Size flmdi tıbbi bir rapor M Uaevver timdi poli8 mOlettifi 
1 

•enem ne anlanımı Ye fena W oldaa,a 80l"llyorclu: 
laalde canbm de aıkıhr. Yalmz - Peki Herr Woldaa cinay .. 
...- bilmeniz lhundır ki.. Otopal tin kimin tarafından ika edildi-
,apar yapma bir tabibibia bundan iine dair ufak bir emmare, bir iz. 
tlphe etmemine imkln yoldur ... Bu bır 1Upbe mevcut değil mi? 
pyet basit bir ıeydir.. Kafanın - Hayır Matmazel.. Yalnız 
llllmden aonra kesildiğine ıelince birtakım tahminler var •• 
8mm anlamak için de bir nezfin - Me1eli ? 
fllldine bakmak klfidU. Bir kere - Meseli poU. trea 1olcala• 
anla adamda kan bir talumba ruıdaa niabeten daha u ıUphe-
sl»i fqlnnr ve etrafa tamamile leamektedir. 
llÇl'ar. Halbuki kan yere akmq- - Neden? •• 
tir.. Ve ııllpete11 azdır, CllnkD - Çlhaldl cinayet, treA Berline 
JUu batta blu kan alcmıı re ıeldikten ıonra ika edilmiftir. 
... ..-eda lliktan u olduiuadan - Nereden bitiyorsunuz? 
kemparbm•._ clıpn lmlla· - Merı rapoa•clu. Cinayet 

· • saati hemen hemen telbit edibnİf 
ıllfll/9---·~·---...... --.. ,ıbidir. Cinayet 22 buçukla 23 

Resim Talılfll Kııpona aramda ika eclilmipir. Tren 
••• 

Tôia&İDİIİ liramelr ~ 
ıumillill •11 •u~ tO adel 
ite birlikte a&ulerinia. · .R""llaillil 
111'&1• .aw.. ve iade ecfi'•eı. 

..._ metlek . .,. ...... 
Wwadq11 
• •'ıh& ....... ....... , ... 

Berliade ilk teyalrbf ettiil 
lltaaJoa olan Schlemclaer iatu
J01111Da ıaat 22 Jİ 34 ıeçe ıelir. 
O lataayonda balunan callİ lata.. 
yoalardald karraıahktan latifade 
ederek trene pmiftir. 

Cinayet uatinin tubitine ılre 
tren harekete ıeçtlil zaman katli, 
daayetiD iflendijl kompartimana 
Pmlt ve ber • aebeptea oluna 
°'911a oJamı 'oradaki 1olca kadmı 
nhfiyane bir aurette lldllnalf
tlr. Bu hA.U.., tnn bu ilk W... 
taa7oala Alebancler meydana Ye 

Frieclricb ..... ....,_ ara• 

- Bu, çok hafif bir farazi. 
yedir. Ç&nldl katil cina1etin mey
dana çıkmuı ihtimalini aaun
dikkate alarak tabii en çabqk 
nerede inmek mDmkllnse orada 
trenden dıf8n çıkar. Aleksander 
iataayonu meydanında trenden 
bunai de hemen hemm ı .. 
lc.ln11z ıibidir. Çlnkl o zama
na bela" hayabm ika edeme
miftlr •. Fakat Freclerich aokaia 
ve haJYanat lataayomda iDealer 
arumda polia daha .da bir 
arqbrma yapmaktachr. 

Fatot ı 
- Ayn, diye baprda. 

y •""th"'· eli kriltal bardata 
çarplDlf, bardak demlerelr la-
nbmttı: 

Mhy6 Woldaa : 
- Kınk -det ptlrir, cledl.. 

(Arka. .... , 
. 
Hükümdar 
Yetiştiren 
Memlekette 

Londramn Mevsim 
Ziyaretçıleri .. 

mıiltere 1alnız mamul eşya 
ihraç etmez. Y etiftirip çıkardı;. 
•MeYat., arasında 0H6ktımclarlar,. 
da vardır. Bunlar Asya, Afrika 
Ye Avuatralyaya ya)'liımf olan 
lngillz mlatemlekelerinde, nllfiiz 
uhibi kahile reialeriaia çoeuklan 
arasından 1eçilirler, halUll lnıoiz 
mekteplerinde okatalarlar. Sonra 
...... geldijl zaman memleketle
rine 11Hnldlmdar,, olarak pde
rBirler. V uifeleri, bul•chaldan 
memleketlerde lnailiz meaafiini 
bir l.siJia sibi konmaktır. 

Londra aokaklanncla, hemen 
ber menlmcle ha hlktlmdarlarclan 
birkaç taauiae r..,.ıiair. Lnlar 
meralimle karplam•lar, laalb 
,e.terilirler, unra lznt ve ikram 
Ue memleketlerine pd.mrJer . 

lnıDtennba bu clmleclen olan 
aon mlafirl Şarki Afrikacla So
koto mhtemlekelİDID aaltamclır. 
Diba Londra belediye relll tara• 
....... kaW edilmlftir. Rumi• 
mlmllde h ab tlrlJonunu1. 

lngiltere Demiryollarını 
Elektrikleştiriyor ! 

20 Sene Sonra Kömür Kullanan Bir 
Tek Lokomotif Kalmıyacak ! 

lapten kamlr ..... keti 
olm•••• ntlw. clalaa acaza 
maloldup için bitin clemirJol
........ elektrildepirm,. karar 
..-miftir. Fakat ba karar, elJ•Ym 
faaliJette bulanan lokomotiflerin 

clerlaal hardalap ··-··- için 

20 ... içiade tatbik ecWecektlı
bk olarak elektrilrJeflirilon hat
lardan bir tanem Soiıtbern lmm
panya11nm Orpinkton De Sev.-. 
aolr tehirleri araamdakl demüJo
~dar. Bu re.tmde ı&"dltlak 
bina, inpab bitmek ..... olan 
elektrik tube IMl'kui6. 

Almanya Hili Durulmadı 
Fon f>apenin Kalması, Hitler için 

Bir Hezimet Midir ? 
J Baıtua& 1 lncl aayfada ) 

Foa Kar, S..paer Ye doktor 
Bek'ln eenuelwt, bir hatakhlataa 
cWnlmatbr. 

Olller hakloncla ıayri resmi 
elaraJ& t.rtip ecHlmif ltulawa 
lillelarde etld lmpanıtorlalr orcla
_. menmp bua zabitan ile 
beraber mehala imparatorluk U.
nftan tepkklller menıuplanam 

da ilimleri vardır. 
Vi7ana, 5 (A. A.) - AYDl

tarJa matbaab Almaa Bapelrili 
iL Hitlerin 10D icra abm tenkit 
etmekte hemen hemen m6tteffk.. 
tir. Tag pzetui diyor ki: 

« Alman 1İya1etinde tabanca, 
idare lmDI olmağa bqlada. Tat
bik edllmit olan kararlan hukuki 
kalmak huıunda Alman hnküme
tiniıı verdiği karar yapılan itlerin 
eldeki kanunlarla telif edilmiye-

Malatya da 
Vail lbrabim Ethem Bey 

Darende Kazasını 
Teftiı Etti 

Darende (Hüauai) - Hazira
am birinden itibaren kaıalDd 
Malat7a vilayetine batlanm1fhl'. 
Vali lbrahim Ethem B. maı, .. 
tlncle jandarma kumandam Kerim 
Beı oldup halele haraya phaif 
.,. Malatyamn ita yeni bnlmı 
teftlt ........ v.u B. IMftda 
halkla temaı " dileklerle ilatlfal
lan teablt etmiftir. Y apala lclarl 
.,. beledi teftit neticemcle .ıt 
bey klJ yollannua ...... I~ 
llemea faali,.te baf)aneeamı, 
.,. ima zamanda bitirll...t IPn 
emir Ye direktif Yermİftir. 

Kua kaymakam nldJliiiae 
uldye mtlcllrl Hueli B. ta,ı. 
_.laeiftlr. Aı.,. • Darwle r• 
a• tafaabam lalr aa enel Wtiı1J.. 
.... lçill .. •mir ""' ..... 

cetini itiraf etmekten h.tlra Mr 
.., deiftclir.,, 

Viyana. 5 (A.A.) - Telepaf 
ıueteeinln Mhihtea latilabanna 
..... Bapekl il Hltler lmDdl 
......... ...... " ldilJi 
teYldf ettirmiftir. Banlana ... 
lmda meul naan il Fon 
Rlbenü ta nrchr, Dliw tanl
tan Almanyaclan rel• haberlere 
göre, fimdiJe kadar blcam lafa. 
•bna memup iç bin Amir tetldf 
edDmttir ld baalann (300) 1111 
çok ap cezalar beldemeldecllr. 
MUllJl'an dolaşan p · -ıra p 1 

ildnd Alman ialal.. ı katiJt- ı 
bitmit dejildir. Dan ea.,...c1 ı 
selen Awaturyalı yolcalarm a ı· 
ldbldanna nazaraa Rlhm •• 
Ermt11ln akraba, dOltlan ft ta
rafmtan bir lldilll komtte.I tem 
etmifler6. 

Alaşebirde 
Gençler Birliii Pi7ango
aunda lkrami7e Kazanan 

Numaralar 
Alatehir . (Hu..t) - G..p.r 

Birlifi efJ• piyaapıw• lmı •deai 
,.hrimlıcleki banka mlcllrlmblln 
mGrabbel.t albıde Japd ..... . 
lz.ir, lata.bul, Aabra ..... -k 
.. hat.de ele bilet lablclajl lcia 
... ,. ikramiye i..W ..... 
_ _.... Mldiriyonm: 

11S1 numaraya hala eeccacle, 
170 namaraya erkek kol -ti, 
31.42 numara1a çocuk w.ddetL 
103'f numara,. erkek 11brpbd, 
2908 numarap mama kol mti, 
881 numaraya JUi talmm, 800 
aumara7a tabu laahll, 829 _.. 
.man,. lumım elblMlilf. 1181 
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Nasıl Doğdu ? .. 

Na•ıl Y aıaJı 1 .. 

6 - 7 - 934 Nasıl Ôldü? 

• 
Kabine Tasfiyesi için Londra Müzake-
ratını Neticelenmesi Bekleniyordu •. 

T okatbyan ziyafeti, diğer ka· 
bine azaları tarafından da haber 
alınmış. bazılarında epeyce te]q 
uyandırmıştı. Dahiliye Nazırı Reşit 
Beyle Maliye Nazırı Aplurrahman 
Beyler Kamil Paşaya milrcaat et• 
mişler; • bazı hadisat zikrederek • 
hllkUmet otoritesini ihlal eden 
Npzım Paıa ile Hariciye Nazın 
Gabriyel Efendinin tebdilini iste
mişler.. ve hatta, bunlar tebdil 
edilmediği takdirde istifa edecek• 
lerini aölemişlerdi. Kamil Paşa bu 
lki zate hak nrmiş: 

- Ben de bu fikir Ye kana
atteyim. Ancak, Londrada aulh 
müzakeratı cereyan ederken, ka· 
binede bir tebeddül husule ge
tirmek caiz değildir. Biraz daha 
ıabredelim. Sulhun imzasını bek· 
liyelim. Sonra, kabinede istedi• 
iimiz tasfiyeyi yapanz. 

Demiı ve bu iki zata ikna 
ederek istifalarına meydan ver· 
memifti. ,.. 

Londra konferasında müzake
rat devam ederken, İtühatçılann 
hazırbklan da ilerliyordu. 

328 senesi kAnunusanisinin 
ikinci gecesi Talat Bey bir içtima 
tertip etmiş, cemiyetin mühim 
erkinından Enver, Hacı Adil, 
Mithat Şiikrii, doktor Nizım, 
Kara Kemal. Kaymakam ı.....u 
Hakkı, lbrahim Fethi, Kaymakam 
Cemal, Ziya Gökalp, Mustafa 
Necip, Şükrü Beyleri -cemiyetin 
en sadık ve en fedakir azaların• 
dan- Beşe zade Emin Beyin (Vefa) 
meydanındaki evine [1] davet 
eylemişti... Bu davete, Enver 
Beyden maada diğer zevat kimi· 
len icabet etmişlerdi. Enver 8, 
o aralık vazifesi dolayısile lzmitte 
bulunduğu için o gece bo içtimaa 
yetişememişti. Bu zevat, toplan• 
diktan sonra Talat Bey ortaya 
bir sual koymuştu: 

- Hükümeti devirmek.. ve, 
iktidar mevkiine geçmek IAzım 
mıdır, değil midir? .•. 

Derhal bir mllnakaşa başla
mıştı. Fethi Bey, vaziyetin 
nezaketinden bahsetmiş; böyle 
bir teşebbüse girişilmenin kat'iy
yenin caiz olmadığını söyle
mişti. Diğer zevat ise; bugün bu 
derece fena bir mütarekeyi kabul 
eden. yarın da bundan daha fena 
bir sulhn kabul etmek istidadını 
gösteren hükumetin memleketi 
derin bir felaket uçurumuna ıii
riiklediğini ileri sürüyorlar. Fakat 
kaçamaklı ifadelerden ileri ge .. 
çemiyerek kat'ı bir şey ıöyliye• 
miyorlardı... Fethi Beyin: 

- Arhk komitecilikten ve 
lhtilalcıhktan vazgeçelim. Sulhun 
neticelenmesini bekliyelim. Sonra 
yapılacak intihapta var kuvveti .. 
mizle çalışalım. İntihabatı kaza• 
nalım. O zaman hükumeti meşru 
bir surette ele alalım. 

Diye ısrar etmesi, diğer zeva
tın fikirlerim tereddüde sevket
miş.. bu içtima, Talat Beyin 
limit ettiği şekilde neticelenme
m ışti... Bu vaziyet karşısında 

[lJ Vefa meyclo.nmda, meşhur bo
ll&Cmın üıst taro.fıııduki ev. 

Beşe zade Emin Beg 

ıOkütu tercih eden Talit Bey, 
ancak ertesi günU Enver Beyle 
mülakat ettiği zaman, gerek Fethi 
Beyin ve gerek • onun sözlerinin 
tesiri albnda kalan • diğer arka· 
daşlarının gösterdiği tereddütten 
şikayet etmiş : 

- Birkaç gfin sabredelim. 
Ahval her halde bize daba mü· 
sait bir şekil alacakbr. O zaman 
bu içtimaı bir daha tekrar ederiz. 
Fakat behemehal, ıen de bulun. 
Demişti. 

Hadisat, Talat Beyi tekzip 
etmemişti. Londra konferansında 
içtima eden devletlerin murahhas• 
lan, Osmanl• hükiimetine verdik-

leri notada (Midye • lnoz) hatbnın 
kabulünü teklif etmişlerdi Şimdi 
hükümet te buna cevap vere-
cekti... Hükümetio vereceği ce
Yap, çarçabuk anlaşılmıştı. Yeni
den harbe devam imkanım göre• 
miyen hükümet, esas itibarile bu 
teklifi kabul ediyor; ancak keo· 

disini mes'uliyetten kurtarmak 
için padişahın huzurunda b6yllk 
bir meclis aktedilerek verilecek 
cevabın bir kere de orada mü· 
z.akeresine lüzum gösteriyordu. 

Bu mesele duyulur duyulmaz 
Talit Bey beklenilen zamamn 
geldiğini hissetmiş, ve derhal 
harekete geçmişti. Bir taraftan 
hükumet aleyhinde sokaklara ve 
cami kapılarına yaftalar ya· 
pışbrıhrken, diğer taraftan 
da yine Beşe zade Eınin 
Beyin evinde ikinci bir içtima 
hazırlanmıştı. Bu içtimada, Fethi 
Bey bulunmamıştı. Bana mukabil, 
Talat Beyle tamamen anlaşmış 
olan Enver Bey vardı.. Enver 
Bey, Talat Beyle verdikleri karar 

1 mucibince adeta miiııfell ve 
tehditkar bir tavır alnut : 

- Arkadaşlar!. Geçen içtimada 
konuşulan şeyleri haber aldım. 
Doğrusu, hayrttte kaldım. Kamil 
Paşa kabinesinin memleketi hangi 
uçuruma sürüklediği açıktan açığa 
görünürken, bu kabinenin daha 
hali iktidar mevkünde kalmasına 
taraf tar iseniz, hiç bir teY ko
nuşmadan derhal dağılalım. 

Diye herkesten evvel ı6ıe 
başlamıştı •• Enver Beyin bu ı6zleri 
derhal: 

- Hayır •• 
- HişA •• 
- Ne münasebet 7 .• 
Sözlerile karşdanmıştı. Geçen 

içtimada tereddüt ve cebnnet 
gösteren ittihat rllesasının çehre• 
)erinde ve tavırlannda, bu defa 
bir kat'iyet ve cür'et vardı. 

Enver Bey, muhiti mllsait bu• 
lur bulmaz derhal sözüne devam 
etmiş: 

- Şu halde, sür'atle hareket 
etmeli .. Ve hükumeti devirmeliyiz. 

( Arkası var ) ...... 

İstanbul 
s .. 7 -1934 •=-==----=-
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Gala tasar ayın Spor Bayramı Bugün 

Bugün Taksim Stadyomunda Galatasaray lcuUibilnün spor bayramı vnr. 
Birçok atletizm mfisabakalarmdan baıka Galatnınrny, Yunan Panatinaiko• 
takımile karıllaıacaktır. Re.imde Yunanb ıporcu?arı ıörliyoraunus. 

Sayfa 9 

•• 
Uzüm Bağlarımız Bu 
Sene Çok Verimlidir 

( Baıtuah 1 inci 1ayfada ) 
O zaman bu zat bana Avuı· 

balya ve Kaliforniyadaki sergi 
lentelerinden bahsetmi~ti. Üzüm
ler ıergiye bırakıldığı zaman, 
herhangi bir yağmur tehlikesine 
karıı derhal tenteler açılıyor, 
en kuvvetli yağmurlar mahaulll 
taramadan tehlikenin önUnllne 
geçilecek imkanlar elde edili· 
yordu. 

931 de mahıuliln mahvolması 
Ozerlne1 ziraat bankası müstahsile 
ıergi tenteleri temin elmeğo 
karar vermiş, Adanadaki mensu· 
cat fabrika11 tente imaline bq. 
lamışb. Hava kapab olduğu için 
tente işini habrladım : 

- Nasıl, bağlara tente aere
büdiniz Mi? 

Dedim. Maniıanm bu varlıklı 
mUstahaili biran dü~ikıUr gibi 
oldo ve cevap verdi : 

- Esefle aöyliyebilirim ki 
tente itinde muTaffak olamadık. 
Ancak tıç beı bağcı, o da bağı
nan mahdut birer kısmına tente 
ıerebildiler. 

- Neden? 
- Neden olacak, parasızlık· 

tan... Geniş bir sahayı tente ile 
kaplayabilmek için binlerce lira 
tente parası vermek lazım... Bu· 
gilnkü 07.üm fiyatlarile hemen 
hiç bir bağa bütçesinden böyle 
bir parayı ayırabilecek imkanı 

elde edeme2. Ziraat bankası tente 
işinde ön, ayak oldu. Üç sende, 
vade ile tente vermeye razı oldu. 
Bu vade, tente gibi ftizuli görUlen 
bir masraf için pek az göriılU

yordu. 
Bana kalırsa tente işi, bir 

devlet işi olmalıdır. Devlet bunu 
uzun vadelerle, meseli sekiz, on 
ıenelik taksitlerle bağcıya ver
melidir. Aksi takdirde tente te
min etmemizin imkanı yoktur. 

- Tente iç.in aarfedilecek pa· 
raya .. füzuli masraf,, buyurdunuz. 
Şu halde tentelerin pek okadar 
kıymeti yok ... 

- Nasıl yok... Para olmayın· 
ca, öyle kabul etmek lazım ..• Her 
sene üzümler sergide iken her 
bağcı ayrı, ayn tam birer hafta 
yağmur yağacak diye ecel teri 
döküyor. Bir senelik devamlı bir 
emek, bağa sarfedilen masraflar 
yüz Ustü Allaha emanet ediliyor. 
Maazallah yağmur yağacak olur
ıa mahsul mahvoluyor. 

Jf 
Manisnda Czüm işile uğraşan 

milli bankalarımızla yaptığım te· 
maalar, üzilmlin bu sene çok 
verimli ve nefis olduğunu mey
dana çıkardı. Rekoltenin geçen 
seneki yekunu tutacağı meşkükse 
de, Manisa üz.Um mmtakasmm 
her halde 15-16 milyon ton is
tibsalit yapacağı zannediliyor. 

Müstasil şimdilik vaziyetinden 
emin ve hatta memnundur bile .. 
Temmuzun ilk haftasında UzUm
ler kemale ermeye başlamıştır. 
Tanelerde en basit bir hastalık 

bile mevcut değildir. 
Bu aene, mahsulün hastalıksız 

oluıunu, Ziraat Vekaletinin he
men herglin hava vaziyetini na• 
zarı itibara alarak bağlarda ~ ap· 
tırdığı devamlı mücadeleye atfet· 
memel: mümkün değildir. Açık 
söylemek lazım gelirse, hu sene· 
ye kadar bağlarımız bu k dar 
devamlı bir ihtimamla bakılma· 
mıştı. Bağlarda tatbik edilen Bor 
do bulamaçlan haldkaten çok 
verimli netıceler vermiştir. Hasada 
bu a~ın IOD haftasında bnşla· 

nacaktır. (Hekçe) ameliyesinin 
ağustosun ilk hafta1ında başla· 
yacağa, llzlimlerin bugünkü ol· 
gunlaşmasından anlatılıyor. 

• Size geçen mektuplarımdan 
birinde. Amerika Ticaret Ne
zaretine bağh mahıul IAboratuva· 
nnın llzümlerimlz hakkındaki bir 
tablU raporunu bildirmiştim. 
Hamburgta bnynk bir müessese, 
., Hamburgiseketa Staatıtitüt fl1r 
Aogewandte Botonik,. müesseı~ 
ıinin raporunu aşağıya. nakledi· 
yorum: 

.. G6nderllen lzmlr Sulta
niye OzUmlerine ait nDmune; harici 
evaaf itibarile kUçllk taneli ve 
kuru llzUm cinsini temyiz eden 
va1ıflan arzeder. Açık kehriba 
ıarisından albn sanıına kadar 
giden ,eff af bir renk, çok nefiı 
bir rayiha, nefis ve hafif bir 
lezzeti muhtevidir. 

4Clzmir iizilmlerinin 100 tanesi· 
nln ııkleti 69,7 gram, Yunan 
Sultaniye UzUmlerinin yüz tanesi· 
nin ııkleti 3618 gramt Kalifornl
yalann 45,8 gramdır. 

.. Mukayese edilen Yunan ve 
Kaliforniya üzfim]erinin tetkikindt. 
kükürt tesbit edilmiştir ki bu, 
Kaliforniya lizOmlerinin sun'i ola
rak ağartıldığına delalet eder. 
Kimyevi muayenenin neticesi: 

" fzmir Sultaniye ilzUmlerinde 
şeker miktan yüzde 97, Yunanis
tan üzümlerinde yiizde seksen 
dokuzdur. İzmir fizUmlerinin yüz 
gramında bulunan kalori miktarı 
272-275 arasındadır.»-A. Adnan 

Kötü Arkadaşlar 
f Baıtarafı 1 inci aayf ada ) 

boıaltmışbr. Fakat şayanıhayret 
bir tesadüf eseri olarak, kurşun
lar Mustafanın karnına saplandığı 
halde ölmemiş, bilakis miltecavliz 
arkadaımın haddini bildirmek içiu 
Kadirin üzerine çullanmıştır. lki 
kafadar bir müddet altalta, iiıt· 
Oste boğuştuktan sonra, Mustafa 
saldırmasım çekmrı, Kadirin ku· 
nına saplayarrk bir anda bağır• 
ıaklanm dökmüştnr. Kadir derhal 
ölmüş, Mustafa karnındaki ( 6 ) 
kurşunla hastaneye kaldırılmıştır. 

On sene evvel iki arkadş ta 
katil ytizünden ağır hapse makiim 
olmuşlar ve Cümhuriyetin 1 O uncu 
yıldönümünde affedilerek serbeıt 
bırakılmışlardı. - lf 

lhtilô.l Şampiyo
nu Bir Kadın 

Meksikalı Senorita Cubillas 
memleketin en gözll pek bir ka· 
dını olmakla maruftur. Şimdiye 
kadar Meksikada kaç defa ihtilil 
çıkmış ise hepsiae de karışmış• 
tır. Devirdiği hükumetlerin sayısı 
16 dır. 

Senorit ...:uhillas bekardır. 
Milyonlarca Meksikalı arasında 
kendisini Almıya cesaret eden 
çıkmadığı, o da bir ecnebiye var
mak istemediği için an'aşılan 
ömrünün sonuna kadar bu vazi· 
yette kalmıya mahkumdur. 

1ıave edelim ki bu kadının 
ayda Türk parasile 12 bıo lira 
varidatı vardır. 

Beynelmi!el akliyat 
Ko t Gİ 

K rokov', 5 (A.A) - Be} elmilc2 
N ( yat ko ni esi op mışhr. Rüz
nnmedc bnşlıcn ış, n ıd ye v .n arı· 
nın yeknesak bir hale ko u mHı 
mflaclesi vardır. 
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Göz Yaşları •• 
"Şevketin Aşkının Temizliğine inanıyor 

Ve Ona Gittikçe Acıyordum .. ,, 

fımini bir türlü öğrenemedim 
amma galiba size, yine içinizdeki 
kumarcılardan biri ihanet etmİf. 
Ne ise, bu benim nıtüme vazife 
değil. 

Memnun olduğum cihete ıe
linco : Öyle zannediyorum ki bu 
meıele sana ıon bir der1 olmut
tur. Herhalde düıtlnllr, latınır

Artak tt:klifiml kal>ul ederain. •• 
Hem ıana açık söyleyeyim Me
lek.. BUtUn taharri memurları 

seni aramakla meıgul. Eğer ele 
geçersen, zabıta tarafmdan iyi 
bir muamele ıörmiyeceğine emin 
ol. Bundan f azlaaını yazmıya ne 
ııöolUm, ne do kalemim razı ot. 
mu yor. 

Yemin ederim ki bugün seni 
benden başka anlıyan, senin iç
yüzUne benden başka vikıf olan 
yok. Hem kendine, hem de bana 
yazık ediyorsun. Sana olan mu· 
habbetimden bir zerre bile kay
bolmamıştır. 1yice düşUn, taıın. 
Teklifimi kabul et. Bu hayatın 
ıonu gelmiyeceğine emin ol, ken· 
dini ateşlere yakma. Beni de ıstı· 
rap içinde yaşatma. 

O güzel gözlerinden öper, ce
vabını beklerim sevgili meleğim. 

Şevket 

Bu mektubu okurken göıl~ 

rimden yaşlar sızıyor .. Yanakla· 
rımı yaka yaka süzOidüktcn sonra 
mektubun üslÜ!ıe damlıyordu. 
Mektubu bitirdiğim zaman kal
bimde derin bir sızı hissettim. 
içimi çeke çeke : 

- Zavlh Şevket.. Ne olurdu, 
bu aıkmı temiz bir kadına ver
aoydin... Dedim. 

Basılmamıza ıebep olan ihba· 
rm, onun · tarafından yapılması 

ihtimalini esasen aklımdan geçir
memiştim. Hele bu mektubu 
okuduktan sonra Şevketin temiz 
vicdanına büsbütUn kanaat hasıl 

ettim... Aşkının ıstıraplarını kal· 
bine sindirmekten, her acıya 

Son Posta 
Vewmi, alya1l, H-adia we Halk raacte•i 

Eski Zabtiye, Çatalçeşıne ıokağl, 25 

l&TANBUL 

Cazetemizı.le çıkao yıza 
ve resimlt:rio Lı.itün hakları 
mahfuı . ve gazetemize aittir. 
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Uinlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Ce\·ap için mek tuplara 10 kuru~luk 

pul ilnvesi hlzımdır. 

Poata kutusu: 741 lıtanbul 
Telgraf : Sonpo9t'l 
Telefon : 20203 

tahammül göıteren bir hasta 
gibi için için inlemekten baıka 
bir ıey yapmayan bu mert ve 
asil ruhlu adam, daha bili kendi 
derdinden ziyade beni dllıünüyor .. 
beni, bu çirkef çukurunun içinden 
çekip çıkarmak istiyor. GOzoL. 
ili... Fak at bu çirkeften bulaıan 
mUlevvH kirleri naaal temizlf ye
cek?.. Bana ebedi bir ytU karaaı 
veren, elimdeki fubuı ve ıenaat 
veaikaıile beni nam) benimaiye
cek ?.. . Arbk bana da kat'i blr 
kanaat ıeldi ki: later istemez 
yllrUmekte devam ettiğim bu 
çıkmaz yolda, ona iltica etmekten 
baıka hiçbir çarem kalmamıştır. 
Babuıuı; beı on para biriktirmek .. 
kendime 11ğınacak bir köı• teda· 
rik etmek için baı vurduğum ıon 
Omf t te böylece kmlıp hurdabaı 
olduktan ıonra ... 

* 
iki saat kadar düşündükten 

sonra, Şevkete ıu cevabı yazdım, 
gönderdim: 

"Şevket Bey. 
"Mektubunuzun mllnderecabna 

büyük bir hiısi ıUkranla karııla· 
mamak için insan çok nankör 
olmalı. Ben iıe sizin ebedi min
netdarmızım. 

«Size, ömrlinUz oldukça taııya· 
cağımz bir züllü hicap vermekten 
korkmaanm, bir an bile tereddüt 
etmeden istediğiniz yere koşa• 
cağım. Fakat, korkuyorum.. teh
likeden, ıstıraptan •. ve hatti ölUm· 
den korkar gibi korkuyorum. 

«Bana bir iki gnn daha mUıaa· 
de ediniz. Kendime biraz daha 
ceaaret vermeye çahıayım. Sizi 
memnun edecek bir vaziyet ala· 
bilirsem; dünyama en bahtiyara 
ben olacağım. » 

Ruhan, hiuen Ye kalben daima 
ıizio olan 

· Melek 

29 Temmug 1840 
Etimdeki kiğıdı fırlattım, attım. 

etlerimi semaya kaldırdım: 
- Allahım! .. Arbk sana ısyan 

edeceğim. 

Diye bağırdım. 
Yere attığım kiğıt, Nibat'tan 

gelmişti. MUnderecatı da, ıundan 
ibaretti. 

"Ebedi aşkım .. SevgiJi Meleğim! 
Şu feryatnameme, bir cinaye· 

timin itirafile başlayım. 
Apartmanı, ben bastırdım. 

Saadetime engel olan o melun 
yuvayı ben dağıttım. Günlerden· 
beri senin önünde aşkın en daya· 
nıJmaz ateşlerile yanıp tutuştuğum 
halde bunu gürmedin. Ancak 
para hırsile, para tamağile baı· 

kalarmm yüzlerine güldün; bana 
ehemmiyet bile vermedin. Hele 
apartmana geldiğim giin beni 
layık olmadığım bir şekilde tah
kir ettin. 

Bütün bunlar beni çıldırttı. 
Senden intikam almak istedim. 
Seni parasız bırakmak.. bütün o 
kıskandığım adamlardan ayırmak .• 
nihayet ebediyen sana sahip 

.,._ ______ ...__________________ verdim. l olmak içiıı aittim, seni haber 

(Ar'kuı var) 

SON POSTA 
= .... 

Kırkını Geçmiı 
kadın Ressam: 

"'°'" 
- Bir sonbahar resmi yapı• 

}Orum. 
Model olarak karımıza 

bir ayna mı koydunuz? .............................................................. 

Din•• llıtı•al Hab.r~ 

Yugo•lavga Da 
Yağlı Tohum 
Yetiştirecek 

Dünyada Neler Oluyor ? 
25 Senedenberi İdam Edileceği 

Günü Bekliyen Mahkum ! 
Amerikanın New· Jeraey ha· 

piıhaneıindo tam 25 aenedenberl 
idam edileceği gUnU bekliyen bir 
mahknm vardır. Adı Artibald 
Hiry dir. 

Bu zat 1008 senesinin Niıan 
aymda bir mUnakaıa esnasında h ... 
men biç atbepıiz olarak bir papaa 
öldUrmUı, ayni senenin Tem muz 
ayında muhakeme edilmif, elek
trik ıandalyesine oturtulmak su• 
retile idamına karar verilmiŞtir. 

Karara müteakip mahkum ha· 
pishanenin öll\m cezaıana çarpı· 

!anlara mahsus kısmına götllrlll
mllt ve kendisine eylul ayının ilk 
rUnli idam edileceği haber ve
rilmiıtir. Fakat eylül ayı gelince 

kararnamenin yazıı ıeklinde bir 
eksiklik görUldüğU için T emyiı 
mahkemesinin emrile hUkmOll 
infazı talik edilmiştir. Bu pefa 
intizar devresi bir sene sürmüş· 

tUr, bunu müteakip hapishane 
idaresi mahkumun şuuruna halel 
gelmiı olmaaı ihtimalinden şüp
helenmiş, keyfiyeti mahkemeye 
arzetmiıtir. Mahkeme mabkümun 

muayenesi için bir sıhhiye heyeti 
göndermiıtir. Heyet adamı mU· 
ıahede altma almııtır. Bu mUıa• 
hede de tam 25 ıenedenberi au,.. 
mektedir. Adamın timdi bergtlnkO 
ıözll ıu imiı: 

- Bıkbm, öldürecekseniz 61· 
dUrUnllz de kurtulayım. 

Propagandayı ihmal 
Etmeyiniz 1 

Belgrattan bildiriliyor: Y ogua· \ Dört Beş 
Hazırlıklar Javyanın birçok , 

Yaşında 
Yapılan 

Çocuklar Tara
Bir Nümayiı yerlerinde aari fından 

başladı ziraat tecrübe iı-
tasyonlan inıa edilecektir. Bu 
istasyonlar bilhassa yağlı tohum 
ve nebat yetiştirmekle ve bunları 
tetkik etmekle meşgul olacaklar• 
dır. Y oguslavyada yağlı tohum 
ekimi azdır. Memleketin ihtiy .. 
cını karıılamak için böyle bir 
teşkillta IUzum görülmüştOr. Esa· 
sen Sırbistan Makedonyasında 
çalışmakta olan bunlara mUmasil 
istasyonlardan alınan iyi nfdice
ler bu fikrin tatbik sahasına 
geçmesine çok yardım etmiştir. 

Ziraat Nezareti bu itlerin ya• 
pılması için lazım gelen tahıiub 
hazırlamıt ve iıtasyonları kuracak 
mUtehassısları da tayin etmittlr. 
Şimdi işlerin baılaması için iıta .. 
yon kurulacak yerlerin teabit 
edilmeıi beklenmektedir. 

* Romanya ticaret ve sanayi 
_R_o_m_a_n_g_a_d_a-· nezareti yeni hir 

Rrım•nl•r kanun projeıl ha• 
zırlayarak ayan 

.__ç_a_ı_ıı_a_c_a_k__. meclisine vermir 
tir. Bu projeye naıaran Roman· 
yada it gören ticari, sınai bUtUn 
mUeaıeselerde kullanılan memur• 
lar, her sınıfta en az yüzde 80 
Rumen tebaaıı olacaktır. Her 
sınaftan maksat İf bölUmU dola• 
yııile ahnan Ucrettir. Yalnız mü• 
dllrler ve idare mecliıi gibi yllk· 
sek iktidarın aranacağı yerlerde 
bu nisbet yüzde elliye kadar 
indirilebilecektir. 

Yeni kurulacak ve bu yüzden 
fazla miktarda iıten anlar ecnebi 
çalışması lnzumlu olacak hallerde 
de bu nisbetler, nazırlar mecliıin· 
den hususi bir karar alınmadıkça, 
arthralamıyacaktır. 

1'-

Avustralyadan bildirildiğine 

~ 
Yeni bir 1 göre, bu memle· 

. ketin garp villlyet· 
ltın madenı }erinden birinde 

çok mUhim yeni bir altın madeni 
bulunmuştur. İşlemesi verimli ola
cak olan bu maden yakmda 
çahımağa başlayacaktır. 

* 
Sofyadan bildiriliyor: Takaı 

'
Bulıaristan- işlerine şimdiye• 

kadar yalnız Bul· 
da takas gar milli bankası 

işleri bakıyordu. Hal· 
buki bankanın şubelerinin az 
oluşu bu işten memleketin her 

-

Dercettiğimiz reıimde bir alay 
,ocuk gGrllyorsunuz, kiminin elin
de boru, kimininkinde trampet 
veya düdük vardır. Önlerinde ta• 
ıuhklan çifte direkli leYhaya ge
lince, bunun llzeriode: 

- Annemiz çalııırken biz oy• 
aamak iıtiyoruz, cllmleıi yazılıdır. 

Filhakika yaıları dört ile alta 
araıında bulunan bu çocuklar 
mUrebbiyelerlnin nezareti altında 

Tav,anh NUfusu 
Tavıanlı, ( Husuıt) - Son af 

kanunundan istifade ederek teı• 
cil edilen doğum miktarı 5000 dir. 
Kaza nl\fuıu 38823 e baliğ ol· 
muştur. 

Cumuşhacıköyde Belediye 
Faaliyeti 

GümUşhacıköy (Hususi)- Be
lediye tarafından inşa ettirilmekte 
olan park bitmek üzeredir. Park 

geceleri elektrikle tenvir edile· 
cektir. İnşa edilecek aıri fınnla 
lokantanın arsaları da hazırlan· 

mıştır. .............................................................. 
tarafmdan liyıkile istifade edil
memesine sebep teşkil ediyordu. 
Bunu nazarı dikkate alan milli 
banka takas işlerile uğraşmak 

Uzere her Ticaret Odası yanında 
bir bUro teşkil etmiıtir. Üç kiti· 
den ibaret olan bu bürolar takaa 
işlerine bankanın btltUn salihi
yetile bakacaklardır. Bu üç zahn 

birini Milli Banka diğerini lkhsat 
Nezareti üçUncüıUnU de mahalli 
Ticaret Odası tayin edecektir. 

olarak oyııamıya ıeJmlfJerdlr. Fa
kat tqıclıkları levhaya balalıraaı 

- Ayni zamanda ilk nUma• 
yiılerinl yapmakta olduklarına 

hilkmedilemez mi? . 
Bu resim Ruıyada ahnmııtır • 

En bnynk kıymeti Ruılann çolr 
kuvvetli bir sfllb olan propagan• 

dayı çocukların arasına bile sok· 
duklarını gö•termeılndedir. 

Tıp FakUlteıi Klinikleri 
Blltlln tehir hastanelerine da.e 

ğılmış olan tıp faklllteıi klinikleri• 
nin Gureba ve Cerrapaıa baata
nesine toplanması, bu suretle 
talebenin daha iyi iıtif ade ede
ceği anlaşılmıştır. Maarif Vekaleti 
Üniversiteye 85 bin lira tahsisat 
vermiştir. Gureba hastanesine iki 
yeni pavyon inşa edilerek klinik· 
ler buraya toplanacaktır. 

- l ::>;.i .... . ..,, ...... :;-. · ~ •• ~ .... . 1 

ZONGULDAK 
HAVZASI 

Kömür servetimizin kalbi, 
Bu kitapla teşrih edıli) or. 

HüsnUtabiat 
Matbaası 

75 Kr 
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------·------- Nakleden: Hatice Hatip ---

DRAM 
Salonda on · bet. yirmi kiıi 

kadar vardılar. Muhavere sine
malarda oynanan heyecanlı dram• 
lara intikal etmişti. BUtUn ka
dınlar: 

- Ay şimdi bir ıey olacak, 
•y timdi bir felaket gelecek, diye 
)'ilrek1eri titreten bu nevi film· 
lerin tamamile aleyhinde idiler •.• 
Vilcutte Urpermeler yaratan ve 
gayet iptidai bir teknikle kalbi 
oynatan sahneleri beğenmiyorlar· 
dı. Sert sert tenkit ediyorlardı. 

Meşhur romancı ve maşhur 
tiyatro müellifi İrfan itiraz etli : 

- Hayır hanımefendiler f Si· 
ıin sözlerinize inanamam. Her ne 
kadar filmler ekseriya sırf gör· 
güsüz, cahil ve anlayışı kıt bir 
sınıfa hitap etmek iç'io yapıhrlar
aa da yürekte bir fizüntü, bir 
korku yaratan, omuzlarda Urper· 
meler dolaşbranları sevmeyen ka· 
dın ben tasavyur edemem. Bu nevi 
dramlar bittiği zaman o feci ve 
,.,yatın müşkül anlarmı gösteren 
1ahneleri seyretmiş olan insan 
için dünyadan memnun olmak, 
hiç olmazsa kısa bir zaman için 
bile olsa saadetin kıymetini bil· 
mek daha kolaydır. Bakınız size 
ben anlatayım: 

Bu nevi heyecanlı bir dram da 
. hayatta benim başımdan geçti ve 
bana ba}•atımm kıymetini öğretti. 

Bütnn han1mlar yürekleri titre-
tecek, kalbi üzecek omuzlan 

' . 
llrpertecek heyecanh bir vak'a 
dinleyebilmek fimidile muhacr.irin 
etrafım s rdılnr ve muharrir an· 
Jatmıya başJadı: 

- t9ı3 senes"nde idi. Bunu 
öyliyerek size o zamanlar daha 

ger.ç olduğumu anlatmak istemi} er 
rum. O ı:amanlar Maltepede otu· 
nıyordum. Tahrir hayatma henüz 
yeni atılmıştım amma ilk pi) es~e
rim oldukça muvaffakiyetle temsil 
edilmişti. Ve benim de oldukça 
iyice bir ismim vardı. Maltepede 
oturduğum köşk1in yanında bir 
köşk daha vardı. Bu, mütekait 
bir zabitin köşkü idi. Köşk lrnm
fUm diinyanın en dürüst, en 

namuslu, en iyi insanlanndan biri 
idi. H rbıumumide belki on kere 
yaralanmıştı. Anadolu harbine 
iştirak edemeyişinin sebebi bir 
ayağlmn dizkapağma ve bir eli
nin de bileğine kadar tahtadan 
olu~u idi. 

Miralayın -komşum miralaydı
kendisinden belki yirmi, yirmi beş 
yaş küçiik genç gtizel, güzel 
olduğu kadar genç, genç olduğu 
kadar güzel bir karı11 vardı. Bu 
kan koca belki şahsımın onlara 
verdiği bir muhabbet veya ismi· 
mln onlara telkin ettiği bir hür
metJe daima bana karşı mülte
fittiler. Okadar iyi bir komşuluk 
gösteriyorlardı ki nihayet ~onışo
luğ'amuz dostluğa inkdap etti. 
Ben de onların evlerinin heme.o. 
hemen her alqam mDd ... 
vimi oldum. Hanım bize 
piyano çalar. Mütekait miralay 
piket oynam aıııı Ye benimle 
edebiyattan bahsetme.mi severdi. 
O yaun yedi senedenberi çok 
eevditim bir kadından aynlmışbm. 
Kalbim boş, hayatım boştu ve 
miralayın kansı dftnya gülellerine 
parmak ıaırlac k kadar cazipti. 

Ne oldu, nasıl oldu? Bilmiyo
rum, !!lintin birinde bir de kalbi· 
ıni yokladım ki ben de alev ba .. 
~ı aarmıf. Miralayın hanımına 

eski tabirle: "bin can ile qıkım,, 
hem de nasıl temiz, plitonik, 
tam bir mektepli aıkile. 

Bilmem genç kadın bu aokı 
merak ediyor muydu? Herhalde 
benim izhar etmekliğime imkan 
yoktu. Cünkll ben hanımı mira
laysız bir kere görmemiştim. 

Gecelerin birinde idi. Benimle 
edebiyattan bahsederken miralay 
tıpkı bir genç kız gibi kızararak 
bana kendisinin de edebiyatla 
meşgul olduğunu, hatta bir piyes 
yazdığım söyledi. Evet bJr dram .• 
manzum bir dram ya%D11fe. Ve 
İçerden bir defter getirdi.. Bana 
beş perdelik bu dramı okudu .• 
Dünyanm en dürtist bir askeri 
olan bu iyi adamcağız en fena 
şairdi. 

Fakat ne yapannn mecburi 
beş perdeyi ıonuna kadar dinle
dim ve sonunda bunun çok güzel 
olduğunu söyledim. Bundan cesa• 
ret alan kom~um arlık bana 
edebi noktainazarlarını daha faz
la açıyor, ben de kendisine 
"muhterem üstadım11 dedikçe çok 
memnun oluyordu. 

Diğer taraftan da benim ha· 
nıma karşı olan aşkım gitgide 
artıyordu. Hanım çok namuslu 
ve kocasına pek sadık bir ka· 
dıod1. Buna rağmen birgün • ah· 
laksız.bğımı itiraf ediyorum • ken• 
dimi tutamadım, evlerinde.1 çıkar
ken cebimden çıkardığım bir 
mektubu hanımın e ine s ktştlr
dım. Bu mektupta ona karşı olan 
aşkımı itiraf ediyordum. O gece 
sabaha kadar uyku uyumadım. 
Acaba bana ne cevap verecek, 
ne cevap verecek diye düşünü· 
yordum. Sabah olmuştu, kapı 
çalındı ve içeriye bitişik e\i in 
hizmetçisi geldi: 

- Çok mühim bir iş için Be
yefendi sizi görmek istiyor, dedi. 
Şimdi hemen gelsinler. .. Biran 
evvel... 

Çok mühim bir iş!. Eyvah!. 
Mahvolmuştum demek. Mektubum 
miralayın eline geçmişti. Birden 
gözümün önüne tabanca, kurşun, 
bıçak geldi. Kendimi alnımdan 
iki kaşımın ortasından yediğim 
bir kurşunla yere serilmiş gördüm. 
Sapsarı olmuştum. Sesime meta
net vererek: 

- Şimdi geliyorum, dedim, 
gittim. Miralay ~!onda beni ka· 
but etti ve ben içeri girer gir· 
mez ibann: 

- Azizim irfan Bey dedi, sixe 
bir şey rica edeceğim.. bir piyes 
yazdım bitirdim. Barbaros Hay• 
rettinin ilk uşkı, isminde tarihi 
ve manzum bir dıram. Bunu Şe

hir tiyatrosuna vereceğim, fakat 
i:Smim tanınmamış bir isim olduğu 
için kabul edilmemesinden kor
kuyorum. Ne olur piyesi himaye 
etmek üzere bcoim ismimin yanına 
ıriz de imıanm koyar mısınız? 
mli~erek yazılmış olsun ... 

O andaki sevincimi size tasvir 
edemem. Ben ne ~annetmiştim. 
Karşıma ne -çıkıyordu. Miralay: 

- Bu fikir kanmın fikridir, 
diyordu. o bana bu 6krimi me 

çm khğımı ve sizin bunu kabul 
edeceğinizi söyledi. 

Gözümll ona çevirdim. Elinde 
tuttuğu bir klğıt:la oynuyor ve 
gözlerile bana işaret ediyordu: 

- Ya evet de yahut ta bu 
kağıdı kocama gösteririm. 

Tabii sevinçle kabul ettim. 
Ve o sfin dinl.dij hn alh perde, 

SON POSTA 

Kadeh, Şişe 
Ayarlanma lıi için Yeni 

Mühlet Verildi 
Yeni ölçüler tatbikabnın en 

mtihim kısımlarından birisi de 
ıişe ve bardaklara taalluk eden 
hükümlerdir. Eldeki nizamnameye 
göre bOtün müskirat kadeh ve 
bardaklarının hacimlerinin Uzer· 
lerine yazılması ve bu İ§lerin 935 
senesinin ilk giinllne kadar biti· 
rilmiı olmaaı lazım gelmektedir. 

Fakat kanunusani bidayetine 
kadar tayin edilen bu mühlet 
yalnız balen kullanılmakta olan 
bardaklar içindir. Diikkan ve 
ticarelhnelerde mevcut olup sa· 
tışa konulmuş bulunan bardakla· 
nn kat'iyen itaretli olmaıı icap 
ediyor. 

Diğer taraftaıı aüt, bira, gazoı:. 
soda, ıarap, rakı, bilumum mtls· 
kirat, memba ve maden ıu)arı 
şişelerinin de ayni tekilde üze.r• 
lerine İfaret koouJmak lizımdır. 
lkbsat Vekileti, nizamnamenin 
tatbiki sahasına girdiği müddet 
zarfında ikmali icap • eden bu 
husus için son bir müsaade ver
miıtir. Bu nıüsaadeye göre, ey• 
lül bidayetine kadar şişelerin üzer· 
lerine etiket yapışhrılabilecektir. 

Hava Vaziyeti 
Diin Hava Nisbeten 

Serince Geçti 
Sıfır derecei hararete ve deniz 

seviyesine indirilmiş barometre 
dtin saat 7 de 729, saat 14 te 
161 ; derecei hararet: 7 de 19, 
14 te 21,5; azami derece 22,5; 
asgari derece 17,5ti. Rüzgar ta· 
mamen Yıldızdan esmiştir. Azami 
ıürati saniyede J O metreydi. 

lngllterede MUthlş Sıc klar 
Londra, 5 ( A. A. ) - Dün

denbcri, sıcak dalgnsı, evvelki 
günlere nisbetle daha btiyUk 

ıiddetle hükllm sürüyor. Orta ve 
Cenubi İngiilerenin mühim bir 
kısmında hararet derecesi, fah
renhayt 80 i geçmiştir. Bu sıca• 
ğm böyle devam edeceği tahmin 
ediliyor. 

içki Duşmanları Beynelmilel 
ı<ongresi 

Stokholm'de ayan 19 unda 
toplanacak olan içki düşmanları 
kongresinde Türk içki düşmanla
rını ve Yeşil Hilal Cemiyetinin 
kadınlar kısmını Safiye Hüseyin 
Hanım temsil edecelctir. Safiye 
Hüseyin Hanım bu günlerde şeh· 
rimizden ayrılacakhr. 

Sakalorya Rekoru 
Aldığımız malumata göre bu 

sene hususi ilkmektepler içinde 
bakalorya muvaffakıyet noktasın: 
dan imtihan rekorunu kıran Y enı 
Nesil mektebi olmuştur. Bu mek .. 
tebin beşinci bakalorya sınıfından 
ı g efendi, resmi maarif mektep
lerinde imtihana girmiş, 'O u pek 
iyi, 8 j de iyi kaydile muvaffak 
olmuılardır. Muvaffak olamıyan 
tek bir talebedir. 

••••••••••••••••••a••..-ı••-••--•••-----•••••••• ... 
ıekiz tabloluk bu dram bayatta 
en far.la hoılandığım dram ol• 
muştu fakat .•• 

Hanımefendiler bir aiızdao 
sordular: 

- Fakat? .• 
- Fakat bu dram miinekkit• 

Jerin pek hoşuna gitmedi. Bu 
piyesten sonra tam tı.ç sene Şehir 
tiyatrosuna başka hır eser •ere-
medim ve ifte bu kendisine ter
biyesizlik etmiJ olduğum, misafir· 

pervcrli~~ _ve do~~ e~iy~t· 
Jerini auıJatımal ettigım hır ade 
kadınının gayet lııce bir r.ekl ile 
bana verdiii bir ceza, bir ders 
oldu. 

TA 
3.üncü 

Büyük 
keşide 11 Tem 

ikramiye 5 

Sayfa 11 

uz 193 

o 
Ayrıcr • 10.000, S.000, .000 liralık ikramiye ve 

20.000 liralık bir mük4f at vardır. 

istanbul Sıhhi M.. seseler Satı alm 
Komi yonu Rei iğin en • 

Sıhhi müesseselerin 1934 maJi senesj makarna, un, ehriye, 
irmik, kuskus ihtiyaçları iie Akliye hastanesinin ve Kuduz T. Mü
essesesinin aüt ve kase yoğurdu ve kez.a Akliye hastanesi ve Ku
duz T. Müessesesi üe Sanatoryomun yaş sebzelerinin tamamı ve Tıp 
Talebe Yurdu ile Çocuk hastanesinin bir kısım yaş sebzeleri 31 

Temmuz 934 Salı gUnü saat 14 te kapalı ı.arf usulile muamele yapıl
mak nıere mtinakasaya konmuştur. isteklilerin müracaatlnra. 0 3673,, 

Denizyol1arı 
iŞLE TM ESl 

Acenteleri ı Karakay K8prQbat 
Tt'l. 42362 - Sirkeci Mühilrdarzado 

Han TeL 22740 

. Ayvalık 
Sür'at Yolu 

MERSiN vapuru 7 
Temmuz . 

C maırtesi 11 de Sirkeci 

nhtımıodan kalkacak lzmir' e 
gidip dönecektir. ' 13703., 

Fatih Sulh ÜçüncU H11kuk 
Satış emurlu§undsın: Mimnrsl
nan mahallesinde: Dibek sokağındn 
atik 1 cedit 3 No. larla murnkkam 
17872 kurut kıymetinde 44/86 metre 
murabbaınd~ buJunan ar1a ile Kir· 
mastl mahal\eaindc Tetlimmeler ıo
kağanda 16 mükerrer No. Jı ve 8708 
kuruş kıymetinde 43,54 metre mu• 
rabbaında bulunan arsanın nu:fına 
mutaaarrJf bulunan Hüsanıettin Bey 
diğer msf hisse sahibi bulunan nıah· 
cm: Kemalettin Beyin hissesinin sa
tılması için mahkemeye vaki müra
c ati neticesinde her iki arsnmn 265 
llrn 80 kuruştan dun olmamak tiıere 
bilmüzayede ıııatılmasına karar veril· 
miş olduğundan mez.kt~r arsalar açık 
arttırma ııuretile 1 a,tusto• 34 tari
hine müsadif .ah günil sarı.t 14 • 16 
ya kadar mahkeme b~tk ti~i ~da
ııımda berveçhiatl eerıut daırcsınde 
ıııatılacaktır. 

t - Meı.ki\r ııapimenkUl (iz.erinde 
müseccel ve gayrioıilaeccel hak aa· 
hiplerinio 20 gfiu xnrfında memuri
)IClimiı:e vesaiklerile beraber müra .. 
caat etmeleri akal takdirde gayrimfi
aeccel hnk aahiplerl payl şbnlmnd n 
hariç bırakılacaklardır. 

2 - Arttırma pe§İD para iledir. 
iştirak edeceklu % 1 buçuk niıbc· 
tinde pey akçesi vermiye mecburdur. 

3 - Üzerine ihalesi icra kılın n 
mOşteri bedeli müzayedeyi Yermediği 
takdirde on beş lrÜ" aonrıı ytni 22 
ağustos 34 tarihine müaadif çarşamba 
günn saat 14 • 16 ya kadar yapılacak 
ikinci arttırmadaki farktan •e z.nr r· 
dan mes'ul olacaktır. 

4 - ihale tarihine kat olan T~r
giler aahlplerlne Ye telllliye mOfte
riye ittir. 

s - Şartname berkeaiıı aörebile· 
ceği ıurette açıktır. Fazla malumat 
almak latiyenlerin satıf 27 numarab 
mcmuri1etimiıe müracaatleri linm• 
dır. Keyfiyet ilin olunur. (32) 

lstanbul AaliJ'• Birinci Hukuk 
mahkemeslndenı Müvekkili ~rifo 
Hanımın mumzisi bulunduğu emre 
muhamr aenetle Veznecilerde 1ıtiklil 
liıeıi müdürü Agih Sırrı Bey zim .. 
metinde beı yüz elli lira alacağını 
natık senedin zayi etmiı olduğundan 
bahisle mezkftr senedin ticaret kanu
nunun 688 inci maddesine tevfikan 
iptaline karar itası mumaileyh Şerife 
Hanıma i.nfeten avukat Hnyruhllah 
Bey tarafından talep edilınio ve mah
kemece mezl-Ur madde ahkamına tev
fikan mevzubas senedin bedelinin 
kimaeye tediye edilmemesine ve dileue 
mahkeme veznesine tevdi etmesine 
ve bu 1enedin lrimin yedinde i1e 4S: 

Çorlu Sulh mahkemesC satış 
m murluğundanı Açık nrthrmn ile 
paraya çevrilecek gayrimenkul ne 
olduğu: maamüıtemUat bir bap hane •• 
Gayrimenkulün bulunduku mevki No.ıı 
mnhnllesi sokağı: Çorlunun Seymen 
köyünde cnmi kartısında. 

Takdir olunan kıymet: ( 150) Jira. 
Arttırmanın yapılacağı 1er glin aaab 
Çorlu Sulh mahkemesi 1abt memur• 
luA'tJ 30 temmuz 934 perıembe aaat 
14 ten 16 ya kadar. 

1 - fıbu gayri menkulun arttırma 
ı rtnamesi 18/Hnziran/934 tarihinden 
itibaren 93412 No. ile Çorlu ıulh 
mahkemesi Nf.Jf memurluğunun mu• 
ayyen No. ınnda berkesin görebilmeal 
için nçıkhr. İlanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak isüycnler işbu 
şnrtnamcye ve 934/2 dosyn numarasile 
m muriyetfmize müraca t etmelidirler • 

2 - Artırmaya iştirak içiu } ukar
dn yazılı kıymotin °o 7,5 ni~pftinde 

pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubu te\ di edilecektir. 

S - İpotek sahibi olacaklılarln 
diğer tı!,\kadarlımn ve irtifak hakkı 
eahipleriııin gayrimenkul üzerindeki 
hııklarmı hususile faiz ve masrnfn dair 
oforun iddıalamıı işbu illin tarı fıiuden 
yirmi gün iç nde evrakı mü pitelerile 
birlikte memurıyetimize biidırıneleri 
icap eder nk:Bi halde hakları tapu ~icj
lile enbit olmadıkça snbş bedelının 
p ylnşmaeından harıç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmay& 
iştirak edenler arttırma 'ıırtnamesinl 
okumuı ve lüzumlu maliimnt almıı 
ve bunlan tamamen kabul etmiş ad 
•e itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen :ıamandn gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok arthrana iha\o edilir. Anc k 
arttırma bt deli muhammen kıymetin 
yüzde yetnılı beşini bulmaz veya satıı 
iıleyenin alacaflına rllchnnı olan 
dlger alacaklılar bulunup ta bedel 
bunlanu o gayrimenkul ile te-
min edilmio nlacaklılnnn mec-
muundnn fazlaya çıkmazsa en 
çok nrttır nının tnahbQdü baki lml
mak üzere artbrmn on bet gün dahc 
temdit ve on betinci günil ayni santteı 
yapılacak arttırma bedeli aatıo istcı

y nin alaca~ına rüchnru olan diler 
alacaklıların o gayrimenkul Ue temin 
edilmiş aJacakJan mccmuundıuı faz .. 
J ya çıltmak ıartile en çok arttırana 

ihale -edilir. Böyle bir bed 1 elde 
edilmene ihale yapılmaz. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
edilen kJmse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayt vermezse ihal 
kararı feııholunarak keııdiainden evvel 
en yüksek teklifte bulunan kimse 
anetmif olduğu bedelle alm ğn razı 
oluraa ona raıı olmazsa Yeya bulun
mana hemen on bet giln miiddetle 
arttırmaya P,karılıp en çok t'\rttırana 
ihale edili,.. bd ihale arasındaki fark 
ye geçM a-Galer için yilzde be{rbtn 
heıap olunacak faiı Ye diter ıararlar 
aynu bilkme hacet kalmakıızın me .. 
muriyetimiıce alıcıdan tahıil olunur. 
Mezkur gayri mcnkulOn yukarda 
söıterilen 30 I temmuz/ 934 tarihinde 
Çorlu Sulh mahkemesi ıabf memur
luğu odaaında itbu ilin ve g5stcrilen 
arttırma şartnameal dairesinde ımh• 
lacağı ilan olunur. 

güu za.rhuda mahkeme veznesine ibraz. 
edilmesine ediJmediği takdirde sene· 
din ıptal edileLeğine 34-413 No.lı 
dosye ile karar nrilmiı oldug ı ı ilin 
olnuuı. [10) 
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Marmaranın Pırlantası 

BOMONTiNIN nezareti altında 
Kızkulesi Park ve Plijı 
Köprü ÜskUdar iskelesinden ve Beıiktaıtan Salacığa Sabahtan 
gece yarıma kadar her yarım aaatte gidiı gelit vapur vardır. 

iNCESAZ, ORKESTRA, VARYETE 
Gayet ucuz mezeler, Taze buzlu küçük fıçılar müıterilerimizfn 

sofralarmı tenlendirmektedir. 

Hususi milsamere ve ziyafetler kabul ve tertip edilir. 

Belediye Sular idaresinden : 
1 - idarenin Silibtar ve Karaaiaç depolar andan T erkos k6y0ndeld 

fabrikaya g&nderilecek olan beheri 1,000 • 1,100 kilo ağırlı· 
j1ada 300 adet font borunun aakliyeai kapala zarfla mUnaka· 
•aya konulmuttur. 

2 - Münakasaya iftirak edecek alanlar nakit ••Y• muteber bir 
Banka mektubu olarak Bet ytız liralık teminat vermei• 
mecburdurlar. 

1 - Talipler nakliyata kara ••Ja denizden yapacaklannı tekliflerin
de taarih edeceklerdir. 

4 - Mlnakauya iıtirak edecek olanlar prtnameyl bir Ura muka
bilinde idare vezneaiodeo alabilirler. 

1 - Talipler ihale gOnO olan 11 Temmuz 934 Çarpmba gllnD 
aaat ikiye kadar teklif zarflannı ldore Heyeti Bafkitibine 
\'ermelidirler. .. 3702,, 

....... HiLALiAHMER ...... 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

28 Haziran 1934 Perşembe glnD Gaz ma•kesi fabrikauı için yapı
lacak pazarlığa iftirak edenlerin lizım gelen ıartları haiz olmadığı 
sarlUdliğtloden pazarlık OD bet gOn müddetle tehir edilmiştir. Talip 
olanların tartnamenin (12) nci maddeainde zikredilen vesikaları 
hlmil olmak llzere Temmuzun on ikinci Perpmbe gtioO aaat on 
befte Hillliahmer Merkezi Umumlaine müracaat etmeleri ilin olunur. ,._ ______________ _.(837) -

SON POSTA 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 
latanbul Acentalığı 
Uman Han. Telefon: 22925 

Mersin Yolu 
SADIKZADET-:.::u: 
Pazar wünü aaat 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Giditte Ça
nakkale, bmir, KGllilk. Bodrum, 
Rodoa, Marmarf1, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kat. Finike, Antalya, Alan
ya, MenJne rfclecek. IMnllfte: a)'DJ 
iakelelerle beraber Taıucu, Anamur, 
Kuıadaaı ve Gelibo)u'ya ufraya
eakbr. 

Trabzon Yolu 
DUMLUPINAR ;.:~:u: 
Pazar rflnO aaat 20 de Galata 

nhbmından kalkacak. Gldltte: 
Zoapldak, lnebolu, Ayancık, Sam-
ıun. Onye, Ordu, Gireaon, Tirebolu, 
GfSrele, Trabzoa Ye Rizeye. DBnGıt• 
bunlara illvet•n. Of ve SGrmeneye 
ufrayacaktu. 

0r. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular oadde1i No. 33 

latanbul 8 ne• icra memur
lulundan ı Bir borçtan dola71 mah
cuz iki kıta Adapazan ahıap ye 

demir lmalltbanesi anonim tlrkitlne 
ait biHe 1enedabna mahauı muya)c. 
kat makbuz ilk açık artbrma ıuretlle 
9171934 tarihine müaadif pauıteal 
gGnll ıaat ondan on bire kadar bor• 
aada aahlacatı taliplerin mahallinde 
hazar bulunacak memura mGracaatlarl 
ilin olunur. (33) 

-r ..... 

Haki kale• 
e111tiseptik 

OANTOL , (Su, P&eta. toa ve .. llHml 
hallnde ır•lf•t antlaeDUk ve ıatıf ko-

kutu blJI d i t macunudur .. 

Paetor tetebbuatl ueuıu u a • • 
ıhzar edllmlt oıuo. dit etıerlnl ltuvv• 
ıendlrlr ve bir kacı .,Un &&rflnda m.
ıere fevk&l&de bir beyazlık verit'. 

Neteeı ta•"lf• ettıtı ciheti• tııı..._ 
ıutUn kullananlara pyanı tavaıyecur. 

Ailada l&Uf ve devamlı bl• _._ 

llM varır 

OANTOL ; Bafllce oartumeru ..... 

f0RkWI tol• uftlulftf 

48POM 

AZUMllAHTia.m 
8enclbara .f;fan ........ 

"SAT i E., 
VANTiLATÖRLERi 

ve fevkallde tediye ıartlan uyesinde 

VERESiVE SERiNLIK 
(893) 

Parlak bir lzdlwaç .rapman 
için muhtaç olduğunuz en büy"ük yardı 

Ba sene parlak bir izcliYao yapmak iıter miıiniz; 
tahayyül ettiğiııiı erkelin dikkat nuarını oelp 
için H yapmak tazım geldiğini bilmeliıinls. Ben, 
içlerinde birçok ta milyoner bulunu birbo 
yüz kiti ile göriiıtiim. Onda dokuzu, hırı•J-
dın eYvel beyaı, nermio, kadife gibi yumuşak 
bir cilt. fevkalade güzel bir ten ararlar. 
Bu.oları az muraf ve cils'i bir zahmetle 
elde eclebilir14DiL ''Tobloa Jaıemi,,DİIP. teıki
bfnde, 'baıl:a buna benzer litçbir mUıta!ı 
zarda mevcut olmıyan cilde kuvvet ve 
gllzellik nrloi maddelerin bulunduğuna 
tekeffül edeıir., biobir nkit muftf
fakl7eteidik görmemiftir. Aktaa ,U
mazdan enet, "cilt gıduı pen.be renk
li Tokalon kremi,,ni ıürilııilıt Siz U• 

)'Urken, cildimi beıliyeoek, geno
Ieıtireoıktir. Sabahlan da"oilt gıd811 
beyaz (yağıız) Tokalon kremi,, Dİ 
ıürilDUz. Cildinizi bıyazJataoak, ka•
ndendireoek, ııklqtıraoak, pniı mııamatı 
Ye ıiyah noktalan defedeoektir. "Tobloa 
kremi.. ni hemen bugilD lmllaomağa bat-

fte bir milyoner 

evle~~l>ilece 
genç. kız 

laywz; ten Ye oilcliniz nebdar çirkia oluna olna, netiouioden pek mema 
Ye mütehayyir blacabıım. M11ftffakı1eti tekefflil eder. 

Emllk ve Eytam Banka• lllnları 

Taksitle ve Pazarlıkla Sabbk Köık 
Eau Mevkii •• Newi T..aDI 
No. Lira 
17 AraawtklylDde V9* Klfkl 4180 Y.._. , ..... Kltk •im taklitle•• ,. • ...,.,. utmcap 

taliplerin 9 Temmm iM Pazartell ,a.ı IMt olHla Şabemll 
mlraeaatlan (401) 

* • 
lstanbul Altlncı icra Menturluiunda 

Mukadd .. Beyoiluada Sari,. ÇU1181Dcla 13 No. da Jbmet ecleo 
ye ElyeYlll ikuaets&lu meçhul AbduDah Efendi ile Galatacla O.er 

Efendi hamnda mukim iken elyevm ika .. tı&ı meçlıal 
kefili laman e.,. : 

Emllk •• E1tam BukuaDID Beyotlu 8efincl not.mia 811195' 
tarihli muka•elenam..t mucibince 1/4/M • aınıM tarihlerine alt 
kira bedelinde• matluba bulunan (700) yedi ~ Drama tarihi mer 
kürdan itibaren % 12 faiz ve o/e 5 llcreti velrllef ve maarifi 
raiyeain mtıatecir Abdullah Efendi ile kefili mlltuelıill lamatl Efe• 
did•a hacaz yola Ue tabaill içia dairemkin 93411940 numaralı d 

1aaile yaptıtı icrai takip llzeriae tarafmıza g6aderilen ldeme • 
leri ikametılhınızan meıhul oldaja ıerhile bilA tebUt iade edlbaifı 
Ye bu kerre ilinen tebliıat lcraa kararp olıaae oldataadaa tarilll 
ilhdan itibaren bir •J zarfıacla balada mezktr borcaaan idem• 
Diz yeya bu middet ıarfıacla ftba takip baklanda bir dlyecet111• 
yaru biual Yeya bllYekale m&racaatle bildirmem lele•• e 
tebliji makamına kaim olmak tlı:ere illa ol••· (404) _____________ , ___ ............... 

,, ..... All ma.. 
....... ••••• :ı ... 


