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Komik Bir Hadi~• 

Radyo Dalgalarının Çarp
ması insanı Bayıltır Mı? 

. Kayserili Zatın 
Nihayet 

Galata köprllaU birkaç dakika 
içinde gayet komik bir hldiıeye 
ıahne oldu: 

Köprtl Uzerinde bir adam 
hayıldı. Bunun neresi komik, 
denilecekse de hadisenin tafıilAh 
&ğrenilince hiç öyle değil: 

Evvelki gün öğleden sonra latan
bul tarafından Karaköye doğru ıU
ratle yürUyen iri boylu, ıiımanc& 
otuz otuz bet yaılırında tahmin 
edilen gözlnkln bir zat tam Ka
dıköy lıkeleai önUne ieldiğl za
ınan karıı taraftan gelmekte olan 
ılıman •• pardeıUJU bir adamla 
karıılaımıı, birdenbire bu za• 
tin yakaaına ıarıhp hiddetle 
bir ıey ıöyledlği ve aka
binde baygın bir halde yere dtit· 
tUğll görlllmUıtUr. 

Hldlaeyl aören ve oradan 
ı•çmekte olan iki matmazel he· 
)'ecanla: 

- Ne oldu? ÖldO mü? .. 

Diye bağrışmışlardır. O arahk 
baygın adamın kollarında tutup 
kalkmaaına yardım eden yolcular· 
dan biri: 

- Bir ıey yok matmazeli 
Radyo dalaalarmın elektriği çarp· 
tı, bayıldı! .. 

Deyince matmazeller de, bu 
ıözll itltenler de boılukta uçan 
görünmez, radyo dalgalarının in-.. 

Gülünç Macerası 
Anlaşıldı _.... ____________ __ 

lspa yada Dahili 
ar 

Bir müddettenberi ergin bir tekil-
de devam edip giden lıpanya'oın 
dahili vaıiyoti had bir devreye gir-

mi~tir. !ıpaoyol Cilmhuriyetinin lll· 
nıodan evvel muhtar bir idare va-

dını almış olan Katalonya ve Kata
lonya'nın merkeıi Barılon, ıon 
vaziyetten istifade eder~k istiklal 
ilAn etmiştir. Bu yüzden klnlı arhe· 
deler olmaktadır. Tafsilat beşinci 
1ayfamızdadır. 

sanı bayıltabildiğine hayretler 
içinde kaldılar. 

Halbuki yere dUımeaile ayıl· 
ması bir olan gözlüklü zatı kol· 
larma girip Karaköydeki dökkiin· 
}ardan birine trötllren, yllziloe 'SU• 
•erbip, •u içirJp iyice kendiaine 
gelmeaine yardım edenler bu Ant 
hadisenin sebebini öğrenince gül· 
mekten katılmıılardır. 

Hidiıenln sebebi şudur: 
Vak'enın kahramanı olan zat 

Kayiserill (M.) Beydir. Kayiıeride 
çok aevdiği bir kızla nişanlanmıı· 
tar. Kızın pederl (A ) Efendi de 
Kayserilidir. Zengin, fakat biraz 
aaabi olmakla marufur. Nitekim 

( Devamı 9 uncu yüzde ) 

Yunan Vaziyeti De Gergin 
Muhaliflerle Hükumet Fırkası Anlaşa
madı, Cümhur Reisi T avassuta Geçti 

llaıo•kll M. Çaldarb, M.6'a.crfl M•cli•l1td•, laitab.t lcüuii•ü11d• 

Atina 7 (Huıuıi) - Yunania- nın ıiddetle reddettikleri ordu 
tanda dahili vaziyet artık en vU- zabitler kadrosunun teasiki ve in• 
ıuhsuz aafh ya iİrmiıtlr. Fırka- tlhabat kanun Jayıhalarını kabul 
lar arasındaki anlaşma teıebbUı· etti. Kabul reyi •erenler tabii 
lerl tamamile akamete uğradığı hUkfımet fırkası meb'uaları idi. 
aibi bu hususta . hiç bir Umit kal- Fakat muhalif fırkalar bu vaziyet 
nıamııtır. karıısanda tiddetle harekete i'eç· 

Meb'uaan mecliıi, fevkalade tiler. Bunun üzerine hükumet 
toplanııında, muhalefet fırkaları· . ( İ>•nmı 8 inci 7Gsde ) 

Tevkif edllen Afitap motörUnUn kaptanı macerayı hlklya ediyor .............................................................. Heybeli Faciası 

Kalp Para ------
Yapanlar Motör Kaptanı Faik Ef. ----

Bir Baba tıe Oğuı Du··n Tevkif Edildi 
Tutuldu 

Sw•ılı Hacı Halil "• oglu Nari 

Diyanbekir, (Huauıi) - Bu
rada, baba ile oğul oldukları 
anlaşılan iki kiti piyasada kalp 
yirmi betlik ıUrerken yakalan• 
mıılardır. Bunlar Sıvasın Gök· 
medrese mahalleılnden palabıyık 
oğlu Hacı Halil ve oğlu Nuridir. 
lkiıl de Elbiz • Malatya yolu ile 

buraya gelerek Yıldız garajına inmiş· 
Jeı ve faaliyete baılamışlardır. Baba 

( Devamı ..1 uncu yilzde ) 

······························································ r -, 
Fener - Bohemyan s 

Dünkü Revanı Maçı 
Neticesi: 

Cuma günü Bohemyans Çek takı
mile karşıla.şan Fenerbnhçe (2 - O) 
mağlup olmuıtu. Düo, ayni takımlar 
kar,ılaıtılar ve Fenerbahçe takviy.a 
edilmiı bir şekilde aahaya ~ıktı. 
Düokli oyunu da Fener 1 • O kay· 
betmi,tir. Tafıilat 11 inci ıayfa. 

mızdadır. 

'---------------------

Kartala çimento almaya giden 
Firuzan vapurilo Afitap motörDne 
bağlı ve içi 53 yolcu ile dolu 
kayığın çarpışmasından doğan 
f adanın tafsilltını dUn uzun uza
dıya teeasürle verdik. Vaziyeti 
teabit ettik, bugUn de tahkikat 
aafhaıına · intikal ediyoruz: 

Bu tahkikata el koyan Müddei· 
umumi muavinlerinden Nureddin 
beydir. Bu zat dün sabah erken
den tekrar Heybeliadaya dönmüt 
ve kazadan kurtulanlardan dinli
yemediği altı yolcunun müıahe· 
delerini teabit etmiş ve ondan 

ıonra da bir ehlivukuf te§kiline 
IUzum görmüştür. Nureddin bey 
bu kararını verirken karakolun 
telelonu Kmabadadao aahllde bir 
ceaedin bulunduğu haberini de 
almıştır. 

Bulunan Ceset Kimin ? 
Dün Marmarada tiddetli bir 

rüzgar esiyordu. Herkea ceset· 
lerin Anadolu sahillerine de~il, 
Adalara atılacağını tahmin ediyor• 
]ardı. Filhakika ilk ceset te 
dün sabah Kınahada sahilinde 

( Devamı 10 uocu yüzde ) 

1 Gümüs Paralar On Güne Kadar Baszlıqor! -G T.et c--1 

GümUı paraların yakanda çıkması benim için felaket olacakl 
Neden? 
Az para verdlilm zaman karım kaldırıp b&flma atar da ondan. 



( Ha·lkın 
Güreşçilerimiz 
Yine · 
Şampiyon 

Güreıçilerimia üç\bıcü defa &l
ba ..-.iYOllll oWular. V • M
Jimiı iltilaar ettik. Umumiyetle 
1peritlerimiıiaebekhğt meY.. 
_...._ elwbabu Mlied• 
11ekadaı memowı oluk uclıı. 
BM...Uo Dik ua•..daki ak· 
IİD• pliaoc 1 

Buu Be1 (He1beliaW5) - Tlrk 
re.U..... T•kh llllta ,_. ........ 
Tlrk tuilal bnetla ti•• .. itlir. 1.
., .... flnMl'...U.is •• e..U laaki"•tl 
~a.,.,. Wr Mil• ra,.._. Oç .. e
...a.ri • ....,... ettikleri Batkaa 
ıampl1oalapaa Jİlle •U.fua ettiler. 
He• 7irmi .... tutarak ye IM.,.U.de 
ti karfl!anaclaldl.t pn Yararak 
....... kuaa:laler. -Terk aibi UY• 
Yetlt,. 91d A.,.pa dillerinde bir 
... , .. •eMWir. 

l,i Ye cliaipliali pl ... aaıa blyle 
la:Jdalı aetice er "'eeetm&lea e..ıa· 
elik. Şimdi dlter ıpOl'CU:arı•ıu b• 
aferdea derı almak dltlıor. 

* Naci Bey (Fatih Atpuan 28) -
5..-nbın•m d&t bet .... .ı..tıeri 
beyaelmilel temular Japtyorlar. Hep
.tacle ele ,..Ucliler, Jld•lzl kara 
,ılnrthlar. Çlnkl phf .. ~. Peh
IJyaaları ... ...,... icap ettirdifi laer 
tirli ,_. v'lı••JI " .... izklrl .. 
........ ettikleri ... dal•a ,...... 
mlıl ajvtırorlar. Sporcu blr•z da 
milletin ••ladır. l>ıfardald temula 
n aiderlerkea ıporaa iıtedltl 

projramb çrbımaJI ye biraa 
tla se•k •Ül'umi1etiai ıaae 
al...Ldarlar. Z.Yk Ye lıerffle l'•lebe 
•irl...-eL Atlu bile koeuya "kuıl• 
-•• eYYel Mftalarea perbiae pkl
lirler, 1e .. leri lç•elerl laattA uyku· 
lan bile laa•ea keıillr. Spor te•u
lanaa l'iderkea AYrapap bal a11 
Hyabatine aider ılbi ait•• mellyiır. 
BuadaD ıoua dit• 9POftularımıadaa 
• slreffilerJmbla •tmdfalnyetlal 
.. kleri• 

* Süleyman B (EmiıaöoU HUll'Cllar 72)-
S,ormlanmaa btlhaua htboeuları•ıı 
.-... •it munffak ela•ı1orlu. 
Atutoe Wceti fibi Yakitleriai hep 
tarla ile thdikodu ile ıeçirirler. Fa
kat pehJiYHlarum• ltlr karınca me
Hlllle Ç&liflJOrlar ye claima ela Oeri
lemek 1aretile munffakiyetler a&te
riyorlar. F•tbolcalan•aa •aYaffak 
.a.aJan için bir tek çare nrdar. 
O da ılretÇilerimb ılbi çahım .. 
landw. 

01çııer ııtıttiflij 
Marmara Mmtak• 6lçtller Ye 

Ay• Başmlfett fİ Kudret· Hakla 
Beyin lldlut Vekiletl Sanayi 
Tetkik Heyeti azahjına tayin edil
diifni yazmqbk. Kudret Halda 
Bey din yeni vazifeslae bqlamak 
lzere Ankaraya aitmlftir. Yerine 
Ölçlller Daireıl MDfettiıi Mehmet 
Bey muvakkaten vekllet edecektir. 
BaımDfettitJiie kimia tayin edi
leceği henllz maltim detlldir. 

D&B 1 
Gümrük işlerinde Kolaylık 
Halkın, işlerini Zahmetsizce Görmesi 
için T eşkilitta Değişmeler Yapılıyor 

l.taabal ,...,..w.rtade, itleri kola,~ ajratdac•lr, daha ziyade illveler yapalacaktar. 
~ idari baza cleilfiklikler yapdclaia. ymlclea lld Diler taraftan, Gllmrtlk muamelerlain daha 
muaYiallk ilaclu ec:lildijt malbadar. .ar'atU yapelma11D1 temia lsia idari tedbiri• de 

Alclıiımaz ma16.ata sin; bittin~ tefld- ahn .. k l&erecllr. Bilbaua, komaiyoncularla ,Omrlk 
llbaa yeni Y~ .. idi için hwlanmakta olaa .............. t•ma11 azalblacak; beyaaaame takibi 
kanun IAyllaaw •••lan lpıamlle tnbit edllmif için lav koaaiyoncunan enakı biaat dolafbr· 
bulunmaktadır. Hamlanan bu esaslar, ........... ma•na me1c:Lm verilmiyecektir. 
riyaRtlacleld komaiyonclaa Bq•ekllete f6nd..ilmit- Abaacak tedbirlerle muameleye konacak nrak 
tir. ÔaDmllzdeld devrede mediM 1enecilleeek olan azami 88ratle neticelenclirilecektir. S. ime.ta 
bu layiha ile ,Omrllk tefkillb esaslı bazı tldillta ahnacak karar, yakında tatbik edilecektir. 

Yeni Hastahane 
250 Yatakh Olacak Ve 

Yalanda Açılacakbr 
Ha1cla.,...ada açdacak · 1-1 

nim•• b•ltalaaaMI için s.lahi1e 
V eklJetl tetkillt Ye kadroyu Jap
maya baflam•fbr. O;nncliiimize 
fire ba lautabue lalmlsdeld 
Huirancla faali1ete seçecektir. 
Hutabane p.dilik 250 yatakh 
olacaktır. Bu baıtahane açaldıia 
Yaldt, Oeklclar Ze111epklmil ha .. 
talwaeal 100 1ataldı bir dotum 
evi haline ıetirilecektir. ÇGnkl 
btanbulcla dojum eYine pek fazla 
llatl1aç ılrllmekteclir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Maçkada HMuli adla Wriala 
beyglil aiinl •dh bir ıoeafa 
çuparak yaralam ıfbr. 

* Ha1darpa1acla Mutefa 
adla biri Nndal Ue balık avlamak• 

ta iken Hndal cleft'ilmiı I• de 
Mustafa kurtanlmıtbr. * Şofar Jirayeıfa kullanclıtı 
2017 Hyah otomobil Harbiyede 
F •J&İ adlı birine çarparak Jara• 
lamaıtır. 

* 8efiktqta bekçi lamail 
ata evvelki ak .. m malaall .. 
tinde demy• pzmekte iken 
Vlpezade mahallesi bekçial 
Dunun ile bufutarak birf.. 
birlerinin tabancalanm muayene 
ıtmlye baflamıılarclır. Bir arahk 
lemailin elindeki tabanca ateı 

alımt ve çıkan kortun Durauau 
biletinden yaralamıtbr. Zabıfa 
tahkikata bqlamııbr. 

Bunlardan baıka aon 24 
saatte ıebrimizde birkaç har•zhk 
bldiMsi de olmuttdr. 

Milletler 
Cemiyetinin 
Bir Müracaati 

Aldıj11111s mal6mata ıan, Mil
letler Cemiyetiaia Afyon B&r09U, 
byufturucu Maddeler lnhlaar lda
rui.ae yeni bw mlracaatta ba
lunmuthar. Afy-. tahlillerinde 
bittin milletlerce ayni formlltln 
kabul edilmeai yolundaki bu mO
racacat ayni zamanda muhtelif 
formOllerl tespit eden bir raporu 
da ihtiva etmektedir. Milletler 
Ce111iyeti Boroıunun bu hulUtald 
noktai nuan, uJUfbarucu mad
deler inbisan idareıi tarafından 
tetkik edilmektedir. Veril• ma• 
16mata g6re tahllllerin mllfterek 
formlll dahilinde yapdmaıı birçok 

cepMlerdu YJayhklN tamia 
meceft ethetlec memlek ıçm. 
c:le kabulll kuvYetle mubtemelcllr. 

Siyası Tarih Dersi 
Hukuk faklltesincle ba MDe

den itibaren 8İJul tarih deni 
lbdu eclilmiftlr. Bu deni kendi 
den projramı dahilinde olmak 
lzere Profealr Kari Strapp oku
tacaklar. 

Kolundan Yıralamıf 
Tabtakalecle aandakp Ali, be

nllz anlqda1111yan bir meaeledea 
V akıt put..ı •aldniatlerinclea 
Al efeacliJi l.çalda kolaadaia 
pralam•fbr. 

Terkedilen 
Bir Çocuk 

Enelld akpm Kadalrlyllnde 
Maluaatbaba m....-bja dnnacla 
demye ıezm•kte olan mllltelle 
bekçili Kemal ata mezarhk için• 
Ale yeni doğmllf" bir erkek çocaju 
bularak poüe teslim etmiftlr. 

Bir Kaza 
Yük Arabaıı Fabrika Ka
pıcısının Bacağım Kırmıı 

Klmn ,...._. 1ilr arabatımn 
ldareaiadeld 8Jr ytlk arabua Kaz· 
lıçqmede iplik fabrika11ndaa Jile 
almak için fabrika avlusuna (ir
mekte iken fabrika kapıma lb
rahlm SOreyya efendiye çarpa-
rak bacatam kırnqbr. lbralaim 
Süren• ef•di O.hldı laaet•ne
ıln• kalchnlımf, arabacı Kbua 
da nezaret albaa alaurak tala
kikata bqlanaufbr. 

Muallim 
Mektepleri 

Maarif VekAJeti ilk ... 111a 
mektepleriDi 1••at J&Y&f kaldir_.. --- ........ , _- ~ ... -..... 
dır. Geçen aeııe olduju ıibi, 
bu MDe de baza ilk •ualli• mek
tepleri 1'jwed;•.,. ...... A... lu 
Ye Trabzon erkek muaWm mek• 
tepleri kaldırıJm11tır. BunJana ta
lebeleri lıtanbula ıe!ecektir. 

Şimdilik pek mahdut bir mik· 
tarda kalacak olan muallim mek· 
tepleri de 1aeama 1Ualti en ucuz 
olan tehirlerde bulunacaktır. 

ŞDpheli Bir Hastallk 
SlltlOcede Tapa fabrikan 

ameleainden Yuvan adlı biri dla 
fabrikada çala .. akta ik• anaıım 
llaetalan•p. Yapdaa maa1-
netice8İncle, YUYanm hutahta 
fOpheH 1CSrOldOj11nd• ha.taneye 
kalcLrılm11br. 

llaarif lllt•Hiflili 
Beyazıt Maarif MtldtlrlntGn• 

tayin edilen Maarif MBfettlfl 
Hlleamettin Beyia Jerlne. Gul 
Terbiye Emtitaal meı•l--
Htirrem Bey latanbul ilk tedriaat 
Mllfettifllilae ta,ta ecWmiftir. 

Gliniin Tarilıi 

Muhterem Misafi 
lerimizin Ziyaretle 

Enelki ıece Mudan1adaa feiarle 
•be ıelea l1Ye' Velialab GlıtaY Ad 
hauetleri din ltledea aonra A, • ..,,. ..... , .. , .... 

Miıdiri•b, palanMa refi ..... 
lmawedltwze•at~ ... Mide 
...t ( 15) te Aya-,a1a ........ 
............ iki ... tt.. ..... 1ra1 ... 
lardar. Keadileriae MIHler ... 
tlW Asız S.1 n mon.rık mite ..... 
.... M. Vitaor tarafaadaa lhımıel• 
ilaut Yerll•"ftlr• 

Preı Huıetlerl l»W..ua A.,.MI
, .... mimari ehem•IJetl Mkımıadaa 
bala.t almıılar siyaretçil•re kapab 
duru ıal•riJİ ı• .. ltlercllr • 

Akta- beri ... t s ...... , k•· 
aoloıhaaHlnde lınç kolonlalne b~ 
,., IİJafetl Yerilm ttir• Miaafirlerllllia 
baıla a.an atika mOullal ı•aecek• 
lerdlr. Bu rece koaıoloıhaaede bir 
b.Jo Hrilecektir. Balo7a, l .. eç ko
lonill n ••ıeteciler dant edil
•ifl-cllr. 

lkbeat VeklllMlzfn Teftlflerl 
Adan• , 7 (A. A.) - llduat ••idi 

C.l&l Bey, Çiftti blrlifi Ye Ziraat 
...._ .. ,._. •emleketia '1ftcl 
YHİJetl. ziraat, latilanl •• •bt .... 
meleleri Ye kooperatif itleri .. ...._. 
bir ••t kadar ılrlt•ilt •• Kayıeri•• 
1apıl•akta olu doku.. faltrilrut 
ip. ba HDe Aclaa•tl• pwuk .ı .... 
cataaa tepfir et.ittir. 

Vekil Bey dla ıece Nat 21 •• 
laanket edea treale llalatJa1a dotna 
ıellrimizden hareket et.if ft 1aar .. 
retle uturlaamıtbr. 

Elhiz. (A. A.) - lkb1&t Yeki)I C.. 
w .., tetldkatta ....... k ..... 
llkb•ea G .. lfmad..ı ka~ 
sftmltlerdir. 

Belediye 
Seçimleri 

Belediye lntilaabab lJI lalr ....... 

btıtGn daireler tatil edilmit Ye m .. 
murlar, keadi maatabllınaa aiclerela 
nJlerial kullanmıt!ardır. Dla çoll 
fula NJ atalıalfbr. Yapılan ilk h .. 
ıaplara ılre timcllye ka•u C'lO<>) bla 
bclar Yatandaı rey atm1ttır. En fada 
NJ atalan kaza Fatihtir. Şimdiye ka.., 
._ .... 29 bla NJ atıbalfbr. Fakat ea 
t.üa "1' at.ak rekorunu Fener nalaiy .. 
karmıfbr. Feaer aahlyH~••e iki ,.O.ele 
(IS) bin rey ablmlftar. Eaala&al kaza• 
uada atıl.. rey miktua 22 biadlr. 
S.,otlua4a 18 bla rey abltaıttar. .. 

A .. .,., 7 (A.A.) - Ola h•lecli,. 
meclill içia 4' aamıet illa e411dl. 
.. , ...... bet .......... ecleeektlr. 

* lamir, 7 (A. A.) - Dün •kt••• 
kadar beledi1e Hçimiae yerilea r•ı
lerla •• ,... (90) ...... l...ir .. w 
içle umum rey • • ,... (63) l>ln oldu
taaa ıare temdit menua ltalüı cle
tlldlr. 

* Maaa, 7 (A.A) - lelitl•lz w .. 
.,. latl .. b .. da iki ...... , re7 
1ek6aa 16,665 tir. Şeblrl•iıde iatl
llalNa ba ... de de•• • edilecektir. 

1 ... c-on Posta'nın Resimli Hikayesi: ' Pazar Ola Hasan B. Diqor Ki: 1 

- Haaa 8q kim7a iyle bir 

.... w.. 
••• Neye ne kal'lf&c•tanı, bir 

maddenin diler bir madde ile 
bntanea ••ticede ne olacap. 

••• G6ıterir.. Kimya bilmiyen 
adam bualan da bilemez. • 

Hasan 8. - Y ambyonun ui
ıdm, ba elylediklerln içia kimp 
Wlme1• ilzam 1oktar. 



8 Birinci t8fl'la 

H 
Türkigenin 

itibarı 
•-------Zeki .Mea'ut 

Gazi ve iakıllp Tllrkiyeıinln 
milletlerara11 vaziyeti her TOrkOn 
ıöiıllntl iftiharla kabartacak ıg. 
rette yOkHlmittlr. Memleketi için· 
de yllkHk lUklllerlnin tahakkuku 
için durmadan çallfmakta olan 
TOrk milleti, memleket dlflllda da 
diinya mlhunun •e uzlqmaıının 
teminine matuf meıalde 6n lafa 
ıeçmft bulunmaktadır. Bu haki· 
kati nihayet her millet teslim 
etmit ve Tllrklyenln dıı ıiyaıeti 
dlplomul dllnyaıında bir 6rn•k 
olarak ileri ıllt&lmlye baılanmııhr. 

Milletleraraıı konuımalarında 
T&rklye mtlme11Ulerinin, blly&k 
kaçtık hiçbir devlet ile Tl\rkiye
nln ihtlllflı bir iti olmadıjını ıör 
lemeal hakikaten hayreti mucip 
olmaktac:lu. Tllrkiye belki de dlln
yanın tek devletidir ki. ıenft bir 
konıepalyon De kendine alt olan 
plrtWD itleri hallettikten aonra 
direr bazı mllletler aruında da 
uzlqtınca rolllnll muvaffakıyetle 
oyaaq •• beynelmilel hayat n· 
hasında bunun çok feyizli netice
lerini almııbt .. Tllrklyenin ıulh 
Ye uzlqma ılyaaeti parlak .. erle
riyle btıtlln dllnyanın htırmet ve 
takdirini tabii olarak kendine 
çevirmiıtir. · 

Bir Tnrk için çok sevindirici 
olan bu realiteyi biz parlamento
lar birliğinin latan bul' da toplanan 
konferan11 mllnaaebetile yakından 
görmek fınabm elde ettik. Yir
miden faıla mllletln mtımtaz tah
ılyetlerl ile vuku bulan temaala• 
nmızda, onların Gazi Tllrklyesl 
hakkında b .. lemekte oldukları 
duygulann ancak hayret ve tak· 
dir ifade ettlifnl ı&rmelde nvin• 
dik.. A......,..Dlll ....... k -~ 
ra11 içinde Ctımburiyet Ttırldye
ainin aarib vaziyeti diğer milletler 
için de bir llmit yıldızı gibi par
lamaktadır. 

BDyOk kongre ve konferan .. 
larda her millet, ıulh ve uzlq
mamn hararetli bir taraftan ol
dupna 16ylemektea çekinmez •. 
•e battı bunu 16ylemek için 
milletler ara11nda ılddetU bir 
rekabet bile meydan alır •• Fakat 
Avrupanın bugilnktı vaziyetinde 
artık aöze, valde pek te kulak 
aaan kalmamıtbr. Milletler' parlak 
nutuklardan nazari ıulh plinla• 
nndan bıklDlflardar.. Şimdi her
kea it, m&ıbet it beklemektedir. 
Hangi plin dahilinde oluraa olıun 
ıulhun muhafazuana çalış· 
•ak ve busrOnktl nallte-
lere 16re mtlmklln 16rlUea 
tedbirleri ~lmak ihtiyacı vardır ..• 
Ttırldye fa al ıulh ıiyaaeti ile ken• 
dl bulunduğa mıntakanıa ıllktln 
Ye huzurunu temin etmek hu1a
ıunda 6n ayak olmUflur.. Onun 
aamimi cluyplannı anhyan ve tak· 
dir eden komıulan da mltterek 
••erin Y&cda ıelmealnde •)'Dl duy
~- ile çahfmqlarchr. Şark ıul-

u, Balkaa iulhu, bu,na Avrupa-
Dın daha seDif nef.. almuına 
yardım eden bDytık eHrler in, bu 
eaerlerin yarablma11ncla TtırklJe
aln bq rolnna Avrup milletlerinin 
takdir Ue anmamuma lmkla 
Joktur. • lllkımıretl llllllred• • 

Posta Umum Müdürlüğü 
Ankara 7 - Poıta Umum 

Mlldilrll Edip Cemli Bey Vekilet 
•mrl~e ahnmıı, yerine Antalya 
Vallaı Nar:if Bey tayin edilmfttir. 

Yunan Ataşesi Kayıp 
V Atina ( Huauıi ) - Belgrat 
~nan Ataıemilteri Miralay Uyon· 
k aa 12 tünden beri ortadan 

aybolmqtur. Nereye glttiif ve 
ae olduju belli deiildir. 

Resimli Makale 

_}· 
I 

SON POSTA 

a .işte Zorluk Ve Kolaylık il 
Ha1atta h• I• ati•-•• •lr•, ..- •• 

1• lı:Ol1t7clar. Blse Ç4tk kola1 r•••• bir it. 
lrqka• iti• çok llOl'tlur. Halbuki sorhak •• 
kola1lık ltt. keatll lsllnde d-!11, • iti 1a
paaıa •latkıa olup olmadıJaadaclar. Allfbia• 
••• ltlr it blse çek kolaJ ıellr. Falııat h .. 
ala ilk baıladıiaT ıa it a sorlatuaıa tla t.klr 
edemerla. Ha1atta kola1hklar, sorluklara t .. 
hamaal ede ede temin olua11r, lıınlsla ko' •J 
,.,..... ı,ı. ilk sllalerdekl sorluklardaa 
111••••"1• llsımdır. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

M. Musolini Yine Söyledi 
"Ordumuzun Kuvvetinden Şüphe Edenlerle Dost Olama· 
yız. Silahsızlanma işi Gömülmüştür, Artık Diriltilemez,, 

MilAno, 7 (A.A.) - BatYekil 
M. Muaollnl lıçilere hitap eden 
bir nutkunda ılyaıi Yazlyetten 
bahıederk<n komıu devletlere 
karıı kat'lyyea llkayt kalmak 
mllmkDn olmıyacajını, onlarla ya 
doıt veya dlltman olmak llzım• 
aelcli~ aalatmq we de~tJr Jda 

• .._ Ew.11 ŞUkiı5i ~ 
lam. Bu kolllfUlar bize guetele
rlle hllcum ettikçe bunlarla olaa 
mllnaaebetlerimlzl ıslah için or-
tada lmkin olmadıiı meydanda· 
dır. ltalyan milletinin kalbine 
kadar ltliyecek iyi doıtluklar için 
ilk tart ltalya ordusunun kıymeti 
hakkında en kaçtık bir ınhe bile 
ıöıterilmemeaidlr. Bu ordu bllyük 
harpte mnttefiklerl yanında mllf
terek zafer için 600 bin 6111 ver
miıtlr. 

Avuıturyanın iatiklillal mllda· 

Kastamonu da 
Kazaların Elektrik Proje· 

leri Hazırlanıyor 
Kutamonu, 7 (A.A.) - Tq

k6prl, T oıya, Kllre belediyeleri 
tarafından ıudan lıtif ade ıuretile 
yapbnlacak elektrik teıiaab için 
elektrik mllhendlıl Haaaa Halet 
Bey tarafından projeleria huar
lanmuına bqlanmqbr. Projeler 
Nafia V ekiletinlo ta.dikine arze
dilecek ve tuinta hemen atla· 
nacak ve beı ay zarfında kan
balar elektriie kawıacaktır. Araç 
belediyealnin elektrik tealaab 
bitmek &zeredir. Makineler l1Yiç-
reden yola çıkarılmııtır. 

faa etmekte devam edeceğiz. 
ltalya mtıtecaviz veya Awıturya· 
ya himaye eder vaziyette değil· 
dir. Akıini iddia edenler yalan
cıdar. Şunu da iddia edebilirim ki 
Avrupa tarihinin inkipfı Alman• 
yaıız ml\mklla değildir. Fakat 
~--acı-..-....~ ....... Ull ... , 
Al•-~ A.....,. ..... ...... 
ayrılmak fikrinde oldutu lıi11inl 
vermemelidirler. 

F rann ile olan mllnaaebab• 
mız bir ıenedenberi hiç 1Dpbe 
yok ki f&JaDI kayıt bir derecede 
iyllqmiıtlr. Şiddetle arzu ettltl
miz ltilAflara va11I olaf>Uir1ek bu 
hal yalnız iki memleketin mena• 
fil 1 çln deiilı umumi, menfaatler 
için de faydab ve nıahıuldar bir 
hldiıe olur. Bunu Tetrinie•vel ni· 
hayeti ile Tepinisanf bidayetine 
doiru anhyabileceiiz. 

, 
Heybeli Faciası 
Tahkikah Bizzat Vail 

idare Edecek 
Ankara. 7 (A. A.) - Mannarada 

vukubulan deniz faoiuı hükumet 
merkezinde derin bir teHıör uyaıı-
dırmıtbr. . . . 

Dahiliye Vekılı Şükrt1 Kaya Bey 
kaıaıııo ıebep n milHbbiplerinin der
hal meydana çıkarılmasını ve cHet• 
)erin bolundurularak merasimle def. 
nedUmelİDi telefonla İlt&Dbal nlisioe 
emntmiı n kuuedelerio ailelerine 
vali vuıtuile hükumetin &asiye v• 
teeHürleriai bildirmittir. 

r 
iSTER iNAN iSTER 

SllAhıızlanma konferanıının 
akamete uğradıtından beri Avru
pa milletleri arasındaki mllnaıe-
betlerln iyiletmeai çok fay• 
dalı bir bil keıbetmiıtir. Şllphe 
yok ki M. Henderıon her iyi ln
giliz gibi inatçı bir zattır. Fakat 
.,~ aAmlllmllt olan bll 6lllye 
7~dea hayat ftl'amlyeceldlr. 
Umumi vaziyet bu halde iken 
ltalyan milletinin tam ve ıamil 
bir ukert hazırlığa karar vermeıi 
ıizi mlltehayyir edemez. 

liier ıulh, kakiki ve mahsul
dar bir ıulh adaletle beraber 
y&rOyerek devam edene, bil 
toplarımızın ve tllfeklerlmlzlo ucu
na defne yapraklan aarabillriz. 
Fakat b6yle olmazn adamlanmız, 
aıraıı geldiği vakit ıllngtUerinin 

ucunu zafer yapraldarile a&sleme
yi de bileceklerdir. 

Bir Cinayet 
Barbn Yolunda Bir Yol

cuyu Öldürdüler 
Barba (Huaual) - Amaaranın 

Çakrazboz k&yOnden Çerkeı lb
rahim otlu Harun, yanında ak
rabasından 14 yaılannda Niyazi 
ile beraber araba De Barona ıe
llrken, Abatlar köytı ilattlnde, yol 
kıyı11ndaki çalahktan bir allllı 
patlamıı ve Harun vurularak dtı
fOp 6lm&ttnr. Çocuk kaçarak 
cinayeti hOldkmete haber vermfttlr. 

Tahkikata baılanmıftır. Meç
hul katil ıiddetle aranmaktadar. 

iNANMAI 
• Son Poıta " nıa 30 E1IQI Pazu ıayııından bir 

J••laın baılıtı: 

batında yOsl .. ce, bialerce inun •apur, Hn ial, mot8r 
gibi •uıtalara binerek iıkeleden lıkeleye l'idlyorlar. 

H Bir fen adamının korkunç ıBrGtl•rl • lıtanbal 
halkının canı Allaha emaaet eddmltl • Kapıaıa etitiadi 
cluran B!lm tehlikeleri•• kartı biç tedbir alıa••••f • " 

Bu batlıtıa alhndaki 1asıda, l.tanbul llmaaınaa 
Ye1Uk81 • Adalu ·Pendik• Oılıldar. KaYaklu -Haliç 
araaıada kalan ı•nif aalauı çldldikten ıonra bu ıaha 
içinde berbanfi npur Ye diter deniz kasaluına kartı 
•• klçlk tahliıi1• tedbiri bil• alınmamıf oldutu 1aıı· 
lı1or ye ıu korkunç ihtimal ileri ıOrlllyorcla: 

.. l.taabul limaaınd• her ,an, belki hu 1Ut 

S1a bu binlerce inHnın bu dealı nııtalarına blylk bir 
emni1et Ye rahat içinde bindiklerini ıBrlac• hakikaten 
be rahatlık n emniyetin yerinde oldutunu ıannederei
niL Halbuki l.taabul limanında caa emniyeti tamamile 
Allaha emanet edilmiıtlrl " 

Bu teıadlfln fecaatine bakınıı ki bu yaaıdan tam 
bir hafta ıonra (32) yata1adaııa botuJmaıile netlcelenea 
denlı facluı oluyor. O zaman biıim bu ya1ımı11 ml
balefa ıeklinde karıılıyanlarıa biru laıaf ıahlbi 
olduldanna, utak ı 

JSTER iNAN iSTER iNANMA 

Sözün Kısa ı 
Münderecatımızın ~lclu
lundan dercedllememi~
tir. 

Bir Sarhoş 
ÜçKişigi Yaraladı 

Dtın ıece Ka11mpaıacla Bah
riye caddeainde bir cinayet olmuf. 
birlıi çok atır olmak tlzere tıç 
kiti yaralaaDllfbr. 

Arif İlminde birial din ıece 
fazlaca rakı içmiı, ıonra Bahriye 
caddeainde bir kahYeye gltmiı, 
herkeml rahatıız etmeye batfamıt· 
tlr. Bu arada kendlaine rahat 
otu m 111 ıöylııanmeabe kızmı" 
bıçaK çekerek l&ahvaci Mehmet 
Efendiyi kalbinden ağır ıurette, 
ortağı Abdürrahman Efendi ile 
araya ıfren barekçl Huana aoi 
b6ğtırlerlnden yaralamıfbr. Arif 
kaçmak iıterken yakalanmlfbr. 

Adanaya inen 
Tayyare 

Adaaa, 7 (A.A.) - Loadraclaa 
Bombaya ıftmekte olan d6rt 
lngiliz tayyareainden birinin 
Adana &zerinde mot6rl bozul· 
muı ve yere inmiye mecbur 
kalmııbr. Motardeld anza iki 
aaatte tamir eclllmft ve tayyare 
tekrar yoluna devam etmftlir. 

Hayvan Nealinin Jılahı 
Ankara, 7 (A. A.) - Ziraat 

V eklletinin hayvan nuliain 11labı 
faaliyeti devam etmektedir. Çlf· 
teler, Konya ve Çukurova hara• 
ları damızlıkları tamamlanmak 
llzeredir. Uzunyaylada da at 
yetif tirlleceğindeo, ıimdiki halde 
orada bulunanlar teabit eclllmiştir. 
Mıntakanın aygır ihtiyacı tedrld 
ıurette temin olunacakbr. 

Elektrik 
Tarife Komiayonu Veni 
Ücretleri T eıbit Edecek 

Elektrik tarife komiayonunun 
bu hafta içinde toplanmuı içla 
Nafıa VelrAJetinden emir selmlftlr. 
Şirket ve belediye mlme..Werlle 
nafıa komiseri lbrahlm Beyden 
mnrekkep olan komlayen. buglln
lerde toplanarak yeni tlç aybk 
tarifeyi mevcut formlle 16re 
teıbit edecektir. Tarifede ufak 
bazı tadilAt icra11 muhtemel ı&
rlllmektedir. Yeni elektrik tarifeal 
tanzim ve Nafıa Veklletince tu
dlk edildikten 10nra tramway ta• 
rife komiıyonu içtimaa davet 
edilecektir. 

Balkan Güreıi 
Dün Gece Mükafatlar 

T ev7İ Edildi 
Balkan g(lret pmpiyona maç• 

larının bittiiiof, bizim pqçilerin 
çok baldı olarak Balkan pmpi· 
yonluj'unu kazandaklarım Jazmar 
tık. Dnn gece yine F rauız 
tiyatroıunda Balkan ı&nfçllerl 
ara11nda hu1U8i mably•tt• mllaa· 
bakalar yapılllllf. bizim çocuklar 
yine ıalibiyetler elde etmitlerdlr. 
Bundan ıonra da meruimle mtl• 
klfatlar dağıblmııbr. Glr8fÇilerf. 
mlzi bir daha tebrik ederiz. 
Maliyede Yeni Tayinler 

Ankara 7 - Maliye V ekiletl 
teftft heyeti reiıl Cezmi Bey T et-

kik bOroau ıeflitine, Varidat umum 
mtıdllr& Rllıt& Bey T eftit heyeti 
relalifine, Mnfettit Eaat Bey 
Varidat Umum MtldllrlOill 
veklletine, Milli Emllk Mlldtırll 
Eaat B. MOfettifllğe, pul mlldllrl 
Şefik 8. Milli Emllk M&dlrlllğll
ne. Beyoğlu Tahakkuk Mlldllrl 
Abidin 8. pul MlldllrllltGne, Ktı
tahya Defterdan Kemal 8. Bey
otlu Tahakkuk M&dGrllitln• ta-
1in edilmltlerdlr. 



.. s.,ıa 

Ziraat işleri 

Hangi 
Mahsulü 
Yetiştirmelidir? 

1 

Toprak itlerile uğratan kari· 
lerimizden bazıları ıoruyorlar ve 
diyorlar ki "Biz mtiteıebbis çiftçi· 
!erdeniz, mabıulit para etmiyor .. 
Hanıf nevi mahıul yetiftirelim kl 
ıaJ Ye Hrmayemizin aemeresinl 
ıörelim?,, 

Bu geniş ve ınmullll ıuale ne 
oluorta, ne keatirme, ne de katı 
bir mana ifade edebilecek cevap 
verilebilir. Gelifl güzel taV1lyelerde 
bulunmak dahi fannl ve manhki 
olamaz. Karilerimizin bazılarına ayn 
ayn s6ylediğimiz gibi bu ıütunda 
umumi olarak kısa bir mütalaa ile 
vaziyeti hUlba etmek faydaıız 
olmıyacakbr. 

Birinci kalde: lldimlo, top• 
rak ve ziraat ıeraitinln ne
Yine ıöre mahsul ciD1ini intia 
hap etmek ıarttır. Fakat intihap 
edilecek cinıin piyasada bulabl· 
leceği rağbet, kıymet ve ehemmi
yeti de birlikte tetkik etmek 
Uıımdır. 

ikinci kaide: Dahilde 1arf ve 
I lıtihlAk edilebilecek mahsulnn 

piyaaa kıymeti her ne oluraa 
olıun bu cinıleri yalnız memle
ket ihtiyacma kartı tutarak ha
rice ıevkolunmamalıdır. Bu hu
ıusta dahili istihlak ihtiyacını 
düşlinerek o ihtiyaca göre mah· 
ıul cinı ve nevilerini ayırmalıdır. 

ÜçUncU kaide: Haricin kıymet 
verdiği ve kendi ıklimlerinde 
topraklarında yetişemiyen veya 
yetiıtiği takdirde matlup iyi 
vaaıflan cami olmıyan mah
aulitın yetiıtirilmesine ebem
miyt vermelidir. Bunda da 
yetiıtirilecek mahıulUn sevkiyat 
ve nakliyata tahammül edebilecek 
uzun müddet tazeliğini mu haf aza 
ve piyasaların içinde rekabet 
evsafını kaybetmiyecek cins ve 
nevilerin ıeçilmesi ve bunlar 
arasında mahsulün dalma ayni 
bDyOklDk, temizlik, renk, tekil ve 
evsafta olmaaı llzımdır. Bulga
ristanın birkaç scnedenberi takip 
ettiği bu usul ıayesindo Bulgarlar 
her ıene taze meyva ve ıeb:ıele
rinin en iyilerini ihraç etmekte 
ve aon ıenelerin ihracatına naza
ran bu memleket taze mahsulAtı 
yüzünden mUilahsillerini kazan· 
dırmaktadır. Memleketimizde bu 
it için iyi bir iıtikbal vardır. 
Fakat her ıeyden evvel ihraca 
yarayan mahsulitımızı ilmi bir 
aurette tetkik ve tesbit etmek 
IAzım gelir. Bunun için iktisat 
ve Zıraat Vekaletlerinin hima
yesi altında bir (teknik Büro) 
tesisi z.aruridir. Bu büronun ilim 
Ye lktaaat adamları tarafından 
idare edilmesi ıarttır. Meyve mU
tehauııı (Pomolog) , ıebze miite· 
haHııı iibl meyvacılık, ıebzecilik, 
bağcılık, bahçecilik mahıulAtını 
bilen ve bunları birer birer ve 
mahal mahal tetkik ederek bu 
itle uğraş1bilecek ve yerli mey• 
va ve sebze veaair mahıulatı
mız:m iyi vasıflarını teapit eyli
yebilecek kudrette olmaları 11-
J.Jmdır. - Lütfi Arif 

* KallkantUs - Bir kariimiz 
bu çok güzel kokulu ağaççık 
hakkında hiçbir eserde malümat 
bulamadığmdan şlkiyet etmekte
dir. Kariimiz haklıdır. Türkçe 
eserlerimiz çok nokıandır. Tabet
tirllmek üz•r• Ziraat Vektile· 
tine verdiğim { Alaç nedir v• 
nasıl geliştirilir/ isimli mufa•
•al kitabım lıenüz bastırılmamıı 
olduğu için hu nokıan devam 
edip daragor. Aııl Kalikantüı 
ağaçlıklar arasında kııan çiçek 
açan sarı ve aarımtırak beyaz 
renkli çiçekleri olan güzel bir 
fidandır. Bunun çiçeği yaprakla· 
rmdan evvel ve şubat soğukların
da açı'ır çok güzel kokar. Bu 
cinsin üç nevi vardır. Bu nevilerin 
lkiıl hafif kokuludur. Köklerinden 
yeni ıüreo parçasile dalcıkları kök 

SON POSTA 

• 

Keşan Trakyanın Servet 
Membaı dır 

Keıan ( Husu
si) - Yük.ek 
ve havadar bir 
mahalde kurulan 
kasaba, hava •e 
auyı.mun itidali 
ve her tarafa 
bakim olan litif 
manzarası i J e 
cidden ıcvllen 
b i r memleket 
parçaaıdır. 

Ahaliainin ek· 
serisi çiftçidir. 

BugtlokD aeke
neıinin daha bir 
mislini idareye kafi bol araziye 
maliktir. Yakılmıı kömUr, odun, 
kereste, rengarenk tatları ve 
hububatı mUtenevria iatihaallh 
yün, yapak, peynir, badem, ıhla
mur, döıemelik taılan; kuyu 
bilezikleri gibi ihracab ve müte
addit taı madenleri kayda pyaa 
servet menbalarındandır. Umumt 
harpte baılanıp bitirilmiı olan 
timtndifer " toprak teaviyeainin 
rayları döşendiği takdirde tica
reti daha ziyade inklıaf ve 
tekemmül edecektir. 

Ahaliıi arasında ıamimiyet ve 
teıanüt vardır. içtimai - ablikl 
derneklerin mevcudiyeti noktama• 
zarmdan Keıan her tUrltı takdirin 
fevkinde bir mevki kazanmıt bu
lunmaktadır. 

Halkın baıireti yeniliğe mOte• 
mayildir. Aari ihtiyaçların temi
nine matuf iatidatları haklı tak· 
dirlere liyik ıevlyededlr. 

Keşan kadim lran medeniye
tini yükselten Türklerin eaerle· 
rindendir. Keıanın temeli de 
meıhur Keyhuırevin zamanına ait 
olup Malkaranıo lnıasile hem 
akrandır: 

Maraşta Bir Cina
yet Haber Verildi 
Fak at Neticede Muhbirin 

Delirdiği Anlaııldı 
Mara9, (Huıusi) - Yuıuf (a

minde bir çoban ıoluk soluta 
jandarma dairHİne koıarak Meh· 
met isminde bir çocukla birlikte 
ıığır otlatırlarken Bayram lıminde 
bir çeltik bekçiıinin Mehmedl 
öldUrdUğUnll haber vermiıtir. Bu
nun Uzerine doktor, mUatantlk, 
jandarma kumandanı vesair ala
kadarlar Yak'a mrhalllne ıitmifler, 
ihbarın aılı olmadığım anlamıılar, 

Mehmedi fen ve ıahr oynuken, 
Bayram Ağayı da uyurken bul-
muılardır. Bunun il.zerine mubbl· 
rin aklından 1Upbe edllmiı, mu
ayene ettirilmlı, ve biçare çoba· 
nan delirdiği anlatılmıthr. .............................................................. 
parçaaile birlikte anacından ayrıla
rak arttırılır. Ağuıtoıta dalların• 
dan çelik dahi yapılabilir. Tohum 
bağlamaaı gllçtUr. lstanbulda bu 
ağaççığın yalnız bir nevi vardırkt 
en kokulu olan ve ıubatta açan 
K. Prekoı'tur. Bunun çiçeği 
ıUnbül kokusunu andırır. FJorldUı 
nevi katmerli ve kırmızımsı çiçek· 
lidir. Mayııta açılır ve elma koku
ıunu andırır. Garp nevi lıe kırmızı 
çiçeklidir. Fakat hafif kokuludur 
Haziranda çiçek verir. O kadar 
makbul değildir. - L. A 

(•) Ziraat huıuıundalııl mlltklllerlDlıl 

ıorunuıı. Son Poıtanın (Ziraat mi• 
teha11111 ılıe ce·Hp Yerecektir. 

m -

Keııuun m••zcrcuı 
"Hale,, lımiade bir lran ku· 

mandanı timdi yeldetfrmenlerl 
olan yerde blr kale yaptırdı. 
Irantler zamanın fen harbi l.lb· 
lahınca kettaf kıt'alarma "Keşan,, 
derlerdi. Çekici, çeken manas1nı 
kastederlerdi. Bu kıt'alar, hare
katıaakeriy e yapılırken orduyu 
arzu olunan noktalara götürmek 
ve ileri batta yftrUdükleri için 
ıimdiki ( keıif kolu ) vazifelerine 
muadil iı görilrlerdi. 11 Hale,, ka
leainln ilk temel ta~larım bu 
(Keıan kıt'alarına) koydurtmuıtu. 
Ayni .zamanda .zamanın " cenk 
arabalarını., çekmeye mahkUm 
eıirlerl amele olarak kullanarak 
kalenin iotaahnı bunlara ikmal 
ettirdiğinden kaleye " Kqan ,, 
dediler. Bu ialm tam altı bin 
ıenedenberl .. Keıan ,, okunmak· 
tadır. 

«Hale» aalen Tnrki.tanlı, as
ker yarablmıı, asker ~lmftt za
manının emsalsiz kumandanların
dan bir öı Türktlr. Iran mukad-
derahna bir felAket baykutu gibi 
muıallat keailen lskenderin Ma· 
kedonyadan getirdiği • Lltyom • 
lstroıun • Sabin - Rum· Yunan• 

-

Lltin»gibi"30,000 
kitilik ordu11unu 
Arda boylarında 
" Donıorlarda " 
perlıan eden kah· 
raman bir muha· 
rip, ölen prefli 
bir aıkerdir. Bil· 
fiR «Dongorlar» 
muharebe ıln de 
ıtstınndea aldığı 

ok yaruile ölmftr 
tUr. Şimdiki Koca 
Aliye yakın olan 

<<Dongurlar» 116-
yllnde yatmaktadır 

Kqan, O.mania Türklerinin .U... 
ıeçmealnden evvel (Haralamboı) 
leminde bir derelaeyinia .. kmll 
altında idi. Murat zamamnda 
Çandarlı Kara Halli, namıdiğer 
Hayrettin Pata, Gazi Ewano., 
Hacı b Bey ve müfreze kuman
danlarından KuıUrsatılmıı ve 
Durmuş Beylerin atlı kuvvetleri 
tarafından kırk sekiz saat kanlı 
bir boğazlqmadan 80Dr& açıldı. 

Kugürsablmıı Bey kale duvarla
rına tırmanll'ken yaralandı battı 
harp ıeriıine alındı. Vasi· 
yeti ilı.erine 6ldUjG yerd• 
gömtildll. Sevilen bu müfreze 
kumandanınra batıra11 namuaa 
kabri lberine bir bina yaptınlch. 
Cahil tabaka bu binaya blli 
tekke derler. Şimdi barada yap
r- bt. ls&y Yardir. Teldıelr&ytt 

okunur. Her sene Hıdırellezdo 
halk burada toplaıur, ve harayı 
me9ire addeder. 

Iıte Kqan bu auretle bir 
Türk diyarıdır. Trakyada alb bin 
senelik tarih yqayan bir Türk 
memleketidir. Trakyanın kıymetli 
bir abidesidir. Türk dOnyasınıu 
öğnndllrüctı bir beldesidir. 

Nur.ttla Filı-rl 

Osmancıkta Yeni Hükumet Konağı 

fi_ -

~~~qı-=~ 
Ye11ı ••l'•l••kta •l11Ut lamkm•• koreeğı 

Oımancık (Hutuı1) - Burada clir. 
pek hararetli bir imar faaliyeti Binanın ikmali yakl&flDltbr. Ka-
Yardır. Belediye tarafından bütftn aaba dahilinde yapılan ıoae do 
daireleri bir araya toplayacak bitmek llıereclir. O.mancık pek 
iayet bllytık ve uri bir hükümet az bir zaman sonra yepyeni bir 
konajl binaıı lnıa ettirilmekte- çehre a]mlf buluaacaktır. 

Muşta Bir Cinayet 
Bir Köylil Ortağını Ayı Zannederek Öldürdü 
Mut (Huıuıt) - Üç ıaat me• mıya muvaffak olmuttur. Bir mlld· 

ıafede Hovadorlk köyDnde lıkAn det aonra da tulanıa bir ucunda 
oğlu Reaul bir tarlayı ayni köy· latirahata seçmiftir. 
den Ömer ile bu aene ortaklap Ayal gece bu bldiHden yanm 
almıılardı. Bir dere kenannda uat aonra diler ortak Ömer de 
bulunan bu ortakların tarlalarına tarlaya bakmak lzere gelmiı Ye 
geceleri Ayı ve domuz geldiğinden dere kenuındald bir kıaımda 
tarla aahiplerl, ıık sik tulaya ekin biçmeye baflamıftır. 
uğramayı bir adet etmitlerdi. Tarlanın öte ucunda bulunan 

Bu makıatla bir gece slWımı Reaul; bir hııarb işitince yine 
omuzlayan Reaul, tarlaya gitmlt ayıların geldliioi zannetmlı ıUAhını 
ve orada iki büylik ayı ile karşı· kapmıı ve ıesin geldiği tarafa 
laımı9tır. Derhal ıilihma davran• doğru koımuıtur. Tam hedefe 
mıı ve ateı ederek ayıları kaçır- yaklaıtıjı ıırada iki el ateı et· 

Tarihi Fıkra 

Taştan 
Çıkan Deve l 

Oğlum dun aece karşıma 
kildi: D 

- Baba dedi, sen tarih bi.Ut ; 
miıin? 

Bilirim demek gllç amma blM Y 
k mem demek te ayıp. Sıkıla ıık b 

"Evet,, dedim ve ıöyle bir imtih 
çarpıl dua. 

- T qtan çıkan deveyi ani 
öyleyıe. 

Meğer bizim çocuk, bUyftk d 
nesinin yanına takılarak bir me 
elde gitmif, orada verilen va 
dinlemiı ve bu maaalı itilip h 
laumıı. Vaktile vaizler, maaaldaf 
gana geldiğini anlayarak vaiz k~ 
ıttlerinl mUnakaıa rahleıi haliot 
getirmi~ltrdi. Meseli f akller adın, 
tqıyan bir zllmre, on onb91 me .... 
le aeçerek blltün Iatanbul halknal 
bu!meaelelerin halli için yıllarc• 
u~raıtırmıılardı. Hatırımda kalcfa. 
ima i(\re o muelelerln birkaç& 
ıunlardı: Eıyanın hakikatlerinde• 
bahaeden llimlerln ve meseli .+ 
yazlyenin tahsili calı midir ?.I : 
Hazreti aleyhi11ellm sağ IDlt b 
değil mi!.. Dervişlerin dönmeleri, 1 
dnmbelek veya ney çalmaları Iıl 
doğru mu efrl mi!.. Ttltftn v4a 
kahve haram mı, helil mı? ••• 
Haz re ti Musa . ile muharebe 
eden firavun iman ile mi öldü, 
imansız mı?.. Hnaeylnl öldUrea a 
Yezide linet okumalı mı, okuma~ 
mah mı?. BUytiklerin eli, ayal' 
eteği öpülmeli mi, öptllmemeli mi?. 
Selim verirken eğilmelimi, eiil
memell mi? •• 

Bana bu maaaaız meaelelerde• 
uğraşmak. T qtan deve çıktığına 
balkı lnaoc:Lrmıya uvqmaktaa 
dalla zararaız selly•. Bir luaua 
vaizlerimizin develerin tayyarey• 
lnkılip etmek Uzere bulundukları 
bU deYlrde böyle alda aığmaı, 
hayale yakıımu efauelerle mer 
gul olmaları cidden Kftnahbr, 

Vaizlerimize terettüp eden va' 
zife ıudur : Karada, denizdeı e 
havada kuvvetli olmayı tavaiy• 
etmek !.. Bu da bugilnlln ihtiyaç• 
lannı bilmekle olur. O ihtiyaçla• 
rın baımda ise taıtan deve çık• 
mıyacağına iman etmek vardır 1 

Oğluma benim verdiğim c .. 
vap, bu ıekilde idi. Ummam kt 
çocuk bir daha bllyllk annesini• 
ardına dlltOp te maıal dinlemeğ• 
ıltoln !.. 

M.T 

Tekirdağında Bir 
Cinayet 

Tekirdağ (Husuıt) - Şehri mı. 
ıln Kurnalı mahalleainde feci bir 
cinayet işlenmit ve (Çete lbrahlm) 
lamiadeki adam bir tabanca kur• 
ıunlle öldUrlllın llf tllr. 

Çete lbrahiml öldtlrmektea 
maznun Malkaralı Muatafa ve 
arkadap Tekirdağ postanesi tel· 
graf memurlarından Mehmet AH 
Efendi tevkif edilmltlerdfr. Hidi• 
aenln mahiyeti muhakeme neticr 
ılnde belli olacaktır • 
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mittir. Canhıraı bir insan ıul 
ltitince hayretten olduğu yerde 
dona kalmııtır. Biraz ıaşkmlığı 
geçtikten sora llıerlemlı ve yerde 
ertağı Ömeri al kanlar içerisinde 
aın bulmu,tur. 

Hiçbir şeyden haberi olmıyall 
zayalh ortağının böyle bir kaza il• 
nahak yere kanına girmiı olma• 
ıından mtiteeasir olan Resul; hr 
men feryada ve ağlamıya bar 
lamııtır. BllAbara köye dönüp 
keyfiyeti jandarmalara anlatmıı 
ve teslim olmuıtur. Şimdi me~ 
kuf olan Reaul; hapiıbanede ae\f• 
gill ortağının Akıbeti için göı 
yaıları dökmektedir. Yakmd• 
muhakemesine başlanacakbr. HF• 
dlaede bir kast olmadıiı anlaı,1• 
maktadır. 
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8 Blriacl hfrla SON POSTA 

talga 
B&BiCI TILOB&rLAB 

·e ister? 
AYU1tur1anın iıtiklalini bir beyan• 

name ile bllyiik devletler• kat'ı ıu• 
rette tekeffQl ettirmek iıtiyen Avuı• 
turya projeıl ıuya dOttO. ÇGnkil, İn· 
ailtere hlk6meti kıt'al'I A•rupada 
yeni yeni taahhlt altına airmemek 
kararındadır. Binaenaleyh ıon Avuıturya 
hldl1elerindea ıonra Alman poHtika
llDI açıkça kabahatli l'&ın•k demek 
olan bu aleni beynelmilel Jeıt yap:la· 
madıktan ırayri ltaıy-ıa ıimaldeld 
Brenner hududunu emniyet albaa 
almıya matuf tetebbOıQ de suya dit 
mllıtlr. Şlmcli italya içia bir Gmit 
Franıa ile anlqmakta kalmaktadır. 
ltalyan H Franııa laarlciyelerinln bu 
)'izden mltemadl aurette mtlsakere 
luWade bulunduklarıaı herkH biliyor. 
Fakat iki memleketi ayıran menfaat 
lhtillfları okadar fazladır ki daimi 
bir Franıız •• ftalyan anlaımıııının 
tahakkuku imkiasıa ıayılmHa bile 
pek .Uçtur. 

ÇGnkü aralarında harp l'emilerl 
nlıbeti lhtlllfı yardır; beynelmilel 
ıahada ltalyanın Franıa tarafından 
dai•a ikinci plba abl•ak au..17 ... 
tinden fikiyet Yardır. Tunuataki ltaı. 
yan tebauınıa •aziyetleri vardır. 
ltalya ile YuıoılaYyaam aalqama• 
mızhldarı •ardır. Vardır, vardır. 

Şa halde, bir Franııa • ltaJyaa 
dotru koaqmuuua Yerebileceti ne
tice lmltll detildir. Kalayorı Brennv 
hududunu emniyet altına aldırmak 
için Avusturya ile Almanyayı karıt· 
lıldı Ye dotrudaa doj'ruya anlathr· 
mak. 

Bir taraftan Franıa ile duasını 
balletnıiye çalııan ltalya, diter ta• 
raftan kendiıine her zaman müreccah 
slrlnen bu noktayı halletmek ve 
alakadarlan •nlaıtırmıya ae.ketmiye 
lahfıyor. iıtiyor ki: Almanya ile 
Avu.t~a araaında Avunur1aaın tam •• k ı·-a ı ıurette 1.tlklllini temin ede-
cek bir anlatmanın yapıldıtı Avu .. 
turya tararafındaa resmen beyan edil
~";. Kendl•i de rahat etsin. ltalya 
d' • bir ~maya bir ideal telAklri 

• •yor ve bu.., aç bir kedinin eijere 
bakm11ı ıibi bakıyor. - Sttıe7ya 

Bulgar 
Hariciyesinde 

Bir istifa Şayiaıı Var 

Havanada 
Yine Bombalar 
Patladı r 

Havaa., 7 (A. A.) - Batan ame
leler PazartHi rtna ıre• illnıaa ka· 
rar nrmiflerdir. Birçok boabalar 
patlamııtır. Tevlrlfat mıktan blyttktlr. 

Leh - Rumen 
Dostluğu 

Varıo•a, 7 ( A. A.) - Blkreften 
blldirildltiae söre kıral Karol Siaa1ada 
Lebiıtan elçiıl M. Aricieazewıki hasır 
bulundutu halde aon umanlarda 
Romanya orduıunun maaevralanaa 
ittirak etmit olaa kıtaatın •• taiıklarıa 
l'•çit resminde buluamuıtur. 

Geçit rHminden ıonra Lebiıtan 
elçiıl ile Leh aakeri ataıemilitiri mira• 
lay Conlevaki •• birçok Leh zabit· 
leri kıral tarafındaa 6tl• y•••tlne 
davet edilmlflerdir. 

Kıral birçok zabit ve zabit •ekil
lerlne muhtelif nitular nrmittir. 

Yug osl•v K1r•I ve Kır•llç••I 
Belirat, 7 ( A. A. ) - Yugoslavya 

lcıral Ye lrırallçell din alrıam Zeleailro 
2•lm·1ıer Ye ••ceyl orada, Doubronik 
krlYad~rlnde l'•Çirmiılerdir. 

Sabahleyin 1aat onda Doubrovnik 
krOvazarn Yui'oılau sularını terketmit 
ve halk lcrll•azörln hareketi eana1ıada 
kırat ve kıraliç•JI hararetle alkıtla• 
ınııtır. 

Portekizde Af 
Hükumet Bir Beyaaname 

Neıretti 
Lizboa, 7 (A.A.) - Resmi ga• 

zete, Dahiliye nezaretinin bir ka• 
rarnamesinl neıretmiıtir: 

Buna nazaran, reımi qhaaa 
karıı yapılan bUtllD matbuat cü-
rihnlelf affedilmiıae de hükume
tin dahm ve harici emniyet ve 

!:.ban.d:t!::ra.:.•--~ .... 
Asurilerin Hicreti 

Cenevre - A.urilerin Sariyede 
yerlettirilmeai meMle1ini tetkika me• 
mar Milletler Cemiyetinin Alhlar 
Komiteai, yakıada toplaaıp, anım&a-
dekl laafta sarfında Koaaeyla ba bapta 
Yeneefl kararlan tayia edecektir Ba
nda mevzaa baJ.olaa meHle 55 bia 

! İspanyada Dahili Harp 
Katalonya lstiklil ilan Etti, Madrit 

Askeri l edbirler Alıyor 

11...Jıluıl ,,.,..,_ ~,. ... 
,... ,.,lrllec•lı ol.. •Ml ..,..1.11 

•· .Auae 
milleti parlamentoıu ve hilktlmeti ikti
dan tamamen ele alıyorlar. 11 

M. Kompaaya hitab.lal p alal_.. 
bltir•iftin 

Sofya, 7 (A. A.) - Hariciye 
-· klUbi Pedeff'ia iatifa 
ettllf Ye Jeria• .. tb•t amam 
atdllrtl H.latof'. ta,m edilcll
liae dair .. ..,.. ....... et
meldeclir. luridi1aa Aauriala &aktaa •ahaceretiala 

kabil olup olmadıtadır. 

7iMla cmw•ııllJPetl •• -. ..._ 
dar mnkiine reçtil•. Oamhuriyet •h
likededir. Bü"1D halil cumhuriyetçiler 
rejimin selameti için ayaklaıımıılardır. 
Katalooya, httrriyet için aavqao heı 
İapanyolla birliktir. Katalonya, İlpan
yayı idare eden her miie..... ile ini
baruıı kelJDittir. HiiJdlmet, Lpaoya fe
deral cumhuriyetinin bir cttzü olan 
Katalooya devletİDİD teıekkülüııtl ilb 
ader. 

Bu ehemmiyetli anda, Katalonya 

•• Bu fevkalade nhtm anda, h• 
k .. ten tam ve ibret ftricl bir imibet 
ve intium beklerim. Yqum Katalonya. 
Y&f&tlD hirriy.t. " 

( o. ... , 11 iacl .,, ... ) 

No • 40 Burhan C.hH 
' 8 - 10 -9M 

Fakat biz busln ona blabMh ~ uamaktan kartalacak belld 
lallfbracak, hareketlerden çeJda. Rqit hayretle Mrdu: 
meliyiz. Sen dargın olarak gide- - Hail anyor mu? 
celmia. Soa sin• kadar bizde kal- Soa Betiklat Yakuım kayma-
clıim tabii clapl.ak. O zam•• kam beyin hanımı birkaç ehba-
yenı•mia lle•1• içia ••kadar U.. bana anlatllllfb. l.eylAmn kulağına 
rl aldecejiall dlflamez miD. kadar sidea ba gl)lnç maceraJI 

Retlt, l.eyllnua fikirlerinde birkaç kelime ile anlabnca deU-
tla•ma hakllr•t Ye ualet balda- balı yine hiddetlendi. Annainia 
tunu itiraf ederdi. Geaç im ba adeta onaa haysiyeti ile oynadı-
meHlede ele llald.1& ima kmyorda. 

Leyli illYe ettiı Le,11 ona Jln• teskin etti: 
- Yana kendla sidenla. - Annen fena bir fikirle yap-

lm.ıre tayia edildiiiai mlylenla. auyor RqlL Mabadı seni kendi 
O belki de bu .. ıet:eJ1 yum- arzu1Una ı•• bir kızla eYlendir
tla geçlrmeal iateyecelrtir. S.. mek. 
arzu ederMa kahnan, idenea Rqit baylarda: 
latlada kalmap lleebar oldap. - Peki onun anuaa benim 
• r6ylenin. Herlaalcle anne• zeyldme gidecek mil 
rGrlnmeclen ,ttmea clop. clejil Leyli baha değiftircll: 
Reelt. - Annen ıtızel anulanm 

G~nç kam ba taniyal oaa Ttlrlrh için .. ki_ daha ı .. bet 
flkrinı deiiftirmeye mecbur etti. edecek.. TDrkh melek ıibi bir 

Leyli erte.i sine kadar k... im. Asd lattlDe titrenecek o.. 
.. ele oJan evuım hazırlatacaima F alrat yengemin huJ111111 atren-
llrlerken: elim. O &yle itlerde keadi karar-

- Bu bizim içbı bir imtihan lanaa ka111 dmıılmaaım hazmede-
elacakbr Re,it, dedL Sen burada miyar. ihtiyarlar çok bildiklerini 
obaıaymca annen de ıana im iddia ederler. Belki dotrudur. 

Fakat Iİll •• HVIİ daYalannda I 
ıençlere hak yermeyi de bU1elv ••• 
Sen yol için bir .. , iateyomuaun? 
Dadım latedlklerini hazırhyacak.. 
Şimdi batınma ıeldl Reıit, baba• 
mm pel bir Hyahat çantaaa 
yarda. Sana ona hazırhyahm. 

itin• yarar. 
Retlt ıenç klZID •• yenguiaia 

g6aterdllderi bu candan •• yakın
dan allkaya nalll tqekklr ect .. 
cejinl bilemiyordu. 

Nihayet aanuinln eme sil
mek için Leyll onu razı etti. 

Ôğle yemeğinden aonra ne 
zamandanberi ayak atmadığl ve 
atmak ta istemediği evinin kapwna 
çalarken içinde ifade edilmez bir 
acı kabardığ m lıisatti. 

Kapıyı Türkan açtı. 
Ve bir Rrçe cıvıltıaı ile ağa• 

beyi.inin boynuna abldı. 
iki kardeı kendilerini kayb .. 

decek bir heyecan içinde biribir
lerine ıarılmıtlardı. Iıtanbuldan, 
Leyladan, yirmi bir yıl içinde ya• 
pdığı bu yerlerden aynhımm 
yarattığı bliyllk saraantı Reıidin 
artık çöznlmek için •on bir tee1-
sllr bekliyen ılnlrlerinl gevıetiverdi 
ve delikanlının gözleri aulands. 

Annesinin kaJ'fı gelinmez kararları 
ile ağabeysini görmekten bile mah
rum kalan genç kız birkaç hafta• 
hk tahaasDrlerini kandırmak için 
blitlln aevgisile ona aanlmııtı. 

iki kardeı içten gelen çoıkun 

bir ••si bullraai u. bir ..... 
telr Ylcat ıibl blcldar. 

Hulbe Hanım ••d• pktu. 
Tllrkb •i•beJaİllbl Od ..... 

riaden yakahyaralr odaya llrlk
lerkea nlatb. 

- Annem kaymakam beylen 
sittl apbey, amma sideU çolr 
oldu. Şimdi ıelir. 

Rqit anneaiDİD eYde olma,.
pna Mvhacli. 

Tlrklna yann lzmire sideceiial 
llyledijl zaman ıenç im çok ml
teualr oldu. Annealnin ptikç• 
kııııan zorbalığına karıı yegine 
teıelliai, Omidi ağabeysi idL Aıı
neal Reşide dit ıeçiremeyince 
bUtlln hera nı seYgi teklinde Tnr
klna ylldetiyordu. 

iki kardeı adeta gizli bir ka
hahat işler gibi minderin k6teaine 
ilişmişler, konuşuyorlardı. 

Tnrkln anaesinin bagllnlerde 
aık aık kaymakan beyin hanımına 
'ittiğini, beraber kız bakmak için 
dolattıklaruu anlabyordu. 

Refit Türklndan birpy sakla
maya llzüm görmedi: 

- Annem botuna keaclinl zala
mete ıokuyor, dedi. Ben leylidu 
baıkasile evlenecek değilim. 

Ve onunla buna nasal karu 
verdiklerini, kaç haftadır yenge
ıinde kaldıkça neden içi rahat 
ettiflini anlattı. 

TllrkAn eskiden LeylAyı çok 
aeverdi. Leyli onan için adeta bir 
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lılerl ) r Gönül 

Okugucularıma 
Cevaplarım •. , 

Demir Bey• 
MDtalla blldirditlai• JUllDIJ:• 

ela a6yledljimlz lflbl "qk,, mey. 
:IUU luaJar kadar yqhdır Ye O 

gtbadeaberi pçea binlerce ve • 
blalerce .... lçlade Jk binlerce 
.... :ruıhmf, mllyonlarca 8ls 
867 .......... E...a ba sibi me.
nlar maa71• bir kaideye n 
detltmu bir ba- batlaaa
mul•r. Bunan sibi "qk,, m•na• 
etrafmda dylenecelr fikirler ele 
saman Ue detitmlp mahldba 
indi fikirlerdir. V ert... ıellnce; 
Git• bu eaerinde eflltunt bir 
qldaa bahHtmiftlr. FU.t ba
sDakl maddi cllayada eflltnl 
atim hlkml JlrlmiJOI'· Bu ... 
bepledir ki batla qk iki imam
dır. Blrl etleacep ftllla ol•, 
diierl .~ Mtlalealr. ... 

Anbrada • S ,, Ham..: 
Cemiyet 20 ad ..na bdmla 

erkejba daima •IMYI o!daj'am 
illa .... fakat ha ..... b, baa 
..halanla fllea hiçbir uman ka
bul etmez. Habra 19lebilecek 
t..-bbW ,.pmayma, Deride an-
mzcla bir m ..... bet t..ı. etme 
bile, laaldr ............ ...,., 
ola bilir. Fakat bana makabil ıa
mlml Wr arbd&flnızın babı ara
ıında, allkadar g&rlndttğftnftdl 
a5ylemeıi, nazandikkatl celbede
bllir ye mahzursuzdur. .. 

Hayrettin Recai Beye ı 
Sizi aevea bir kızın, alleai ta

rafından gösterilen tazyik netlce-
11 olaa bile, bir bqka semte ta
tındığı zaman, aittiği yeri ılze 
bildirmemeaine im kin yoktur. Bl
fU .. ._pm. ı.tedlifsds mektap 
belkl ele yoldadır. Eter hakik.. 
ten 1elmez1e aizl •vmiyor de
mektir, arkaaanı bırakınuuz. 

* r..kifehirde H. F. Be,.; 
Sulh hAldmbd bakmaz, çok 

malaterem bir ut oldafuaclaa 
flpbem yoktur, rica ediniz, ta• ... 
ıut etıdıl, muole kabiH haldir. 

RANIMTEYZE 

k abla sibl ldL Fakat annealne 
llreldi propagandalar, atabeJİll" 
nln Leyli ylb:Dnden anaelile d.
nhp ..den azaklaım•• Ye niha
yet kendiılnln de arbk bir ı•nt 
kaz çajına plp ana aayretlle 
ıörümcelik hlalerhıba caaılanmaıını 

bu uJd ıevslyl çlrlltmiye, hatta 
•Ypala yerine bir kin tohuma 
yeterbneğe baılemıttı. 

Ağabeyiıinln bu açık Ye kat'I 
ı6zlerl genç ima ltne sibl battı. 
Her gGn aanesincleıı Leyll aley
hinde dinledikleri kafaaana okadu 
jwlqsaiıti ki ağabeyiaiııiD bu 
branaı ideta bir fada haberi 
pbi lrarplach. 

Biraz dtıştmdlkten aonraı 
- Fakat ağabey, dedi. Le,

IAdaa gtızel im yok mu? Annem 
madem ki onu lıtemiyor. 

Reşit kardepala teairl albacla 
w.Jerincleki aaaleti bile kaybet• 
titiai anbyorclu. Ona kırmamak 
için ıaka etti: 

- Buna sen ı&yleme Ttlrkln, 
dedi. Sevmek için dünya ıtzell 
aramaya ihtiyaç yoktur. Sen eY. 
lenecek olsan dünyanın en gll
zel erkeğini mi arayacakım. 

TDrkAn kıpkırmızı oldu. 
ÔnUne bakıyordu. 
Refit devam etti: 
- LeylA ile biz beraber bll

ylldllk. Birbirimizi çok yakından 
tanıdık. Anladık. Annem ealddea 

Leyllyı adeta gelini ıibl tutuyordu. 
(Arka• YU) 
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Memlekete 
Hariçten 
Gelen Filmler 
Sesli Filmlerden Ekıerİ· 
ye.ti Fransızcalar Kazanıyor 

Berlinde çıkan .. Sinema Say· 
fası" adındaki mecmuanın 4 ey• 
ifil 1934 tarihli nUshaaından: 

'"TUrklyede 1933 aeneıi11de 
176 seıli film göıterilmlıtir. 
Bunlardan 57 si Franıadan, 540 
Birleşik Amerika devletlerinden, 
49u Almanyadan, lll TUrk yeril 
fHmi, 2ıi lngiltereden, 2ıl ltal· 
yadan ve biri Danimarkadan cel· 
bedilmiştir. 1934 senesinin ilk 
dört ayında Franaadan 26, Bir• 
leşik Amerika devletlerinden 24 
•e Almanyadan 1 l film gelmlttir. 

1933 senesinde gösterilen 176 
filmin hangi lisanlarda olduiu 
ıuretle tesbıt edilmittir. 

Bunlardan 99u fran11zca, 3411 
Almanca, 25i lngllizce, 1 Ou Ttlrk· 
çe, 3 U Ispenyolca, 3 U tamamlle 
muzikli film, 2si Rumcadır. 

1934 senesinin ilk dört ayan• 
daki vaziyet Fransızca filmlerin 
lehindedir. Bu B} larda gösterilen 
66 filmden 47ıi Franıızca, 7ıi 
Almanca, 7ıi 1ngilizce, U lapan• 
yolca Ye 4li Türkçedir.• 

Amerikada Bir Film Şirketi 
Yer Degiştiriyo, . 

Nevyork, 6 (A. A.) - Birleılk 
artistler filim 9irketinin mUdDrU 
Şnek, Talinin müntehiplere yapbj'ı 
vaidleri tutmak için ıirkete faıla 
miktarda vergi tarh etmek kara
rma itiraz .atmfı, bu yüksek ver• 
giden feragat edilmezse tlrket 
merkezinin baıka yere nakledile
ceğini bildirmiıtlr. 

M. Şnek, stüdyolarm Florlda• 
ya nakledileceğini ıöylemiıtir. Ve 
yahut, kendiıine yüksek vergi 
almmıyacağı hakkında teminat 
•erilmelidir. 

Barbara Stanvik 
Her rolde muvaffak olan yıl

dızlardan biri de şu meşhur 
Barbara Stanviktir. Fakat artık 
bu yıldız da her rolde boy göı· 
termekten vaıgeçmiıtir. Çalııtığı 
kumpanyaya verdiği bir Ultima
tomda bundan sonra 1&dece 
•SeveP kız" rolleri oynayacağım, 
diğer ıahıiyetlerde Yaıife alma-
1acağmı bildirmiıtir. 

Yeni Ylldızlar Arasında 
Suzan Dehelli Franıada beyaz 

perdede yeni parlıyan bir yıldız· 
dır. Bu genç kız e\•veli tiyatro 
sahnelerinde gôz ş, birçok 
operetlerde komik roller temsil 
etmiıtir. Bilha11a " Hortanıiya 
hemşireler,, isimli operette çok 
muvaffak olmuı Ye temiz bir 
ıöhret kazanmıştır. Bu şöhreti 
nzerinedir ki Sllzan ılnema kum
panyaları tarafından angaje edil· 
mittir. Son çevirdiği filim "Buhran 
sana erdi,, iımini taııyor. Şimdi de 
" Duvardaki oyuk ., iıimli filmi 
çevirmektedir. 

Yeni Fransız yıldızlarından 
biriıl de Rejin Baridir. Bu güzel 
yı!dııda " Buhran sona erdi ,, 
filminde mühimce bir rol tlmsil 
etmiıtir. Eilhasıa komik rollerde 
çok muvaffak olmaktadlr. 

Bir Haftalık 
~ 

Program 
M•l•k ı Kadın aala Unutmaz 
ipek ı Görtinmiyen adam 
Sumer ı Prensesin çılgınlıkları 
TUrk ı Kaçak 
Saray ı Unutulmu~ aenfoni 
Os. Hale ı Sefiller 
Elhamra ı Çin geceleri •• kadın 

hayatı 
Sık : Gizli muharebe 
Alkazar : A!lan Tarıan 
Alemdar ı Leblebici Horhoı 
Milli : Sana tapıyorum 
Hilll ı Asri Hobeuon 
Yddız : Son Koz 
Ferah : Harp 
Asri ı Serbeet Ruhlar 
Kadıköy SUreyya: BüyUk Katerin 
Şehir Tiyatrosu ı Cürilm ve ceza 
Raşlt Rıza : Hedefsiz puıeler 

_ .. 
Stüdyonun İçinden Ve 
Dışından Yeni Haberler 
Ehlisalip Muharebeleri Ve Salahattini 

Eyyfıbi Filme Alınıyor 
BugUn Holivutta büyük bir 

ıöhret aahibi olan erkek yıldızlar· 
dan Krl Brlıson, Amerikaya gel· 
meden evvel Danimarkada mUte· 
vazı bir film aktörll idi. Hakiki 
lıml ·Kari Fredrik Bri11on 
idi. Amerikaya gidince iımini 
kıaaltmak için ortadaki Fredrik 
lıminl andı ve yalnız Kari Briıon 

olarak kaldı. Kııa bir müddet 
içinde btlyUk bir ıöhret •• aer• 
yet kazanmaıına rağmen biç ıı· 

marmamııtır. Ağır baılılıktao hiç 
ayrılmaz. Hele lmzaladıjı muka· 
velenin bDtnn hnknmlerlne bo· 
yun eğer biç mızıkcılık yapamaz. 
Bu Hheple kumpanya direktör· 
)eri kendiıinf çok aeverler kadın 
yıldızlar da Kari Brisıon ile çok 
iyi arkadaşlık yaparlar. 

'f Holivuttakl erkek yıldızlar, 
herkeıten daha tık iiyinen Adolf 
Menju'yu kendi aralarında moda 
karalı intihap etmltlerdir. ÇUnkli 
Menjunun ıiyindiği her elbise, ıap• 
ka ve iskarpin derhal diğer erkek 
yıldızlar tarafından taklit edilmek· 
tedfr. Bununla beraber Adolf 
Menju'yı ılipp• zannetmeyiniz. 
ÇUnkll o, züppeliğin ılddetle 
aleyhindedir. T emlz Ye aade ai· 
ylnmek ve giyindiğini yakııtırmak 
lddlaaındadır. 

'f Geçenlerde tarihte pek 
meıhur olan " ehli salip muhare
beleri ,. nin Holivutta Paramunt 
kumpanyası tarafından filme çe
kilmlye karar verildiğini ve hatta 
ilk hazırlıklara baılanıldığını yaz· 

mııtık. Maruf rejisör Se11l dö Mil 
tarafından çevrilecek olan bu 
filmin senaryo hazırlıkları bitirU· 
miıtlr. Senaryoyu bizzat rejislSr 
tertip etmiı, bütün dekorlar ve 
filimde rol alacak olan baıhca 
yddızlar seçilmiıtir. 

Bu filimde tarihin en meıhur 
ıahıiyetlerinden olan '°SalAhattinl 
Eyllbl" de temıil edilecektir. 
Birkaç glln sonra ıntudyoda fil· 
min çevrilmealne başlanacaktır. 

'f Holivotun en kUçllk yıldızı 
olan Şirley T emple ıarkı öğren• 
miye baılamııtır. KUçUk kızcatıı 
yakında şarkılı bir fllfm çevirecek, 
incecik ıesile gUzel ve yanık ıar .. 
kılar okuyacaktır. Filme 11Ağuıtoı 
böceği ile Karınca., ismi verilmlı· 
tir. * Hollvutta çok tuhaf bir 
hldise olmuştur. Maruf gtızel 
yıldızlardan Klodet Kolberill 
eYlnde, duvarda asılı duran talJ. 
lolardan blrlıl, çivinin gevıem~ 

aile yere dOtmUı ve kırılmııtır. 
Bunun Uzerine Klodet . bnt111 
tabloları indirtmlı, ıaklatmıfbr. 
Şimdi evinde hiç bir odada bir 
tek tablo yoktur. Sebebini •~ 
ranlara, kendi kendine du•a.,. 
dan d8f0p kırılan tabloyu uğur 
suıluk saydığını ıöylemişUr. F.'a• 
kat gariptir ki bunu gören diğer 
kadın yıldızlardan bir çoğu da er 
lerinde oda duvarlarındaki tab.o 
loları kaldırtmıılar ve bu hare-
ket bir moda olmuıtur. 

ş.,ı Bav•ı• o• i•,.ı•ı •••ı••• 



--·~·~..-....................... , 
iki Ahb•P Çavu,ıer 

AMcadaıını da çaiırdL 
Beraber çorbanın tad na 
bakmıya baıladılar. 

F kat o kadar çok 
bakblar iri, çorba tnk .. 
niYerdi. 

Çopbacagın uykuda ı Geceleri yataktan kal-

,..,.. haatahjl • ....ı. ~ kar, ıeHfdL 

·t"~ 
ILrm - Eller yukan. ıayle baban paralan n .. 

19J• koJU1or L Çlaldl iç pdlr açım, bir .. , 

1- .. ·~- ıı 
iftira 

Lldden, S.merkant dlyannda 
Wr denif Yardı. Bu derviı bir 
llba yola çıkb, yllrllmeye baıladı. 
l>at bayır, kar derken auktan 
bir kı, 11r1na Ak .. kallı aer
... bir 9feti• ...... binmiftl •• 
lldcle Wrcle ~I bmçdıyarak 
-.1Mtı " illJi .... ",.... Bu 
arada bir yoldan bir k6pek ~ 
Köpek eıeiln arkaıından kotu
JW, ona ıepıeye caliPJerclu. 
HWif• ib.payor, ~il akalı 
~ qelde boJUDa my ••t
r0rcl11. lbttYar clerYif elim laftada: 

- Bana bak, •el'ua klpeld. 
Şimdi bealm ellllade hlçb1ı .Dllum 
rolr. Fakat ben una lyle bir 
.,.a oynarım ki, pp,r, kahnıiL 

Klpek hllA .... , .. .._ Ak 

koyunu, keseriz, 
etini yeriz. deri· 
ıinl kGıele yapa• 
m, boynuzlann
dan çala olur. 
Sonra kemikle· 
rinden de ... 

Muallim Afa· 
•ana d~ndl: 

- S6Y.I• ba· 
kalım. Kemik· 
luini ne yaparız 1 

Afacan ayata 
kalktı: 

- Efendim, 
koyunu yedikten 
aoara da kemik· 
lerinl taba" 

llıw1&&lı• - J:.t .... lcı, 7•r••a& çocıalr 
lan Allah tane s. ..... L. 

Çocukluda• biri - O ltald., blstm 
.. •ıftaa k•mHJI ..... ,., claaektlr ..... 
il• llerL. 

.......................... 1 il .................. . 

FutbOI 
Afacan Ciapı• dedl ki: 
- Ben ••erci• topçu olacajam. 

Hiç olm talimde bol 

bana 60 para 
Yerlr mı.la? 

- Ne yap .. 
cakaıa otlumL 

- Sokakta Ilı• 
tiyar bir adam 

aba merhametli 

otlum. O adam 

dileniyor mu? 

- Dlleaml-

ulrılb clerfit: •• Diar, Chirl. .. •1• 
..... ..U.clL Kapek batara ça
p. •1 etle eti• arkuaacltila, 

_ Babam bır Wrfi1 ı;,.ım deaııe prm•mi 11teımyor! .. •Yüsme öirea de ôyle ıırL. Diyor. 
1 

Ak ukılb clenlf kire slr• - -...... 1ı ... ,..,... l 1 
-PJ._ bltla kunetile u1am-1a Fikre .... _. ......... ~:...-:' ________ .... 

Karat 

Pıkna 

Cinayet 
Afacaa .... ..,... Ga

.-deld bir tlaaJ•t laaberlnl.. 
y UIJI Wtlrlace clerla Wr .... 
altlaı 

- OlaL Dedi.. 

Fakat her umau da 
yemek odamaa tlrer, ,.. 
mitleri yerdi L. 

.... ...._ 

Yahudi 
Afacanlann bir kom...._ 

Yri. Y abadi idi, bu yahacliaia 
bir de clelikanla otla YU'<. 

Y ahudl okuma 1ama bUmlJorcİ 
Afacam çatarcla: 

-Gel ojhma, bak ı..ı 
alkercle olan otfamdu bir mek· 
bap pldl, fllll1I okaaJUYH. 

Afacan mektuba al... ok • 
m11a baflada: - s...- .. haajuD. 8e1 
Wad• raliatua, ~--- .. 
laın biayetlle Pftl o1c1am. Fakat 
arbk piyadede cleiW& , .. 
IUftd ÇAftlfllJ11m.• ..... bir 
ricam Yari Beaa 8'lel bir atla. 
, ... bir ............. aL ........ 

batt,ar y..... tllı'••1• 
..... tin 

- Allala ..... .. ..... co
~ bir atla, elblH -.p; 
opal?, 

Afaeaa..... . ......... 
Ertllll 11D Yabacll 

tekrir ppda: 

- Otur &ablam ... ,., ,. 
boa bir mektup.. ft ..,._., 

Metada: 





ı •w 
iTTIBAT ve TIBABKf 

• Haı•w m ..... kı>' e. 
400 Lira 

Bir Y alıudi Mahnazeli 
Tarafında Kaçriarkn 

Komik Bir Hadise 

Radyo Dalgalannın Çarp-
• 

ması insanı Bayıltır Mı? 

G11l11t11 ltö,,,.W Nrlc•ı alda lçl•ll• ~.._ti llr lfMısg• ....... ..,,. .,_ah ı m ,.a.) a,.npedwW. blYal .,.. kw••• 
hahl kapaped• ml+kW t11e ,_...-mü late ..... Fabl 
damadına bJr Jdç 1kDndu da- ini at keaclhılne: 
rılmıı Ye kızma nipn ylztıjlnll - Aff~. a- ,._ 
iade 11\flrmlı ve bu hldlH tile- C..al Ef•al1iml. 
rine bazı itleri lçtn on bet &in Demem mi? Ka.,..oı ( iL ) 
...,.ı hiç kimnJW 1saber Yel'llle- S., bu _,., J•rlln seçmlıJ, 
dea l.taaf.J.ta selmlftlr. kaJ111pederine 1111 kadar beazlyeia 

• nk'a ._.. deli,. .._ ba uta lraqa fevlialtde •ahcat 
(M.) Bey •• yapaaiını W..• bir Jaalde, aldtrja ,... çlwilealp 
bir bale pimi• k• N .ıfettil- kalmıı, yalnız: 
mek Jpa ha1H ujrap=·• fakat - Affecleniald. cUıeWlmiıtlr. 
kaympederJn ıaereye glttij:Jni bir Fakat (il.} Bey blraı ıoma 
ttırlil 6j'renmek kabil olamamapır • uatiai JoldaJlllca lfia farkuaa 
Nihayet mlltakl>el gella hanım ....... Altlll •ati c.w.de JGll-
(M.) Beye fU habert g&nde~~~r: biri ( M. ) beyin. buma ......... 

- Babam Iıtanbula ııtmqbr. kayınpederine benzi7a bu aclae 
Hiç ,,.jüt bJb.tm-., atılayıp amı, Istanbulun açıkg6z yank .. 
ı.taelnla "*8& ilk raatpldlji ıicilerindenbiri olduğmıa ılplae1I 
yerde ghe•n wi Jlhilll lplp kalmallllf, bir daha teaadti 

lllrd.abire _... edm Wr endi .. 
lcbide l&nıllllif•& Çllaaldrale 
-..... kalay ..... ••miye
Wdwiai .... ,_ lapm w F.... 
9~ 

EJe Geçmlı 
Enelld lııe""'m'l'I~ • ,.,..,... 

keAdini affettirain. Befka ~· ederse bu adamm yakuına ya-
ıı..-.ı _ _L _.JJoktur.. a akku kOJl!IDlb.il°• 

t 11*1 1Capr1dea 
hızlı hızlı ylrlrken birdenbire 
aradıia adamın karp11Da pktıiım 
ı&rmlf ve: 

ar• .. 'ı'ır, lag•ı jeeeıalle-

•&1• (Pakel) i dyaya g&uler
-.ıentL Mabatları, Balgariıtmaı 
mlHtefik devletler aleybitıe laarbe 
eolmak we cmaba doim ,clrlye
ak ....... ordalarile ç-kbla 
eM.fil.W arkadan Ymchrmak.. 
Bu kanpJdık eınaıında da ~ 
ıeçerei llannara dniiziae ve ı .. 
'' • la •biaalr.a 

J-eral Pairau. :Sof,ada wiıtr 
tiii llllzakerat ı.tant.ia .bed• 
etmez, derhal Enver P... • 
( Le,._ F• .,_.._ ) Pa· 
.. Ecm..,. 411; Wzr, •Mlaki 
..edafaa bnetW s•••en ~ 
miflerdL.. Hlkimetln Llylk bir 
itina ile sakla•ak fetediii hu ha· 
WMlil. ç111Çı&b.k Wi.- 4ltmif. Mi
ka ,_ı - karim Ye .......... -.ti. Sofyadaki mtiubr•ı. Raa
lar tarafından aiaderilen •urala
-.ı.na da qMrak e:ttiji _,, ... 
'DeleleJi ................. mift.L 
'••'•• Bal.arlara daba JDIMit 
..... slderiıorlar; Odında laa
lunan bir ordu- Bnlıeri•antha 
Y..akk•le Azar.ine •eçirilmuial 
teklif edl,.rlardi. 

Efkln •mua\17• b. •uele ile 
-..ı olarken, lnKl't•e htlkiı• 
-.ıtı Akdeniz ffloıu kumandana 
tarafındaa lzmlr vallıi Rahmi be
Je bir mektup ıöndermltti. Amt. 
ral, bu mektabunda ı&yle dlyordm 

lnıiltere deYletl, Tllrktere dle
man değildir. ıbkterln dlfmanı, 
ancak Almanlardır. Enver pqa 
le onun hemflklrleri, A1manlann 
lifallbna kapılarak Devleti All
JeJi •lellim bir yazlyete 1lb 
ettiler. Devleti Oamaniye, Alman
lar aibi yalancı doıtlann rey •• 
likirlerinl kabul ederek amlar• 
.....,... deYletlnizia dosta olan 
lnfltere Ue lcat'ı minnet.at etti 
• laarbe Plftl. lıt• ha 1talia 

yankeıdellik • 
Uda adında açıkflz _. •nç 

im BeyGjluada oturaa 60 ,..ıa. 
randa Madam Avroi adında bir 
Yahudi kachmnm mevcut para11nı 
her nkit yananda tqıclıfpm ha· 
ber ahmt ve bu paralan aızdar.. 
•JA 'karat' wermitfir. Ghle.._. 
1Mri ibliyıs Y.._. M ... •ı ı 
.... D ~ takip ıed• Uda 
rMha,et M.clam Awoim ewelW 
,an ICaleclibiDd.ld Y .-.U Ha.
ruma girdijini p•4!k U'ka•na 
talolmıfbr • Madam Avrot Havra• 
ya girdikten aonra ibadete .dat
mıft bir al'llldE -e&n•tld w içıtıde 
40I .._., .. fnlua• çantaını 

ks s'•· • r..ab , # 

INYyen Uda lae.- çantap 
kaparak ıavuşurken Mahm Av
rol taraluıdaa alıill••k ,.&ta· 
lanmıfbr. 

Ticaret O .. aınde 
Ticaret oda11 mecli•i, 'bu,On a;rlı'k 

tuplw!baım ppaetı1r, .. tihaop ~ 1'111 
kıllll.,_. ~ ......... 

-·1 m"L•••et ~ar, ~ 

bunların kalp oldağUllU ...... 
Ye Nuri 1a'kalanmıfbr. 

Ozerl ar.an&iı ıakıt altı tau 
kalp ~lik ZlfD.PU8 k'iım •• 1*' 
mlka l>ulunmuftur. Nurinin baba-
ıanın yatbtı •arajda yapılan 
araıbrma neticuiade de bir •ik· 
tar kalp para, kalıplar .. ~ .. 
lar bulma .......... Hacı ffati1 bun
ları Elzizd• Wr ---~- ..W.
pu llpe ·zt;r. Talııtdbt dahr 
lqtirihneJdediJ:. - .. 

Ç•• taıtt1•• .... "Eski 
esert• 

KMah,., 1 A. At - Ça.dartriıtar 
._ • k . de ,. ..... Wriptta ,..-,_ .- ---tU ... ..... .... 
etmfltir. 

111• ......... lk .. 
u,.~ 1 .&A- A.) - le"- ubrn ... 

41a ip ı.,lada. Y.eai ıeker bufln 
çıktı. 

u1kusu2 bir •e« takip e4er. Her teJ teni ..,..... ':.';=.ılınnl. 
tederlenlr ve hi~ bir ~ me o .... '!"' . . ,.... 
ları di•lenlnt\ bir Waııl • •nıenmlş ılnlrlerdar. f.ga slnırli iseaiı. 

91oaı•raı .-. lla21•ltımeit 
11111 , il ıt. 

Müsekldndif Ye uytalJll 1tniln ..., • ~ • z-. ,..._, ... e ... -~ 
a. . n kimvıvi maddeler labtlk,lara, Ludw1rsh•fen ~la .noll n.•~ , 

........ 
Fakat (M.) beyin ikl kuaurcaim 
vardwr: Hahn sayılır (miyop) lar
dandır, ıözleri iyi g&rmedijt için 
koca bir tıkllk tata.aktadu. 
Bir • Mu unutkan tabiatlic:lir. 
Maamafih kayın pederine kendini 
affettirmerf bir aulre m4 srq, 
lat-bula seldijiaclenlleır izini 
karlaedıan ka1411Pederi fani 6nl 
aramıı dllrDIUflur. Hatti, kayua 
peclerillia Sirkecide blr aaatp 
••iazua ltl~mekle olan akraba· 
una da buaDn u;radıjı halde 
ka11n pederin nerede oldujundaıı 
bir haber alaaamıfbr. 

Bu 811'alarda fUll imdada y.... ... _, .. (M.J Bey .. 
... Topbevclea pçeırke. e•rne 
kayın f*leriain p ldijw pıno., 
hem• ...,__ •rı1-ıt= 

- Ben etUın aeu etme muh
terem ka,mpeden:ijiml,. 

Dl,. ,...... ıL-&al .,...,.. 
baılamııtır. o..-.. einden gllç 
halle kurtulan za't ime hayretle: 

- Affedeniniz, beyim, yab· 
,_. w•-· Dm ay•pederiniz 
delilim, beni• ie·'m CemaldirL 
.,... (il.) e., a.. ,.-,. 

Wea lewke11de •nmıf, hica
bmc:lan denç kalaaıhr. 

MaamaflJa (M.) Bey bu Gemal 
fJendjptn bJı•,.cı.ia• ı. ..... 
..._,._ M7retler lcinlWir. • _. . .._ '* iki glln ._... 
(M.) Bey Bah'kpazarmdan ıe· 
çlyo11D111. Jlne JraJUipMlerlat bir
denbire ıörGace daha b&yOk 
bir b........ - skJed , .... bir 
...... ... • et'ıı .. , •• 1 .......... 

- Geçen ,ea Iİz diye •k 
lrıerifia Jıılrilllll eW Jtirrlal .......... 
aejer Cemal S•• imlf.. Ruil 
cıLrJum.,.Arbk .ıeter ........... b-
japedc:lml. P•it• ...... .. .... .... .., .... ,, 

- Yankuici herifi.. ne Jap
hjmı anlamadım mı? hen Kay. 
ıerlllytml 

Diyerek hemen pkamna ya
pıp111fhr. 

Bunun Gzerlne muhatabı olan 
zat, bayık bli' temldale ( M. ) 
befinı 

- Tuuu •• 
Deye ytldae t61*erek: 
- Damacltm elacak Hrlf 

meğw ae çirkef lmle-
Deyiaee znalk (M. ) Bey ... 

hatabıoın bu ıefer hüikt kaym. 
pederi olduğaaa c:lerlaal anla• 
Dllf M la-• orlM:lja Jliılav_.. 
miftlr. 

(M.) Be1 a7dm- akablacle
hldlıeyi kayuapededne ve etra• 
fmc:lakiler g6zleri yapnrak ula
hrkea diali.xenler kabkıbalarla 
ı&IOyorlarda. 

Kendialne benzlyen nba ... 
bebiyet verdiği ba yanhtlağa t .. 
benim eden kaympeder altna 
nat babat hidiaeaini dlnlyenlere 
tevcih etmiye ltlzum serdi Ye: 

- Tuhafa nerede?.. Dedi. .. 
zim damadan beni aradıtanı ben 
.. at matazaaı olan akrabam dan 
haber almlfbm. Fakat beni ha
ber vermememi kencliıine rica 
ettim. Meğer, ut olaun, bizim 
açıkgöz damat altın aaati:ni tamir 
edilmek lzere oraya bırakbimt 
unutmuş... Aldına da ım ıkllk 
takalım?! 

Maamafila ..... da -t•,.. 
.... ki bw ...... K.,..m k., ... 
pederle damadm banpaaluma 
.-.., oha"fbar. - L• .. • .._..__._..__.. ____ l_ll_IF_I __ _ 

aereıeadı, 

Amerikan Tekaayt pruen.atifleri 
fevkalide iDc:e v• aajlamdar • 



~ BllAI ·va· Zambak 
BUyUk Tarihi Roman 

lfııhal'J'iri: A. R. No.: 58 8 • 10 • 934 

Kurtulan Kıra) ! .. 
Şarlken Birdenbire Sarsılmış, Baıına Bir Topuz 

Yemiı Gibi Koltuğa Yığılıvermiıtl .. 

- Y aıaaın, mert ve alicenap 
Türkler.. Bizden en kOçUk bir 
teminat bile istemeden, bizi kur
tarmıya geliyorlar. Yerlerde ıO
rUnen (Zambak), (Hllll) in nurları 
ile yeniden hayat bulacak.. Ve 
bedbaht Kıralımız, altı aydanberl 
inlediği o meı'um zindandan 
kurtulacak .• 

Haımetmeap !.. Vaziyet, her 
tUrlU zan ve tahminin fevkinde 
olacak derecede vahimdir. Zati 
haşmetinize akıl öğretmek haddim 
olmamakla beraber, mahzl ye
gane sellmet çaresi olmak üıere 
tunu h~tırlatmak mecburiyetini 
hi~ıediyorum : Henüz bu meae
le<len haberdar olmıyan Hir 
Franıuva ile • mOmkUn olduğu 
kadar fazla menfaat kopar· 
mak ıartile • derhal bir mu· 
ahede aktediniz. Onu, Türkler 
cebren elimizden almadan evvel, 
ıiz eaaretten aff edinb:. Ancak 
bu suretle hareket edeneniz; 
bUtUo hıristiya~ Aleminde küçük 
dUımek zilletinden kurtulabilir· 
ılniz. 

l!n sadık hUrmetkar1nız 
Don Joze 

Şarlken, fena halde saraılmıf .. 
Batına ağır bir topuz yemiı ıibl 
aerHmlfyerek koltuğunun tistllne 
yığılakalmııtı. 

~ 
Her tarafta borular çalınıyor .. 

Takım takım mızraklı lspanyol 
allvarilerl, caddeleri dolduran 
halkı, intizama ıokmıya çalışı· 
yordu. Halkın ajzında, ıu sözler 
dolaııyordu: 

- Zavallı kıral.. Nihayet 
kurtuldu. 

- Fakat.. Az çile çekmedi. 
- Adam aen de.. Pariıio miı 

gibi kokan madamları, matmazel· 
lerl araaına karışınca hepsini 
unutur. 

( Borgonya ) yı . bize vwmiş .. 
artık.. Artık şarabı daha bol 
içeriz .. 

- 1ıte.. lıte.. imparatorun mu· 
hafızları görUndU. Kıral, bunların 
arasında geliyor... Şimdi, ıulhu 
imza ederken kimbilir ne kadar 
müteessir olacak .•. 

- Evvela, o zindandan haya· 
tmı kurtardığına şUkretıin de ... 

Halk, doğru söylüyordu. 
Fransa kırala Birinci Fransuva, 
pek ağır ıeraiti ihtiva eden bir 
muahedeyi imzalamıya razı olmak 
ıurctile esaretten kurtuluyordu .• 
Her ne pahasına olursa olıun, 

hapsedildiği o zindandan bir an 
an evvel çıkmak istiyor .. Buradan 
kurtulduktan sonra • son ümit ve 
istinatııAhı olan • Türklerle bir· 
l•ıerek Şarlkenden parlak bir 
intikam almayı taaavvur ediyordu. 

* 
Şarlken, depdebell bir alayla 

Hrayına getirttiği Franauvayı, 
bUyük bir ciddiyetle karşılamı9 .. 
Türk ordularının harekete gel• 
mesinden dolayı kalbi kan ağla· 
dığı halde Franıuvaya hissiya
tın:lan hiçbir ıey anlatmamııtı. 

Bu ihtiyar tilki, hissiyatı insani· 
yesinden bahsederek esir kırala: 

- Haşmetmeapl.. Sizi daha 
fazla Uzmek istemiyorum. Artık 
aevgili (Paris) ioize avdet ede
bilirsiniz. Y a!nız şu muahedeyi 
imza ediniz. 

Dediği zaman bedbaht Fran-

ıuva'nın kalbine ıon hançer dar• 
beainl de ıAplamııtı. 

Tali'in bu acı darbesine de 
katlanan Fransuva, gözlerini ka· 
pamıf.. hararetli bir kumarda, 
herıeyi fedaya hazır olan mag• 
lüp bir kumarcı gibi muahedena· 
menin altım imzalamııtı. 

İnce bir deri üzerine yazılmıt 
olan ıartlar, pek ağırdı... Birinci._ 
Fransuva, Nopoli kıralhğı ve Milin 
dukalıiı üzerindeki blitün bak ve 
iddialarından vaz geçiyor .. bUyUk 
bir ıervet membaı olan koca 
dukalığını da ispanya kıralına ve
riyordu. 

• 
Madridin büyük meydanların• 

da ıarap fıçıları boıaJıyor.. Kas
tanyolet aeıleri, kitara aadalarına 

karııarak büyük kiliselerin duvar· 
!arına aksediyordu. 

Her feyden gafil ve bihaber 
olan halk, bu muahedenio imza· 
lanmaıını da Şarlken'in emsalsiz 
bir zaferi telakki ediyor; bu gi· 

diıle bu bllyük İmparatorun ya• 
kanda (Bizans tacı) nı da gfyece· 
ğine dair nutuklar ıöylenerek, 

neı'e ve sürur içinde şarap fıçı· 

ları devriliyordu. 

* Ve .. Madritte, büytık bir neı'e 
ve sürur içinde bu şarap fıçıları 

devrilirken, Istanbuldan tozu du· 
mana katarak çıkan ulaklar, yıl
dırım aür' atile dağları, ovaları 

aııyor.. Avusturya • Macaristan 
hudutlarındaki Türk akıncı ku· 
mandanlarına ıu haberi ulaıtırı• 
yordu: 

- Cenge, hazar ol 1 ••• 
(Arkası var) 

Hakem Mahkemelerinde 
Muhtelit Hakem Mahkemeleri 

dünden itibaren faaliyete geçmiş· 
lerdir. Bitaraf reis M. Bök şeb· 
rimize gelmi9tir. Verilen malumata 
göre, Muhtelit Mahkemeler 1935 
senesi batında ilg·a edileceğinden 
bütiln mahkemc'er o vakte ka· 
dar ellerindeki iş i Hdreceklerdir. 

•••••-... anıııııııııuııu.aM...-.. ... •••••• .. •••••-..ı 

Son Posta 
Yevmi, •lya1l, He.,.di• ve Halle raaet .. i 

EskLZabtiye, Çatalçeşıne eokağı, 25 
ISTANBUL . ,.. ........ 
Oaıetemiı<le tıkan yaza 
ve resiml~rio bütün hakları 
mahfuz ve g12etemiıe aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 • 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
1 Kr. Kr. Kt. Kr 

TORKIYE 1ii 750 400 ıso 
YUNANlsTAN 2340 U20 710 210 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone IJedeli peşindir. Ad rt1 
değigtirmek 28 kuru~tur. - -c.ı.,. •or•lt .eri flerilme .. 

Hlnlarcla11 mes'ullreı alnnnaa. 
Cevap için mektuplara 10 kuruıluk 

pul ilavesi lıizımdır. 

.. Po•ta kutusu ı 'i4l lttanbui ~ 
Telgraf : Soopo9ta 

.., Telefon :20203 

SON POSTA 

Bir Otobüs 
Seqahati 

Biletçi - Heyyy, buraya baki. 
Ne yapıyorsun?, 

- Suuuıl... Balıklan kaçıra• 
caksın be!.. 

D•n•• llctı•al Htıb•rl•'I 1 
1 

lktısadi 
Diize'll için 
Çare Aranıgor 

Cenevreden bildiriliyor : Para 
C-3n•vr•dtı mikyasında altın 

bl t 1 t eıaaına sadık ka· 
r op an 1 lan memleketle· 
.vapıldı rin murahhasları 

burada toplantılarma baılamıt· 
lardır. Franıa, Italya, lsviçre, 
Belçika, Lükaemburg ve Hollanda 
murahhaslarının fttirak etmekte 
olduğu bu konferansın mesaisi 
bilhaasa bu memleketlerin bey• 
nelmilel ticari mUnaaebatın lnkl· 
şafında ne ıuretle amil olabi
leceklerinin meydana konulması 

etrafında cereyan et mektedir. 
Konferans meaaiıine devam 

etmek üzere komiıyonlar teıkll 
olunmuıtur. Bunlar, beynelmilel 
sahada ve bilhassa konferansa 
iştirak eden altın bloku memle• 
ketlerinde seyyah itlerinin tanzimi; 
ithalat ve ihracatın coğaltılması 
ve nakliyat işlerinin daha esaaJı 
bir şekle bağlanması meselelerile 
uğraıacaklar, tetkiklerinin netice· 
lerini konf er anı heyeti umumiye· 
sine bildireceklerdir. Bu raporlara 
büyük bir ehemmiyet verilmekte· 
dir. 

-tc 
Polonya ipekli mensucat aa• 

Lehistanda nayifnde çalııao 
amele ile mlleıaese 

ipek fabrl- BBhipleri arasında 
kuları gr•vi gündelik yüzünden 

bir ihtilaf çıkmıı ve bu yüzden 
sanayi hareketi durmuıtu. 

Birkaç baftadanberi devam 
eden bu hal, son günlerde iki 
tarafm mlltekabilen ist.,klerinden 
birer kısmını geri bırakmaları 
sayesinde, nihayet bulmuı •e fab
rikalar çalıımıya baılamıtlardır. 
Patronlarla amele arasında yapı· 
lan aon anlaımada amele Ucret• 
leri eskisine kıyaıla yüzde yedi 
nispetinde indirilmiı bulunuyor. 

* Amerika Ticaret odası, cum-

Amtırika Ti- bur reisi M. Ruz
velte birtakım ıu· 

'car•t Odası· aller ıormuıtur ki 
nın •uallerl başlıcalarını yazı· 

yoruz: 
t - Ne vakit ve ne ıuretle 

blltçe muvazenesi temin edilecektir? 
2 - Doların kıymeti yeniden 

dUtllrülecek ml? Ne kadar? 
3 - Şahat teıebbUs teıvik 

edilerek resmi murakabe asgari 
haddine indirilecek midir ? 

4 - Hükumetin ziraat poli· 
tikası nedir 1 

Ticaret Odaaı suallerin ba· 
tında, bunlara verilecek cevap
ların «iktısadi ve ticari hayata 
emniyet •ermek ve gidilecek yolu 
keıtirmek» için elzem bulundu· 
ğunu da ilive etmekte41r. 

Birinci teırln 8 

Heybeli Faciası 

Motör Kaptanı Faik Ef. 
Dün Tevkif Edildi 

c Baıtarafı 1 incl yDıde ) 
g6rlllmUı ve poliı tarafından ka· 
raya çıkarılmııtır. 

Ceset çarıafb bir Hanıma 
aittir. Cebinde 15 kurut kadar J 
ufaklık para ile bir nllfus kAj'ıdı 
bulunmuıtur. Nüfuı kltıdında 
Y eniı~hir kazaaının Menteıe k6-
ytlnden 1279 doğumlu Emine ka· 
yıtları okunmuıtur. Pollı ve mlld· 
deiumumt dtın ölenlerin liıtesl 

· içinde Menteıe köyünden Kaban 
Ali Ağanınn baldızını bulduğunu 
da teabit etmiı ve fakat bu Ha• 
nımın İBmini öğrenememiıtl. Ada 
Hhilinde bulunan cesedin Uzerin
deki nüfuı kağıdı bu dUğUmti 
çözmUt tllr. Ceset, müracaatında 
aileaine teslim • edilmek Uzere 
muhafaz.a edilmlıtir. 

Mnddeiumumilik Emine Hanı• 
mın ceaedinden baıka dun akıam 
saat beıe kadar baıka bir 
cesedin bulunduğunu tHblt ede
memiıtir. 

Ölenlerden Uç kitlden baıka· 
sının hüviyetleri tamamen tesbit 
edildiii için cesetlerin Moria 
nakline lllzum glSrülmemiıtlr. 

Feci Bir Sahne 
F acla haberi evvelsi glln Ya• 

)ovada Son Postanın neırlyatlle 
yayılmıı ve derhal yolcuları bu· 
lunan köyliller ve muhtarları bir 
vapura atlıyarak Yalovadan Hey· 
beliadaya gelmiılerdir. Vapur ıaat 
altıyı yirmi geçe Adaya yanaımış 
ve o sırada Müddeiumumi kazadan 
kurtulanların çoğunun ifadesini 
aldığı için Istanbula geçmelerine 
mUaaade etmit bulunuyordu. 

Vapur GUverteslnde 
Feryatlar 

Bu vapur, Heybelladanın la
tan bul tarafına son vapuru idi. 
Kazadan kurtulanlar da Ada is· 
kelesine gelmişler ve meccanen 
vapura binmeleri de temin edil· 
miıti. Yalovadan gelen vapur 
iakeleye yanaıu ken kadın, cocuk 
ve erkek seıleri feryatları blribl· 
rlne karışmış vapur yolcuları ve 
iskeledekiler üzerinde mllthiı Ye 
tüyler Urperticl bir teair yapmlı· 
tır: 

Ah oğlum orada mı? 
Ahmet! Yavrum Ahmet! 
Kuzum poliı efendi baba• 

mın adı Kadri... Allah aıkına 
kurtulmuı mu? 

Y alovadan gelenler adaya çık· 
mamıılar ve güverteden vapura 
binen kazazedeleri birer birer ve 
heyecanla göz.den geçlrmlıler. 
Kurtulanlar allelerile kucaklaımıı· 
mıılar ve kurtulmıyanların ailele
rinin feryatlan "öklere çıkmııtır • 
Yolcularla beraber gelen köy 
muhtarları yaya kayığına binen 
yolcuların listelerini gdirmitlerdl. 
MUddeiumumt Nurettin Bey de 
aym vapurla lstanbula döntıyordu. 
Ölenlere ve kurtulanlara alt tea
blt ettiği liıtelerl karıılaıtırmıı 
ve kazanın kakiki bllAnçosu orta• 
ya çıkmııtır. 

Y alovadan yapurla lstanbula 
geçtiği söylenen bir yolcunun da 
kayığa bindiği ve onun da ölenler 
araaında bulunduğu öğrenilmiı ve 
kaza kurbanlarının adedi ( 33 )e 
baliğ olmuıtur • . 

Ehlivukuf Ne Diyor? 
Müddeiumumi Nurettin Bey 

facıanın bir ehlivukuf raporile teı• 
bitine karar vermif ve deniz tica· 
ret müdllrlUğU kontrol kaptanı 
Sabri, deniz ticaret mektebi 

aabık mtıdlri umumiıl Hamit 
Naci, Heybeliada denli 
harp mektebi muallimlerinde11 
Yllzbaıı Nami beyleri ehlivukuf 
tayin etmiştir. 

Ehlivukuf ıaat tlçte komlserllll 
odasında toplanmıı ve evveli Fl
ruıan vapurunun ıUvarisl Hllsnl 
beyi aonra, motörlln kaptanı Faik 
reisi ve geminin ikinci kaptaDI 1118 

Muıtafa beyleri · dlnlemlılerdlr. le 
Ehlivukufun ilk Karar1 lisi 

6ü Ehlivukuf bakkaldan bir ip 
itan 

aldırarak masa üzerinde çarpııao , 1•8 
gemi ve motörle kayığın taılak• 
larınl yapmıı ve aldığı netle• 

zerine hadiae mahallinde bir kr flft 
ıif yapmaya lllzum görmemiı kro- Jini 

kiler üzerinde tetkikabnı yaparak 1nu 

raporunu vermiftir. Hllsnn kaP"' n in 

tan da binat yapbiJ bir harita 
Uıerlnde kazayı canlandırmıttır. 

Suç Kimin? 
Bu facia ıuçu da her ıuç albC 

bir aamur kürk oldu. Gemi •• 
motör kaptanlarından biç birili 

ler 
llıtlerlne almıyorlardı. Fakat 6jw ma 
rendiğimize göre ehlivukuf motör-
de ve kaptanında ıu noksanları ıin 
teablt etmlttlr: 

1-MotörUn hakiki aahiplerl kar• but 
Salih reis ile Pendikli lbrahilll du 

beydir. Faik kaptanın da mot&r-
•di de bir hf11eai Tarmıf. Kara Salih 
lıt 

relı veremden hasta olduğu lçlıl 

eaaıen bir makinist olan Faik 
efendi motörtl kullanmııtar. 

2 - Faik efendinin ellnd• • 
kaptanlık ruhaatnameal yoktur. 

3 - Motörde arkaaına bat' 
ladıtı kayığı göaterecek lıaret 

fenerleri yoktur. 
4 - Faik Ef. dilmeni deniz •• 

aeyrUaefer itlerinden biç anlaml' 
yan Mustafa onbaııya bırar 
mııtır. 

5 - Motör Uç tonluk olduid 
halde arkasına çeklt kudretindell rı 
faıla yolcu taııyan bir kayık 
bağlamııtır. 

6 - Flru.-:an ılleblnde elU yr 
mumluk lıaret fenerleri bulunduğu b 

için bunları daha uz.aktan görmek k 
ve vapurun üzerine gelmemek 

bi lbımdı. 
tQ 

Gemideki kusurlar 
Yine öğrendiğimize gör• 

Firuzan gemisinde de ıu gibi d 

noksanlar teabit edllmlttlr: 
1 - Motar ta biatlle gllrllltll 7 

yaptığı için birkaç yllz metre ırı 
uzaktan bu glirültn ifltileblleceil l ı 
gibi motörde mevcut fener d• ; 
daha evvel görülebilirdi. 

2 - Gemi kaptanı yakında 111, 

kuvvetli tahlis vasıtalarile mllcer Jc 
bez birçok gemi bulunduğu hald• ırı 
imdat dUdllğU çalarak bunlardall •c 
iıtifade etmemiıtir. 

Motör Kaptenının Sabık••• 
mı Varmı,? 

Tahkikat eıoaaında mot&r 
kaptanı Faik Efendinin birkaç 
deniz aabıkaıı olduğu ihbar edl .. 

te 
lai 
bl 

tı 
mittir. hı 

iddia edildig" ine göre F alk 
kaptan ikl sene evvel Köprü önllr 
de bir aa~dala çarpmıı ve Mu

~I 

•• 
ti 

aevi bir yolcunun boğulmasın• 
aebep olmuş. Muhakemeleri dr 
vam ederken af kanunundan istf.o p 
fade etmlf. Faik kaptan geçell"' •

1 

al 

}erde yine ayni motarn Sedefadaıın• •· 
bindirmiıtir. 

Nezaret Altındakller •• 
Müddeiumumi Nureddin Bet " 

dlln akıama kadar geminin blrlnd 
( Duamt 11 inci yDzda ) 
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KUVVET URU 
Zaafı umumi, kanıizlık ve kemik hutaltldanna ıifal tesirle.-{ çoktur. Çocuklar, gençler, genç kızlar \re ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 

Öz Türkçeyi• 
Deneme 

lspanyadB: Dahili Harp 1 
Katalonya İst.klil İlan Etti, Madrit -S-ıv_a_s-ta 

Askeri T ebdirler Alıyor lbrahim 
..;-oO"-

Beye 
Yazı 

( Battarafı 5 inci yüzde ) 

FettalAda Tedbirler 
Mtıd,.it, 7 (A. A.) - İyi haber alan 

lhah- filcfen öğreoilc'lt a.e ıöre, M. 
lerroı.ax'aun Salı srünfi Kortes mec
lisine •rndeceği liyihalar meyan•nda, 
8 Üm cuas n n iade•en tesi.air irev 
lcanun itD lağvı ve bir de sivillerG.en 
ıl 'ab toplatt rı1 ması için kanun vardır. 

Madritte Vaziyet 
Mad?if. 7 ~. A.) - Şehirde ha

fiften f .. aliyet baılamııt r. Lakin aha
linin lzrs!nin temini, trenlerin gayri 
lrltırıtaum itlemeai v• ta:&liye lı' ni
hİn ağ r gitmesi yUzdnden, daha ziyade 
IÜçletmektelli. EfYan n iıtasyondan 
S•rt ya nakfi. askeri kamyonlar va•r
baile nkabuluyor. 

Val'anııiya, Malaga 't'e Arikan~'de 
ırcv yapmak temay.ıOı ıittikçe artı
)or. Astmriyaa'talti üfü~r, birçok köy· 
lerdaR aaku kuvvetile pilskilrlillm<lf
lerae de, daha bazı köy!erd• tutua
maktadırlar. 

S::m Sebaetiyan'da Ta:z::yet çok ger
ıindir. 

Muhtelif yerlerde arbedeler vuku
buldutu ve 6len ve yarafananlaı ol
du4u haber nrilfyor. 

Heatb nziyetm biançoau elde 
•dilenremiftir. Her fıalde, A•turiyas1ta 
lıtleri'e Hker an-trt1tcla ~~· prptf
lar ~eünde talef olanı. rın ~deai 
ÇoJıı ormak flnmgrelirr 

Vuiyet vehametini aıuhafan ... :.,_ --ror. 
Yer ,.r •Ds•delll'eler oluyor 

Madrit, 7 fAA.> - Y enlb demlr
Jolun Wt WlAll ••murl..n aale~ 
lmir, Bugilncfen itibaren yeni me-
... lar alınacaktll'. 

Barıelon'da, Parale1o sokağında 

lkl kadın yakalaDllUf n ize.derinde 
Dıllteaddit bombalar çıkmııtır. 

Unkutilloda aosyali&t l:e~ediye 
reisi ıivil muhafızların teslim olmala· 
tını i.•emit, oa'ar da redd~udir. 
Bunu:a herine, a~'ril lllllhafıxl:ara ba.· 
k,n yapalarak hikum edilıa.if ve 
bunlartlaa ikisi öldOrillmü1, befİ de 
yeralanmııt r. Ellerinde mitralyöz 
bulunduran ·ı k aaı er, sonradan, aaker 

UYYetile daj:ıtdmıflardır. 
. ~ bao'da aç 1 n ti.fek yaylıaımdan 

hır kişi atrr yaralanmtfhr. Grev, Wt.. 
tQn eyalete yayılmıştır. 

Hudutta Mtlftakale Kesik 

Bordo, 7 (A. A.) - İapanya hudu
du fh::eriııde Hendaye'den bildiriliyor: 

lapany ya girip çıkmak, ancak ya· 
)'an olarak mümkiindlir. Şimen . ifeı 
Dıilnalralib dwmuttur. Yollar kapa. 
lıdır. Haıdaye ile telefon muhabuatı 
ve timenc!ilfer mün"tk ılatı kesik oldu. 
tundan havadis almak rüç oluyor. 

(Biak.aya) da, za•ıta kuYYetlerl 
hıerkezrerJe toplu bulunduğundan 
)olı.,, b.irtalum s'!Ahh klmsler tut· 
hıu9tur. 

drun) ıehrinde dün uyana teıvik 
•dcııa beyannameler dafıtılmııtır. 

Gı-ev Geni~yor 
M.adrit, 7 (A. A.) - Gru hareketi, 

teve.96 ediyor. VaJH&İJa IİMaaı da
hil•• Wl'•• amumidir. Malara'da 
bnt.. IN..lQıar kapalıdır. 

Kadiak•te beniz ve• batlama111ı1· 
tır. Kolemar ve Viero'da ıivil mu• 
haf'Zlarla fhliri'cifer &Taaında kanlı 
t•rpıfmalar ofmuıtur. Oviedo'da bu 
~ece vahim hadiseler cereyan etmi~ 
tır. 10 kiti nimilş, po'.ialerden 26, 
•haliden 15 kiıi yaralanmııtır. 

HUk4met Toplanbcla 
p Madrit, 7 ( A. A. ) - Dün alı::ıam 

uerta del Solda ve Meb'uaan Mecliıi 
•lıafında tiddetli tüfek ve milı'al•ö• 
•t . J 

eıı teati olua•uıtıar. 
_J•panyol kabineai Dahiliye Neza

~et~ binasında daimi ırurette içtima ............ 
Örn l.._. lla..ı 

lladrit, 1 (A.A.) -:- Hilkumet, aaat 

22 de b0t6n iıpaayaya famil olmak 
lzere-, arfi idare ilin etmittir. 

Jeneral Franko, umum İspanya 
ultel'i Jruvvetferi kumanduıLtma 

nasbolunmuttur. 

Ast HWc:Ometi Bombardunan 
Madrit9 7 (A.A.) - Kata'onya'da 

ll61rumet kuvvetleri kumaıu: anJıfında 
bufunan Jeneral Batet, ut hükumet 
erkanının toplu bulundukları reialik 
sarayını topla dövdürmiye batla
mıttır. 

Top ateıinin baılıca hedafi, Reia 
Campanyı'in halkı İ•yana ve hlku
meti miicaf.....aya tetvik için kullan• 
martta oldu§'u mikrofondur. 

J• r.tl Batet, aivil tayyare k~nr• 
ph nı ifgal etmiıtir. Banelon radyo 
istasyonlar , halkı, a:Iihl :ı i'elip ihtilAI 
h'1kumetini müdafaaya ça ğıran bita• 
beI•r neşrNmekt•dir. 

Barslonun l,gali 
Barcelona, 7 (A. A.) - Şehir, 81• 

keri kıtalarb sivil muhafızlar tarafın
daıtı ttl' l ecfil•iftir. 

Asi HUkGmet Teslim Oldu 
Madr~t, 7 (A. A.)- Katalonya hft. 

i.um ti erki:nı f9fım otmutlardır. 
Kata!'onya h&lC&rııeti, bot yere kan 

tlökwı.emui ~in t-ealim eld11JuH 
bir lıııeya-•m• ila bil4U-..ftir. 

Belediyw. reis~ Şeldr eedisi aıa.lan 
v. IMilıü-... ulalm me't'kafbrr. hıtiW 
lım...tlm ka•aaclaaı da 1akal&Alllllf
t11, bazı reis:er ka~mıılardır-

Madrit, 1 (A. A.) - İstildi.I taraf• 
tarı Ticaret ve S:ınayi mü..tahdemlarl 
merkezinin bulunduğu bi.nAya birk&~ 
gülle aavrwmu9tur. 

Ka.tajea~ıien S.nıloe• - ı. F
rola iıarp a~mUni. aevkedilmiftlr. 

İspanJ.'d L~jiyoo. kıuatıaa men.aup 
iki piyade hburu Çentadan Cebeli• 
tank l'C!mitfü. Buradan Barnloma 
ıevkolun ;:ı c <1 klardır. 

Buıüa ötleyia, A.turiyadakl asi• 
leri tenkil etmek için, jeneral Lopez 
Oboa.am kumaadaaın.t•, Ov~edoya 
uke.ri lmnatler ~elrtir. 

Teslim nasıl olda? 
Madrit, 1 fA. A.) - Saat 10,30 

kal»ae, lüzumsuz ve kanlı bir muka· 
ve metten kr çınmak malnadile Kata· 
lonya hükumet reisinin jeneral Batete 
teslim olduğwıu ilau. etmittir. Bu 
haber bütln eyale.t nliliklerine tebli~ 
o'.unmuotur. 

Hükumet, M. Campanys ile arka· 
datlarının flapıedilerek, k2oanu eaaai 
emn"yet mahkemesi huzuruna sevke· 
dilme'erine karar verm i ıtir. Bu aıı
ret:e, bunlar arfi divan•harpte muha· 
keme edilmekt .. kurtulacaklardır. 

lspanyan n Be.din sefiri, eaki 
na:ı·rlardan M. Luiıde hükumete, 
tiddetli bir mektup yazarak, iıtifa•ını 
verm· ıtir. 

lhtilAlln bilançosu 
Dahifiye nn..ıret .. ibtilıil baf'ayah

danberi ö·enleria 200, yaralıların da 
7UO kiıiye balit olduğunu h her 
vermektedir. 

TenkU De,,.m Ediyor 
Madrit, 7 (A. A.) - Gerone'de 

çıkan valtim hiaiade:r Haa•md.a ltir 
ceneral ile dört ıab:t t•&.f o!mutlur. 
Ceoeral Batd bir milfrez.e ile Gero
neye a-itmelıttedir. Mumaileyh bir tay-
7are fitoıunun Baı slon tehri üzerinde 
uçarak M. Caaıpaoyain tealim o!du-
pnu bildiren beyannameler atm"•ını 
emretm ~tir. -----

llkmakt11p.ırde Tatil 
lıkmekteplerde Pazartesi glin

leri öğleden sonra, talebenin ev· 
lerioe gönderilmiyerek, konferADS 
yermek, beden terbiyesi yaptı
rılmak vesair sun:ıtlerle nğraıh· 
rılmaları takarrür etmiştir. İlk
mektep!er yahııı. Perıembe illn· 
leıi öj:lede11 ıoura tatil edile• 

cektir. 

Açık 
Saygıdeter efeadim. 
Bi• talcım Tllrlcç• deyimler için 

yazdıfınız yurya l'azetede karıılık 
vermeyi dalıa uypn bulduk. 

Ank deyiminin • ıaif ., anlammda 
kullanıldığı, bundaa (itllrG arıklık 
deyiminden "İamet" anlaaıınıa çıka· 
mıyacafını yazıyorauou:z. Şu Tal' ki 
arıklık deyiminin kökü arınmaktır. 
Annmak: Temizlenmek, ıuçtan kur· 
tu!mak demektir. Bu kökten alınan 
artklık "İıımet11 deyiminin TGrkçeaidir. 

•Hedef" yerine laullanılır;n Amaç 
ac'Sylendiji wibid.ir. Yamaç ye annaçla 
ilifiti yoktur. Tarama derııulne 
"TGrk dtll" , "Divanı Sultan Velet.• 
"Kamu•u TGrki ,. Ue Oiyanı lüıabt• 
tOrkiden alınmı9tır. Annaç alın, cephe 
anlamına gelir. Yamaç ta deıtek de~ 
mektir •. 

"Say•" yerine ıO:zey, deyimini 
lcul'anmak kuıey deyimini kullan• 
maktan iyidir. ÇünkG ıftı.ty'ln •lSyl•· 
niti kulzfa daha uygun gelir. 
Her iki dayim de bugOn Anadoluda 
kallaaılır. Y altırmak Uyıur kökl•rin· 
dea alınmıttır. Yazıldığı gibi ıöyl•· 
nilir. Aydınlatmak anlamındadır. Yal· 
bıtınalt deyimi hundan ayndır. "lnikl•n 
ettirmek demektir. 

11Define,, için gömlç kullanıldıtı gibi 
iÖmÜ de kullanılınıttır. Birini yanlıı 
ötekini dofru diye ayıramayız. 

İrdemek "latiskal etmek ,, demek 
detildlr. iateme.k "talep etmek,, anla
mına gelditi ıibi. "Tecessilı etmek, 
teftiı etmek ,. anlamalanna da ıelir. 
C9Dlur deyiminin Arapçadan alıamıı 

oldupna .. nıyoraunuz. Deyimin biçi
mi veya di~er bir deyime benzeyiılni 
göz önlhıe alarak bir kike dayanma• 
daıı ıöı ı8yleneme:ı. 

Sayıılanmızı •unar11 dendlm. 

/ smet Hulfui ..... -...... -..................... -................. ·-···· 
Adana Asliye Hukuk HAklm• 

illinden: Adana İnhfıar tlltQn fab
rikası uYk aemuru Talat Beyin Üa
kGdar l:.akihamaoada Çeıme karıı•ın
da müteveffa Nazmi Beyin mahdumu 
Halim Efendi kanSI Hace-r Hanım 
aleyhiıae ikame evlediği talak davaaı
nua icra kılınmakta olen muhakeme
sinde müddei aleyh• bq HDe evve! 
mezkô.r ikaınetglhı terll~dlp semti 

hule ırittiii ve elyevm ikamet~lhı 
m•ç • bl' · dl hul oldutuodan te ıgat ıcra • • meç __ ı._ d . 
lemediıti milbatirin &<UU"• netiyeye 

d.,,, metruhattan anlatılmıı ol-ver ı5 ı ba .,. L 

akı mlddel aley ya ı aa•n teu
Dl a k ı r t lcruına ve mu ha emenin 17 /101 ;J: Cartamba ıünii ıaat 9 a t~ikine 
karar verilmiş olmakla mDddeı aI~r-

b• t ibi mez.k.Uıda bizzat mahke
ın ar '-"l Ö d · meye gelme•İ yeya veıu g n ermesı 

L • r~tte gıyaben muhakemenin 
aaaı su .16 L · - d d ec!eceti ye ı nın utr ırureti e 
O:avhaı:':me divanhaııesiae talik. edildiği 
ilin o"unur. 

, 
AQlr-

Müt eha ~c:,,5a 

IOQ~~İt k.&rO.r.ltİI 
yeti ~til"ilme~t 

K.~ ..-------m11 

İ~TlV!NLfR. • " 
SAl"\LI M~N' t2 15T ~~ ~C. 
ADRt,İNDfN .Al•t>•LlALEQ 

5ip~ri~lerden B~;'~ olınmoz 

F enerbahçe-Bohemyans 
intikam Maçı 

Çek Takımı Dünkü Oyunu Da ( 1 - O ) 
Kazanrnıya Muvaffak Oldu 

F•nt1re Jcarşı hir d•f• delta kazGJ1en Boh•1nıau takımı oguncu/arı 
!tep bir arada 

Cuma günk\\ ilk maçta (2·0) 
mağlup olan F enerbahçe!iler dUn 
ikinci oyunlannı Bohemyan• ia· 
mindekl Çek takımına kartı oy· 
nadılar. Bilyilk maçtan evYel 
A tqgtlneı kulftbtı küçlikler takı· 
mı ile F enerbahçe küçükleri ara• 
aında bir mll1abaka yapıldı Ye 
(2·2) beraberlikle neticelendi. 

Küçüklerin maçından ıonra 
F enerbahçe takımı Atetglineıten 
Rebii ve Necdeti kadrolarına 

almış olarak Cuma günkü rakip· 
leri karıunna dizildi. 

Hakem Kemal Hallin Beyin 
idaresinde baflıyan oyuna F emer 
tak&mı şu şekilde tanzim ediJmit 
bir kadro ile batladı: 

Bedii 

Yatar Faıııl 

Esat Ali Rıııa Cevat 
Rebll Fluat Muzaffer Necdet Niyazi 

Hakem Kemal Halim Beyin 
idaresinde başhyan maçın ilk da· 
kikaJarından sonra Çek oyuncu
lan kısa paslarile müeasir oJmıya 
başladılar. Fener takımı Cuma 
günkO neşeıııile oymya madığından 
mi11afirlermiz hakimiyeti kendi 
tarafluında bulundurmakta güç· 
lnk çekmiyorlardı. 

Onbeşinci dakikaya kadar 
Bohemyans oyuncuları cemi ahengi 
iyice teais ettiler. Buna mukabil 
Fenerliler ferdi hücumlarını 
takım oyunu haline getiremedik· 
leri için vaziyeti kendi lehlerine 
çeviremiyorlardı. 

Çek oyunculannın hücum ıUr
atleri Cumadan daha fazla olduğu 
için kıaa paslarla indikleri halde 
çabak ilerliyorlardı. Cuma günU 

ieyahet yorgunluğundan halıiz 

görünen Buhemyans oyuncuları 
daha canlı oynayorlardı. 

Birinci devrenin ıonuna kadar 
iki mühim fırsat kaçırdık. Bu 
devrede onların faik oynamalarına 
rağmen gol çıkaramamı&ları şid

detli esen rilzızarın Fener takı mı • 
arkaaından ielme&i ve müdafaa 
oyunculannın iyi yer tutarak ça
hımalarmdandı. Fener hücum 
hattı bu devrede cansız göründü. 

Birinci devrenin ao ıunda iki 
takım gol çıkaramadan berabere 
bitirdiler. 

ikinci Devre 
Rüzıarı lehlerine alarak ba~

lıyab Çek takımı bu devrenin 
beşinci dakikaaında hak:miyeti::i 
ele aldı. Muhtelif hücumlarla ka
lemlıl aıkııtıran Bobemyanslar 

netice almak için ufak manevra• 
Jar yapamadıklarından ıayı çı· 
karamıyorlardı. 

Otuz üçUncn dakikada Cevat 
topa elle dokunduğundm Fener 
aleyhine bir Frikik verildi. 
Bohemyans takımının ıağ içi 
kuYvetli bir tütle bu ceza vuruıu• 
nu gole tahvil etti. 

Bu golden sonra muhacim 
hattımız ~eraherllği tesis edecek 
bir oyun çıkaramadı. 

Maçın sonu çaldıjı vakit mi
safir takım yine galip olarak sa• 
hadan çıkıyordu. 

DUnkO neticenin (O· 1 ) oluşu 
Çeklerin mOessir olacak mesafe
lerde kıvrak hareket edememe• 
lerinden ve Fener müdafaasının 
iyi çalıımasmdandır, 

Heybeli 
Faciası 

( Baştarafı 10 uncu sayfada) 
kaptanı Hüsnü, ikinci kaptanı 

Mustafa Beylerle motörlln kaptanı 
Faik Efendiyi nezaret albnda tut• 
muıtur. Nureddin Bey bugün tah
kikatına adliyede devam edecektir. 

Vapur ve Motör Serbest 
Müddeiumumi Nureddin Bey 

evvelisi _glin geç vakit lıtediği va• 
kit getirtebilmek üzere motöre 
ve gemiye yol vermittir. Gemi 
başka bir ıuvarile Kartala gitmiı 
molör de yine batka bir kaptanla 
eşyasını çıkarmak üzere Yemlfe 
gelmittir. 

Faik Kaptan Tevkif Edlldl 
Müddeiumumi Nurettin B. eh

livukufun mUtalaaıım da a!dıktan 

sonra geç nkit nezaret altında 
bulunan Firuzan vapurunun sUva• 
riıi Hüsnü ve ikinci kaptanı Mu .. 
tafa Bey:eri ıerbeıt bırakmış ve 
motöriin kaptanı Faik Efendiyi 
nezaret altında alıkoymuıtur. F ailr 
Ef. dü:ı &eceyi 1-. eybeli po.h ka• 
rakolunda geçirmiştir. l~uglln 
Müddc iumumiliğe gönderjlecektir. 

Suçun Cezaaı Nedlr? 
Suç ölUme t.ebebiyet nc.kta• 

ınndan ağır Ct'U yı mllıte zimdlr. 
Cezaı& da (5) ıeııedeıı on seneye 
kadardır. ........................................... -................ _ 
.... Cildiye ve ZUhreviye -

lill:italıklan ıuii tehasııısı 

Dr. Ç i P R UT 
Beyog u, ı\'4malırneıJçit Buraa l'az&rı 

itlıöalıu<ld Atlaıı Han 'f el. 4.1~53 
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NIŞANTAŞINDA 

I:eyli ve Nehari • Kız ve Erkek 

SON POSTA 

FEVZİYE LiSESİ 
Ana, ilk, Orta ve Lise kısımları vardır. 

( Feyziye Mektepleri Cemiyetinin) idaresi altında manevi bir ıahalyet olan mUesaese 
Memleketimizin en eıki hususi mektebidir. 

kayat için hergUn mektebe mUracaat edileblllr ve iatlyenlere mektep tarlfnamesl gönderilir. 
Telefon : 440.39 

istiklAI Lisesi MUdürlüğUnden: 
ı - HenUz kadrosu olmıran birkaç aınıf için kız ve erkek leylf ve nehari 

talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayit için herglln saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
3 - lıtlyenlere, mektebin kayıt tartlarmı ~ildiren tarifname ı&nderilir. 

Adraı: Şehzadebatr .,oli& merkezi arkası. Tel. 2254a 

• 
T E N i r~ i Z i 

Fena havanın tesiratandan 
Nasll muhafaza etmeli ? 

Her havada dışarı 

çıkmağa, rüzgann n 

yağmurun teeiratına ma· 
ruz kalmağa mecbur 
olan bir kadın tanırım. 

Böyle iken teni ıayanı 
hayret bh derecede ter 
•• taze, cildi yumuoak 
n berrak idi. Şaıtım 

•e sordum. Sen ki bütün 
gün teıiratı hnaiyeye 
kar§ı maruz bulunuyor· 
ıun. Nuıl oluyor da 

beşerenin kırmızılanma

ıını ve eertleşmeeini 

nıenedebiliyoreun ~ 1ıte 
nrdiği basit cevabı r 

Y atmazdan evvel ciU 
için pE'k mükemmel bir 
unıur olan pembe ren&in
deki 'l'okalon kremini tat
bik ediniz. Siz uyurken 
cildinizi besler ve genç
leıttirir. Sabahları da keza 
cildin bir uoıuru ol"n 
beya:a rengindeki (Yağ ı '.) 
Tokalon kremini tatbik 
ediniz. Cildi beyaılatıp, 
kunetlendireceği gibi a
çık meaamıtı n ıiyah 
benekleri izale ve gude
datın taharrüşünü teııkin 
eder. Bu usul daireeinde 
Tokalon kremini kullanan 
ller 1radın, teaiue verdıği 
mat Vıı9 yumuşıı.k manza
radan dolayı son derece 
memnun •• mütehayyir 
kalır. 

Zafiyeti umumiye, iftibHızlık ve lmvvetıiılik halibndı biivük 
faide •e tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satılır. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Şartname ve nUmuneaine muvafık olmak Ozere Yirmi bin kilo 

Kromo Erzatı kartonunun pazarlığı 20/10/934 tarihine mnaadif 
Cumarte1I gUnD uat 14 te icra kılınacaktır. Taliplerin % 7,5 mu
vakkat teminat paralarile birlikte Cibalideki Levazım ve Mnbayaat 
Şube1lne müracaatlan. "6249,, . .. 

lzmir Fabrlkaıına taılim ıartOe ıartnameai mucibince 24,000 
kilo ajır dizel yağı 16/ 10/934 tarihine müudif Sala atlnil ıaat 
u14,, te pazarlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin % 7,5 muvakkat teminat paralarile birlikte Clbalide 
Levazım ve Mllbayaat Şube.ine müracaatları. ..6488,, 

* ~ 
Numune Ye ıartnameal mucibince 3 parçalı yllz bin takım 

Kulüp rakııı etiketi 15/10/934 tarihine mllsadif Pazarteal günll 
aaat " 14,. te pazarlıkla Nbn alınacaktır. Taliplerin % 7,5 muvak· 
kat teminat paralarile birlikte Cibal:de Levazım ve Mübayaat Şube
ılne müracaatları. "6489,, 

Hililiahmer 
Merkezi Umumtsinden : 

Eakiıehir Hililiahmer Anbarında: 
9 Teırlnievvelde : Bakır kazan, Ot ve Kıl fırçalar, halat, baılıkb 
eğer takımları, 11 Teırinlevvel 934 tarihinde ıatılacatandan 
taliplerin mllracaatları. (3324) 

100 defa tıraş 
olmak, ancak bir adet 

HASAN 
Tıraş bıçağı 

~ ' Denizyol ları 
;şLETMESI 

Aeeat•leri r Karakay K8prl'>ııı 
Tel. 42J6] - Slrluel MQhGrdarHd• 

HH Tel. 22740 ....... ..... ..... 
iZMiR SÜR'AT 
İskenderiye Yolu 
iZMiR vapuru 9 

Birinci T eırin 
Salı 11 de· Galata rıhtımın• 
dan kalkacak. Doğru lır:· 
mir, Pire, lıkenderiyeye ve 

Portsa1de sidec•k ~· 
dönecektir. 

RiZE - PORTSAiT 
9 Birinci Teırin Salı gönün

den itibaren lıkenderiye poıta-

larımız Portsaide de 

uğrayacaklar ve dönUıte ayni 
vapurlaf Karadeniz• geçerek 

Rize' ye kadar gidecekler

dir. Karadeniz iskelelerinden 

İzmir, Pire İsken
deriye •• Portsait 
için ve bu =iskelelerden Kara· 

deniz lıkeleleri için doğru 

Konşimento ile 
Aktarmasız 1tık aı.
nacakbr. (6474) 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 8 

Birinci T •trio 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak mutat 
iıkelelere uğrayarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir ... 6476., 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 9 

Birinci T-eırin 
Sah 20 de Galata nhtimın
du kalkacak. Gldiıte Zonıul
dak, lnebolu, Sinop, Samaua, 
F atıa, Glreıon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Riıe'ye. D6nllıte bun· 
lara lllveten Sürmene, Ordu'ya 
utrayacaktır. "647 5., ' , 

Evet blllyorua; dlıle• 
riaiıd herkH rlbl dik· 
katle fırçalıyor, fakat 
buna ratmen oaların 

donuk beyaalıtınl l'ide
remlyoreunuz. 0 Beaim 
yaradılııım b6yle., diylp 
l'•çmeyinlL Atzıaızı be. 
yaz n parlak dltferd•n 
mahrum eden temizleme 
haHaaı az dit macunu• 

Birinci tetrin 8 

dur. Dlıçlnl:ıe aoraraanız 
bir takım ıöze ,.arln· 
meıı t6rakGmatan diıler
de miaa ııtbl bir tabaka 
t•ıkil ederek onların par• 
laklıtını lJrttGfGnG aize 
ıayliyecektlr. Hakikat•• 
beyaz H parlak ditl•re 
malik olmak iatiyoraanıa 
alz de R A D Y O L i N 
kullaamah11n1L 

~ULLANIN\Z 

Enkaz Satışı 
Tayyare Cemiyeti latanbul Vilayet Şubeainden: 
Uleli Aparbmanlan arkU1nda Cemiyetin malı bulunan Çukur

çeıme hamamı enkazının par.arlak ıuretile ıatılmaıı Teırinlevvelln 
17 nci Çarıamba gtınOne tehir edUmlftir. Taliplerin .. 900,, lira 
muhammen bedeli llzerlndea % yedi buçuk temlnab mu•akkate 
ile mezk6r ıttnde ve 1aat 10 da Cağalojlundakl Şubemiı Merk .. 
zlne müracaat etmeleri llln olunur. '1'433,, 

Ev veya Apartımanını değiştirenlere 
Muıamba, Linoleum, ıtor n perdeliklerile tll n filelerimlzia naalr mef• 
ru .. ta ait mallarımızın çeıit •• flatlerlni tetkik etmek •••f-tl..U icabıd.r. 

GAt;ATA MEFRUŞAT PAZARI 
Fizuli İbrahim ve Y. Kilitiı, Galata, Tünel caddesi 24 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Haydarpaıa Nnmune Haıtaneal için lllzumu olan 168 adet kar
yola olbaptaki ıartname •e nnmuneal veçhlle ve 23 Birinci Teırin 
934 Salı gllnll saat 14 te aleni münakasa ıuretile ihale edilecektir. 
lateklilerln mUracaatlan. 0 6115,, 

YAZ 
GÜNEŞ/ 
Cildi galnız ••merlelmelcl• 

kal111az, 

Dokunduğu tabakalarda 
kolayca geçmiyen bir takım 

kabarcıklar, sivilceler ; 
lekeler yapar. 

KREM 
PERTEV 
K•llaruınl•r için 6aıul•rt 
•nıllı•g• /ilzam polct•r. 

Bu harikullde krem ıü· 
neıin elitte tahribat yap
maaına, kat'iyen meydan 

vermez. 

ISANIN 
diş macunu 
Sanln: Diıleri beyazlatır. 

&anin: Dit etlerini besler. 
Banin: Ağza ferahlık verir. 
Senin: Diıleri temi&ler. 

Sanlnı Fennt imal edilir. 

SANiN 
dit macunu 

Beyoııu Tapu ba, memur
ıuıundan : Galatada Arap cami 
mahallHlniD AbdGlaellh ıokatında 
ŞemaettinıOranl camii araaaı evkaf 
ldarHince bilmGıayede 378 liraya 
Mehmet efendiye ihale edllmiı lae de 
mahelli mesk8run Tapuda kaydı ol• 
madıtmdan aeaetaiz taaarruf at abkl• 
mı tatbik edilecetlnden ltbu malaal 

- hakkında iddiayı tasarruf edenlerill 
Aile Geçimine Yardım vHaild taaarrufiyeleri ile 7/11/95' 
Maarif nk&leti celilHinln rubıatı tarihine kadar 934/7605 nrlde No ıd 

rHmİyHini balı tahtında idareye mGracaatları illa 

NlllTAB iL ZAllUBTAN _:_:~:~·~1~~-----,----
Biçki n dikitin bOtGn tef•rruat H 

inceliklerini nazari n ameli olarak 
eaaah ıurette Gç a1 sarfında 3tretir 
•e muaaddak ıehadetnam• verir. 

Beyotlu, Altınbakkal Babll ~cadiye) 
caddHi No. 63 

Son Poetll Matbaaaı 

Sahibi: All Ekrem 

Neırlyat MlldGrGı Tahir 

İlaçlarınızı e.-;.~: SAL 1 H NECAT i den almiz. Reçeteleriniz b&yllk bir 
dikkat, ddcll bir lıtll..ametle bazırlanar. FOSFOTiN NECATi Çok kıymetli bir bebek ıadaıuhr. Bununla bealeaea 

yanalar toml»al n kuvvetli, n .. '.U olar. (3103) 


