
Ya• itleri telefoaıa: 20203 Fiab 5 kuruJ 

av 
ltalya MaCaristanla s ·eraber 

Paveliç'le K vaterniki Vermiyor 
Marıllya cinayetinin teıvikçiıl, 

tertipçial, velhasıl baılıca lmill 
olmak llzere tanınan Hırvat ko
mitecilerlnden olup ltalyada T o
rlno ıehrinde tevkif, Franaa ta• 
rafından da hakkındaki lınatlann 
kontrol edilmeal için iadeıi ist .. 
nen doktor Paveliç hakkındaki 
talebi, ltalya reddetmiftir. Bu 
ret kararında meıbur tedhlıçi 
Kvaternik te dahildir. Bu huıuıta 
alınan telgraf şudur : 
: Roma, 24 - Haber yeril· 
diğlne göre, Franıa · torafm· 
dan hakkında iade karan veril· 
~H\ iıtenen doktor Pa~eliç ile 
Kavaternik'in vaziyeti hukukiye· 
lerlnl gözden ıeçiren Adliye 
, aıakamab bu talebin aleyhinde 
"arar vermi,tlr. ltalya Hariciye 
Nezareti yakında bu kararı Fran· 
iu Sefirine bildirecektir. 

Diğer braftan Yugoalavyanın 
Cenevrede yaptığı tetebbUı ve 

ltaJya tarafından 
Fraııuya yerll
aek lıtenal1•n 

dektor PH•llt 
n Kntenılk 

Marailya cinayeti mUnaaebetile 
Macaristan hakkındaki ithamla• 
rma dair de dün aıaiıdakl te!• 
graflar alınmııhr: 

Cenevre, 24 - Macar murabhHı 
M. Echardt Milletler Mecliıi Umumi 

( Devamı 9 uncu yfb:de ) 

Fırtına Durakladı 
iki ~n evvel birdenbire u·· 

fınJaıan havaların zorlulutu du
rulmuı gibi gözOkOyor. Gelen 
haberlere göre, dıt denizlerde 
fırtına tamamen diomiı olmamakla 
beraber, epeyce azalmıştır. Fa· 
kat, havanın iyiden iyiye kapalı 

•• karanlık gitmesi yeni bir fır
tına patlamaaı ihtimalini hatırlat· 

·maktadır. Bu yUzden, dun dıı 
4enlzlere açılan ıemilerln ted· 
WrH dananmalara ltlldlrllmlıtir. 
Fırtınanın tlddetli ııralarında 
Sinopta bulunan Cumhuriyet va• 

Y•n.I 
reMcı•ımız : 

• 
V n I• 

Aşı 

puru dün Karadcıılz.daa llmıga. 
nuza gelmfıtir. 

Cuma iUnO, Boğazın iki ya
nındaki . ala toplarının ve dtıdll· 
IUnUn niçin iılemediğl alAkadar-
lardan ıorulmuıtur. Sebepleri 
aranacaktır. 

Gerek Denizyollan ldareılnin, 
ıerekae Yapurculuk Şirketinin 
seferleri yoluna airmlı, akaaklık 
kalkmııtır. 

Erzurumda K•r 
Erzurum, 25 (A.A.) - Burun 

Erzurumda ilk kar y.:ığmıı, hava· 
lar birdenbire çok aoğumuıtur. 

Önilmüzdekl Per
şembe Gttnttntt 

Bekleyiniz • 

Yazan: 
Mahmut 
YeHrl 

Pertembe Günü Son Posta'da· 
Seve Seve Okuyacaksnİız.-. ... 

............................................. -.............. . 
Güzel Edirne-
mizin Kurtuluşu 

Edirne, 26 (Huausi) - Ana 
Yurdun Batı sınırını bekllyen ıU· 
sel Edlrnemlz dtın yurda yeniden 
kavuşmaıının on ikinci yıldönü· 
mUntı candan coıan ulusal blr 
ıevinçle kutluladı. BDtün Edir· 
neliler, kadm erkek, çoluk çocuk 
daha glinUn ilk ıııklarında yollara 
dökülmUıtO. Kahraman ordumuz, 
gençlik ve mektepliler güzel 
ve parlak bir alay geçidi yapa· 
rak bu mutlu aUnO öteki yıllar· 
dan daha canlı kutluladılar. Ha· 
tipler gür aealerile coıkun ve 

ateıll nutuklar ıöyledller. Gece 
geç vakitlere kadar bayram edildi. 

Edirnemizin bayramında Hvlnç 
ortağı olmak için latanbuldan ve 
daha baıka yerlerden gelenler 
de bu yıl çok kalabalık kOmeler 
olmuılardı. 

DUn on ikinci kurtuluı hayra• 
mına kavuıan Edirne, bayraklar 
ve yeıilliklerle bir gelin gibi ıllı· 
lenmiıtl. Gece de her yan g6z 
alıcı ışıklarla bezenmiıtl. 

Edirne anayurdun göz bebeği, 
batı TUrkelinin korkmaz ve lr· 

( Devamı 9 uncu aayfada ) __ ..... ,..,._ ............... ·-----.... .. .....__ .. .-:.-

lhtilasçı Müdür 
Bir Buçuk Seneye 

Mahkum Oldu 
Bandırm•, (Huıuıi) - 41 bin 

lira ihtill• etmekten ıuçlu Ada
pazarı bankaıının tehrlmlz ıubeai 
mOdürll Kızım Bey, bir buçuk 
aene hapH mahk6m olmuıtur. lf. 

" Bir Garip iddia ,, Ve 
Bir Tavzih 

•Bir prlp iddia• batlıill• dla bir 
yak'adaa bahHttlk, bu mlinaaebetle bize 
•f8iıdakl tanlh ıönderllmltürı 

"Bealm Pa:a:aat Efendiye Ha1kaaut Ha
nımdaa temllken 32411 lira borcum yardı, 
Netlcel auhakemed• bu borc11a kat'ilettl. 
ikinci Ticaret mabkeaealndea ıadlr olan 
5420 llrahk Cemil Be10 Puuat Efendlnla 
borcuadaa dolayı Yedinci lcrad1tn baaa bir 
haclaaam• teblli edlldL Sonıa da lderııe 
eari reldl. icra marlfetlle ldedim. Tahıill 
rH•f de Yerilalftlr. Biaaeaaleyh meuu
babı hldlae bHI allkadar etmes. Ben 
hGacl bir ıabı•ım. " Papazyaa 

Hoduru Meydan 

lngilizler, Bir Fut bol 
Şampiyonası Yapacaklar 
Vo .. İtalyanlara Kimin Daha iyi Top 

Oynadığını Göstereceklermiı 
Londrada çı

kan Daily Mir
ror yazıyor: 

Hatırlarda ol· 
ıa ıerektir ld 
aöıUmona dUnya 
futbol ıampiyo
naaı geçen aene 
ltalyanlann ı•· 
lebealle netice
lendi. Maamafih 
lnıfliz futbol ta
kımı kendi top
rağında hiçbir 
kat' avt takım ta
rafından yenil
mediil için lngil
terenin gelecek 
dUnya futbol 
ıam pl yona ıımn 
Londrada yapıl· 
maaını ve bu Sea lagllt•r• - lt•lga •uıçın4•, Italg•n. k•leciıi 
dMace mllnaka• CerHoli üçii•cl •oll ••rba 
pya aebep olan top hlklmlyetl lakoçya, l'al memleket!, lrlan-
meseleılnin hal ve faıledilmHinl da, Kanada, Cenubi Afrika. 
lıtemekte hakkı vardır. Bu tam- Avustralya, Birleılk Amerika, 
piyona 1935 ıenesl Ağu.toıunda Arjantin, Ürllguvay, Brezilya, 
Londrada cereyan etmek ierek· Fransa, lıpanya, Portekiz, ltalya, 
tir. Bu turnuvaya aıai'ıdald otuz Yunanlıtan, lsvlçre, AYuıturya, 
lkl milletin takımlarını davet et• Macaristan, Almanya, Belçika, Fe-
mek münasip olur: ( Devamı 9 unca 7Gsde ) 

F ord Ve Halılarımız 
Ankara, 25 (Huauıt) - Haber aldığıma 16re, Amerlkadald Ford 

mttesHıeıl tarafından TOrkiyeye iki mllybn liralık balı siparltf verilmek 
üare bazı taaavvurlardan bahsediliyor. Halılar, küçOk bir Hccade 
genişliğinde olacak, bunlar F ordun busuıt ftaretlnl de taııyacaktır. 
Bu kllçllk halılar Ford otomobillerinin lçerilıine ayak halııı olarak 
konulacaktır. ( Duamı 8 iucl yüzde ) 

Görünüşe Göre .. 

- Son g•ulerae her tarafta sinema, tiya,ro iıanınd :ın geçilmıyor, 
acaba bu, balkın zevkinin arttığına mı delAlet eder? 

- Zannetmem, aaliba italzliie ve biraz da zlliUrtlllie. 
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(Halkın Sesi) 

Güzel 
Bir Karar 
Ve Halk 

Ege köylüsünün Ziraat Banka· 
sına. olan çorçlannın uzun va
delere bağlanacağı hakkındaki 
haber çok iyi bir te1ir yapmıt· 
tır. Biz, bu münasebetle, dün 
has ıl olan intibaı oöyle teabit 
eyl~dik: 

S bit Uey ( Haroiye Pangaltı cad
deai l~l) - Cümhuriyet idare•I köy
IOyil efendi tanım ·ıtır. Hftkumet Ye 

f rka fırııat düştükçe köylilnün bu 
efendıl iğinl büyük bir tezahilrle teyit 
etmektedir. ( Son Poata ) da pek 
sevinçli bir haber daha okudnm. 
Ziraat bankaaı Eıre mıntakasındaki 
köyliln0n1 borçlarını uzun vadelerle 
ödemeyi kabul etmit· Hakikaten 
bizim köylnmtb: ve çiftçimiz aon H• 

nelerde mahsulün para etmemesi Te 
kuraklık nolayı•i!e birçok mükelle• 
fiyetleri gibi borçlaranı öı:leyemlyecek 

bir hale gelmitti. Bu efendi tabakanın 
refahı ye kalkınması için Zir•at ban
k sın n kararını alkıılamamr k mGm
kün deQ'ildir. Bu mnnit hareket kay
lünün diter mGkellefiyetlerine de tet
mil edil•e çok iyi olur. 

* Ethem Bey (Beykoz Y alıköy 13) -
l:ımlr Fırka ref•I Ziraat Bankasının 
köy'QnOn borçlar nı uzun •adelerlo 
almaya karar verditini ıizln gazetenin 
muhabirine müj :!elemlf. Cllmhuriyet 
idarHin'n temeli olan borçlu köylOnOn 
bu suretle eevindirilmHi aynı samanda 
memleket iatihıalinin 9fttınlmasını 

ve ku•ntleame•ini temin odeceti için 
çok mühimdir. KaylOnlln diler borç
lan da bu tekllde bafifletilirH kay
lOye taze bir kuvvet daha aıılamıı 

oluruz. KöylOmhGn .erim kabiUyetl• 
n in fnkindeki borç yıtıaları albnda 
mane•lyeti sarıılmııtı. Ne kadar 
çahıaam çabalHam bem borcun altın
dan kalkamıyacatım diyerek ye•se 
dOıen köylüntln OstOndeld bu klbusu 
kaldırmak lAzımdı. Bu ince ıım ıe-

zen Ziraat Bankuı hakikaten bGyOlc 
bir ıefkat ıöıtermittir• Bankayı 
alk19larıa. 

• Mura• Bey· (Sirkeci Köprülü han)-
Geçen gOn •izin srazetede b ir meb'u· 
•un tetkikini ve halkın dileklerini 
okudum. Köylllnön borcunun mOsait 
ıartlarla tecil edllme1i isteniyordu. 
Bugün de bu dileğin t erviç edi ldiği 
ha berini okuduk. Hilkumetimiz bir 
baba tttfkatile köylüyil kucaklıyor, her 
•ıkıldıl}ı yerde bızır g ibi yetiıiyor. 

Ziraat Bankuı da Ege mınt .. '..ı..uındald 
köy Olerden alacağı olaa parayı 

uzun Tadelerle tecil etmiıtir. Köylü
nün yüıiinü güldOrmek lçfn diğer 

borçlarım da bu tekilde uzun •adell 
t nk•itlere bağlamak çok iyi olur. K~y· 
Jü bir taraftan hc5yle teıvik edilirken 
diğer taraftan da is tihsalitına değerli 

flatlar bulunu rsa derh1'1 kalkınır. 

Yeni .aliye Memurları 
Maliye memur intihap komlı· 

yonu evvelsi gün Mutakıp Ratit 
Beyin başlığı altında toplanarak 
açık mal"ye memurlukları için 
yenilerini seçmiş .ir. 

DAHiLi HABEBLBR 

Yoklamaları~• Yaptırmıyan
lar Aylıklarını Geç Alacaklar 

Dul, yetim Ye mlltekaitlerln Oç aylık maaş 
yoklamaları dUn akıam her ıemttekl maliye tı\be
Jerinde bltirHmfıtir. Dun akıama kadar ıuhelere 
müracaat edip te yokJamalannı yaptırmayanlara, 
paraları maaştan ıonra Yerllecektlr. 

.. _ Altı ayda bir yapılan yoklamalarda çekti· 
llmlz eziyet çok bOyllktUr. işler, ıanki bizleri Oz
mek için hazırlanmıı gibi, 6yle karıtık yollardan 
götUrUltlyor ki .. ,, demiıtir. 

Bu ıeferki altı aylık maaı yoklaması, ılmd1ye 
kadarkilerden çok daha sıkıntılı olmuf, ıikiyetletin 
ardı arka11ı kesllmemiıtir. Mütekait bir maaı 
1ahlbJ, dün bir muharririmf:ıe acıacı dert yanmıı veı 

Diğer taraftan öğrendiğimize göre, ttç aylık 
maaı ıahiplerinden· bir kıımı, Maliye Bakanlığına 
müracaat etmeğe karar vermfflerdir. Bu müracaat• 
larında, altı aylık maaı yoklamalannın daha kolay 
ve pratik bir biçime •okulmasını rica edeceklerdir. 

V esikasızmış 
imam Elb~sesini Giyen 
Bir 1htiyar Mahkemede 

Poliı, dtin altmıt yaşında Kaf· 
kaayab Molla Mehinet efendi 
iıminde bir ihtiyarı, veıikaaız 
imam elbisesi giydiği ve aarık 
aardığı iddiaalle yakalıyarak mlld· 
deiumumtliğe Yerdi. Sultanahmet 
Birinci Sulh Ceza hakimi lSnOne 
çıkarılan Molla Mehmet efendi 
aorııuıunda ıunları söyledi: 

- Hakim bey.. Ben Y alovanın 
Reıadiye köyünlln imamıyım. Bir 
sene evvel KaramUrael mUftlilil· 
ğünden imamlık vesikası almıı· 

bm. Fakat aon zamanlarda evime 
hırsız alrdi, vanmı, yoğumu çaldı. 
Hırıızlann lıtanbula kaçtıklarını 
öğrendiğim için ben de buraya 
geldim. Bazı etyamı da Şehzade· 
batında bir yerde buldum. Vesi· 
kam da çalınan etyalann araıında 
idi. 

HAkfm ikametgAh bildirmek 
fartllo Molla Mehmet efendinin 
ıerbest bırakılmasına karar Yerdi. 

Ticaret 
Odasında 

Ticaret Odaaı mecliı seçimi 
için hazırlıklar yapılmaktadır. 
Meclis aza namzetlerinin yarısını 

lktıaat Vekaleti seçecek ve inti
hap heyetine llildirecektlr. Veka· 
Jet henüz namzetlerini ayırma· 
mı ıtır. 

Bir Dayak Davası Ve Bfr Tasrih 
Birkaç suçluya dayak atmak 

ıuçile iki gün evvel Uçüncl\ 
ceza mahkemeainde sorguya 
çekildiğini yazdığımız komiser 
Nedim bey, dayak iddiası tari· 
hinde Küçükpazar karakolunda 
çahıtığını, fakat timdi orada 
bulunmadığını, ba,ka bir merkez 
emrinde bulunduğunu bildirmek· 
tedir. Dava mevzuu olan vak'a, 
bir, bir buçuk aene eYveline 
aittir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Ali Numan adlı biri Nıtanta• 
ıında oturan Mehmet Efendi adlı 
birinin 250 liraaını çalmak ıuçile 
yakalanmııtır. 

Jf Tophanede oturan Muıtaf a 
Adlı bir hamal dUn limana Çanak• 
kaleden gelen Tayyar vapuru 
yolculanndan Yusuf Efendinin 
bazı eıyalarmı çalarak aavuıurkeo 
tutulmuıtur. 

>f Ayvanıarayda oturan Nabi 
Efendinin evine gelen balazadeıl 
Zakire Hanım öteberi çaldığından 
yakalanmııtır. 

Jf Arna•utköytıpde Nad Be
yin f abrlka11ndan 179 çini ıa• 
ban çalan Haıan adlı biri yaka· 
lanmıı çaldığı ıahanJar Naci Beye 
iade edilmiıtir. 

lf.. Antalyadan tedaYI için 
ıehrimize gelen Hacı Ahmet Efen
di adh biri vapurdan çıktıktan 

sonra otomobil ile otele gitmekte 
iken ansızın ölmüıtUr. Yapılan 
muayene neticealnde kalp aekte• 
linden öldüğü anlqılmııtır. 
~ Y eşildirekte teneke fabrl

kaaında çalııan Iaak adlı biri bir 
yüzllk meselesinden çıkan kavga 
neticeainde aynı fabrikada çaJııan 
Kirkor adlı birini anahtar ile 
batından yaralamıştır. 

Hırsızlık 
iki Çocuk Bir Olup Dört 

Ev Soymuşlar 
16 yaşında Ahmet Ye 14 ·ya• 

ıında Mustafa adlı iki kafadar 
pencerelere merdiven dayamak 
ve ağaçlardan tırmanarak balkon· 
lara atlamak ıuretile dört ev ıoy• 
muılar ve dün de yakayı ele ver· 
d ikleri için Müddeiumumil!ğe gön· 
derilmiılerdir. Müddeiumumilik bu 
kUçUk suçluları dördUncU müstan• 
tikl:ğe göndermiı Ye tevkif karan 
almışhr. 

Şikayetler 
Odun Ve Kömürcüler Fi

atları Hemen Çoğaltmıılar 
Belediyeye bazı ılkayetler ol

maktadır. Daha kışın başlangı
cında iken, mahalle aralanndakl 
odun Ye klSmürcliler ffatlan bir
denbire arttırmışlardır. iskelelerde 

kömUrün kilosu 3,5, 4 kuruı iken 
mahallelerde 5, 6 kurup veril• 
mektedir. Bunların içinde, kömüre 
taı toprak katan e1naf ta varmıı. 
Belediye, kaymakamlıklar teşkl· 
IAtı vaaıtaaile halka pahalı odun 
ve kömür ıatan dnkkAncılan 
ılddetJe tecziye edecektir. 

Okunakh Yazılacak 
Belediye cezaları için ımaf 

aleyhinde tutulan zabıt varakaları• 
nın okunaklı olmadığı hakkında 
Müddeiumumilik şikayette bulun .. 
maktadır. Bundan ıonra, zabıt 
varakalarının gayet okunaklı ve 
allinmiyen mor mlirekkepll kurıun 
kalemlerle yazılması için tubelere 
bir tamim gönderilmiştir. 

Arandı, 
Bulunamadı 

Haberi olmadan namına 3420 
lirabk senet yapıldığını iddia eden 

Puzant Efendinin şikAyeti üzerine 

tahkikata baılıyan Mnddelumuml 
muavinlerinden Muhliı Bey dün 

polise yazarak hadiıede fıml ge .. 
çen Cemil Beyin buldurulmaaını 

lıtemittir. CemU Bey henUz bu
lunamamııtır. 

Münhal Muallimlikler 
Orta tedrisat kadrosunda mOn

hal bazı muallimlikler için, Maarif 

idaresi tarafından aynlan ehllyetll 
llkmektep muallimlerinin aicillerl 

tetkik olunmaktadır. Bu muallim
ler orta tedrisat kadrosu emrine 
verilecek ve iki aene Vekilet 
hizmet edeceklerdir. 

[Günün Tarihi J 
Adliye Bakanı 

Dün Geldi 
Yeni Adliye Binasına 
Yakında Başlanacak 

Adliye Bakanı Şükrl Saraçoğhı 
Bey dOn yanmda Bakanlık teftlı 
heyeti rei•i Raııt Bey olduğu hald41 
Lt&Dbula gelmit ve Perapalas oteline 
iamitlir. Bakan Bey nal Oç• kada. 
otelde kalmıf, bu lirada mOddeiumumi 
Kenaa ve teftiı heyeti rei•l Raı1' 
Beyle adliye itleri etrafınea görDı· 
müı!erdlr. Bakan Bey lstanbulda 
bilbaııaa yeni ceza evleri (hapiuneler) 
nizamnamesine göre alman harçlar 
için kltıtlara ve ilamlara yapıtt rıla• 
cak olan yeni pullarla meıgul ola. 
caklardır. 

Din aaat öçten aonra mfifettitllk 
odasında Rafit Beyin riyasetinde bl• 
koml•yon toplanmıı, bu komi•yonda 
hazırlanan bet altı çeıit pul modeli 
berinde tetkikat yapılm ııtır. 

BugOn •on tetkikler yapılacak ve 
pullar derhal Damga Matbaasında 

ba11lmaya batlanacakt ı r. Bu pullarla 
toplanan paralarla Türkiyede yeni 
Ceza evleri kurulacakbr. 

Yeniden Soy Adı Seçenler 
Kendilerine ıoyadı takanlar gila 

geçtikçe çoğalıyor. Ankaradan bUdl
rlldlğlne göre yeni •oyadı alanlar 
ıunlardır: 

Konya mebuıu Naim Hazım Bey 
(Onat), Rize mebusu Alt Bey (Cebe), 
Van mebu•u lbrahlm Bey (Ervaal), 
Antalya nıebusu Dr. N. zlfi Şerif 
bey (Nabel), Deai:ıU mebu1U Yuauf 
bey (Baı), Refik Şevket bey (ince), 
Adana mebuau Ferit Celil bay (GU· 
nn), A dana mebuın Damar be7 
(Alık), KOltOr bakanı Abidin be7 
( Özmeo ) , lamlr mebuıu Rahmi 
bey ( Bölcek ) Devlet türaeı 
reiai Reıat bey (Tancı), debi dairesi 
reiıl Saffet be1 (Bayraktar) Deniz ve 
bava mO•l•tarı Sadullah bey (güney) 
Hll•eyln Cabit bey (Yalçın), Üaküdar 
tramvayları mldlrO. Necmeddin Sahir 
Bey (Öz) •oy adlarını almıılardır. 
Gazetemi~ karikatOristi Orhan B. 

dı (Ural) ıözllnG •oy adı alarak 
a)mııtır. 

Yeni Adllye Binası 
Adliye Bakanlığı yeni Adliy6 bina• 

ıının ıakl tomruk binası olan Poliı 
ikinci Şube mOdGrlOğCln6n bulunduğq 
yerde 1apılmaaına karar vermittlr. 
Yeni bina 180 odalı olacaktır. 

Yeni bina a11t mimarinin çok ma
kemmel bir örneğini httkil edecektir. 

Nakil Vasıtalar1 
Şehrimizdeki blltiln nakil vAııta"' 

lannın yeniden kaydı için verilen. 
mOhlet bu ay ıonunda bitmektedir. 

Pari• Elçimiz 
Ve Bir Konferans 

Nuıl, 25 ( A. A. ) - Tilrklyenln 
Pariı bOyllk elçi•i Suat Bey, yanında 
b010k e)çiHk kltlbl ve Fnnsadaki 
Tlrk talebeal umumi mOfettiti olduğu 
halde buraya •elmit Ye Tali M. Roblo, 
belediye reiı mua•lnl M. Jerar, 
Onlnrslte rektörll M. Bruntz Te 
tedrisat birliği reisi M. Şotriyo tara• 
fından karıılanrnııtır. 

Suat Bey birlitin bugiln toplana• 
cak olan kongrHine rlyaHt edecektir. 

1 
.~ on Posta 'nın Re•imli Hikayesi: Pazar Ola. Hasan B. Digor Ki : 1 

- Haaan B. a rtık bunu bıl· 
miyen kalmadı. S t diye herke1e 
çeıme su.ı unu satıyorlar. 

. .. Meğer it yalnız 

iilmiı. 
bu de-1 ... Yoğurdu da kola ile, ld- 1 Haıan B. - Tabii bir 9ey 

reçle ıoda il• yapıyorlarm11- azizim baıbayağı çeıme ıuyu ile 
yoğUrt ta yapılma• ya 1 

..• Eıbette içine öteberi katmak 
lizun L. 
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Toprağa 

Doğru 

ııün 

11---------Falih Rıfkı -

Son ağ Uçlkelerinin lki bilytik 
bölüğe ayrıldığını biliyoruz: Ekin· 
ci ülkeler, zanaatçı ülkeler .. 
Kendilerini yalnız ekin verimine 
bağlamıi olanlar, geridirler, yok· 
suldurlar. Zanaatçıların gitgide 
artan sıkmtııı da ıınır dıtında 
satış yeri bulamamaktan ileri 
i'Cliyor. 

Biz, ikisi ortasında bir öko· 
nomik aıyaaa güdilyoruz: Fahri· 
kalarımızın köklerini ö:z topra· 
fımızın bağrına salıyoruz. Doku· 
ma makinelerimiz Türk yUnU ile 
Türk pamuğunu işllyecektir. Do· 
kumalaramızla kendi uluıumuzu 
atydireceğiz. TUrk çiftçiıinln yetiı· 
tirdiğiof iyi bir geçim ölçUıü 
Uzerinden &diyeceğiz. 

Bu sıyaaa ile kendi kabuğumu• 
ıa çekilip otarıl darlığına dUımüı 
olmuyoruz. Bir yandan, kazançlı 
olmadığı için yurdumuzda kur· 
madığımız zanaatların alıcııı ka· 
lacağız. Bir yandan da, içpazarm 
tüketemediği birçok llrOnlerlmizi 
dııarı satacağız. 

Ancak bu ahı verlıte eakiai 
ıibi kollarımız bağlı değildir. Iı 
aördliklerimizle kendi aramızda 
denkliği gözeteceğiz. Mallarını 
değeri ile satmak istiyenler, ürUn· 
lerimfzi değeri ile alacaklardır. 
O rada, yüksek fendi gündeliği 
lle çalıoan işçi, burada, boğaz tok· 
luğuna toprak sUren köylü ayrılığı 
ortadan kalkacaktır. 

TUrk ulusal ökonomfsıinir:> nr. , . 
yolu budur. Londra konf er~r rmdcı: 

- Türkiye gibi Ulk~ieri zo ıat· 
atlaımaktan alıkoymalıyızl 

Diyenler, lıte blıi,...,le bu d•.nk· 
liğl istemiyenler, yeryUzUnde 
zanaatçı Ulkelerle ekinci Ulkeler 
dUzenlnin bozulmu1rdan kork'an· 
lardır. 

Biz Uç yıldır ilk ıanastlatmı. 1 
ııkıntılaram kolay atlattık. Hunli 1 
yllkaek zanaatç\lığın Türk t.örePi 1 
olmasana borçluyuz. Zorlulı.: maidrıe l 
almakta, baca kurmakta değildi. 1 
ltleten kafayı, iıllyen kolu bul· ; 
makta idi. 
• Öncttlerl bu tasa ile eforum· 

aayanlar olmuıtur. Şimd~ lu . en 
ince uıtalık lıtlyen hııthların 
bile bir iki yılda yUzdeı yb:t. Türk· 
leıtiğinl görrr tıktcıy?ı. 

Artık ,unu. d'yebUırlıı 1\1:...ktna· 
laıan TUrkly• bir umıı.: ol1111;ktan 
çıkmııtır. 

Artık TUrk maklnuının ltliye· 
cegı llrUnl,erlmizi hasl•ştırmak, 

artırmak iti üzerindeyiz. Başba· 
kanımız Ereğli de bunun için ne
ler yapıldığını anlatmııtır. Ağır 
ylik Ökonoml Bakanlığının omu· 
zundan, Ekim Bakanlığının omu· 
zuna geçiyor. Dericilik bütün çe· 
ıltlerden iyi deri, dokomacılık iyi 
pamuk, soy yUn ister. Eıki kara 
ıapan, yeni tekniğin arkasında 
yUrOyeme:z. Kalitenin ö:zU, topra· 
ğın içindeki çekirdekte, topraiın 
bakımmdadır. 

" Hakimiyeti mlll JO • don 

Resimli Makale a Cemiyete Borcumuz a .,, .. 

Baıkalarının hazırladıtı ıeyleri evimizde, sıcak oda

mızda rahat rahat yiyoruz. Fakat hiç düşilnmOyoruı ki 
onun hazırlanmuı baıkaları nı:ı büyOk emeklerile ol muı· 

tur. Gerçi biz yediğimizin paraıını ö dem;tizdir. Fakat 

De de o1aa bizim için haz ı rlananları bir fedakirlığ n karııl ığı 

o·arak diltünmemi:ı lbım.lır. Toplu yaıamak, birçok inaan 

ların omuz omu:ıa yürümeleri demektir. Bu yüıı: !en, LCltün 

ya9 ayıoınızcıa cemiyete olan borcunuzu unutmayını z. 

• ı 
• re e a 

Çok G .. ültü 
Atına, 25 (Huıusi) - M. Veni· 

zeloaa bir buçuk yıl kadar evvel 
yapılmıı olan ıuikaatin muhake
mesi dün Pire mahkemealnde 
yapıldı, fakat bu münasebetle, 
f l>ndiy.. kadar hiç görUJmemit 
f ukalad hadiaeler oldu. Suçlu· 
iam nyıı; 17 idi. Bunlar arasın· 
da cık' umum emniyet mUdUrU 
Polihlronopuloa ile hususi emniyet 
rııUdUrl. de "Vardı. Dinleyicilerin 

ıaym binleri aşmışb. Mahkeme
nin civarı da nUmaylf günlerinde 
olduğu gibi çok kalabalıktı. 

Hükumet aaayiıin muhafazası 
için birçuk tetbirlere baş vurmuı· 
tu. Fakat mahkemede emniyet 
mildUrUnUn taraftarları kulakları 
sağır eden gUrUltuler çıkarıyor· 
lardı. Bu arada hoparlörler, · 
ıakıaklar ve kaynana zırıltıları da 
lıitiliyordu. Birçok klmaeler bu 

• 

• 
stiyenler 

yUzden yakalandılar, bu atada 
emniyet mUdürUnlln taraftarları 
M. Vcnlzeloı aleyhinde atıp tutu· 
yorlardı. 

Duruımada ilk sorgular yapıl· 
dıktan ıonra suçluların avukatları 
muhakemenin baıka bir gllne 
bırakılmaaını istediler, mahkeme 
heyeti de bu isteği kabul etti. 
Gelecek celae Kaounuevvelin 
~rtalarma doğru olacaktır. 

Yeni Yunanlılar JBir Kayıı 
Ôkonomik Konsey Gru- Yüzünden Baharda Bet Yeni Fabri-

punu Seçtiler C / kanın Temelleri Atılacak 

l Fabrikalar 

Atina 25 (Husuıt} - Ankara İnagef Ankara,25- Ökonoml Bakan· 
ltllifnameal mucibince ökonomik Kmlcahamam (Husus?) - Ka· hğı gelecek yal yapılacak itler 

k k için yeni kararlar Yermiştir. 
konseyin Yunan grupu aabık :zamıza bağla Ben oz öyünde bir Demir sanayi fabrikalarınm 
nazırlardan profesör M. Var· araba kayıtı yUzlinden cinayet temelleri Mayıata atılacaktır. 
veressos, M. Kanelopuloıı, M. Zo· oldu, bir delikanh &ldU. Hldlse Gelecek baharda Nazilli'de 
lotastan tevekkül etmittlr. ıudur: . dokuma, Bursada Kamagren, 

Bu grup Türkiye, Yugos· Köyden Satılmıt oğlu Hüseyin, Gemlikte sun'i ipek, KUtahyada 
lavya ve Romanya gruplara ile Yakup otlu Mehmetten iğreti poralen fabrikalarınm temelleri 
birlikte çal.ıacaktır. olarak bir araba kayııı almış, atılacakhr. 
Heyeti Mahsusa Kararları kullanırken bunu koparmış, Meh· 

met buna kızmıt. ara yerde zırııtt Den izde Bir Ceset 
Ankara 25 - Heyeti mahsu· çıkmıı ve Hüseyin tabancasını Bulundu 

saca aleyhlerine karar verilefnler· çekerek Mehmedi vurmu,, öldür· Sedef adası açıklarında iskelet 
den karar kendilerine te him mUştür. Fakat Hüseyin dı0yor kı" .. b d b 

ld d alin e ir insan ceıedl görüle· edilmemiş o uğundan olayı '· - Ben onu iatiyerek vur· rek aahile çıkarılmıf, tahkikata 
ali kararlar heyetine mUra· madım, 0 bana bıçak saplarken başlanmıthr. 
caat edememit olanlarla kendimi müdafaa için tabancamı 
bunların mira;jçalarınının Şurayı çektim ve bir ittir oldu.,, Kısa Hizmetlil~r 
Devlete istida ile müracaat ede· Unvan Kanunu Ankara, 25 - Tecil edilen 
bileceklerine dair olan kanun kısa hizmetlilerın memur olabil· 
maddesi yarın (bugün) mecliı.ete Ankaradan bildirildiğine göre mek hakkını kazanmaları için 

Matbuat Kanununda görüşUlecektir. Efendi, Bey, Ağa } erine tek tabi oldukları doğumların celbi 
Tadilat Bernar Şov Hasta bir söz ku1tanılmas1 için bir beklenmeden ilk açılacak hazır· 

kanun yapılmaktac!ır. hk kıt'aaı veya ihtiyat zabit 
Ankara, 25 - Millet Mecliıine Londra 26 (A.A.) - Meşhur Bu kanun!a paşa yerine 1( ge· mektebine sevkleri için kısa hiz· 

Matbuat Kanununun değiştirilmesi edip ve romancı Bernar Şov fena neral ), Mütir yerine de (Mareşal) mctliler kanununa bir madde 
için bir kanun IAyihuı teklif edilmiı halde hastadır. unvanları konulacaktır. eklenmesi Meclisten istenmiştir. 
ti~ Bul§yihayag~e umuml~}Ue r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tlmize dokunacak neşriyat yapan /STER /NAN ,.'STER ır NAN ;111A .1 
matbuatın dağtılmaaı ve memlekete iY.I 
ıokulmaıı Vekiller Heyeti karan 
ile meoedilebilecek, dağıtılanlar 
da icabında Dahiliye Vekaleti 
tarafmda 'l toplattırılabilecekt ir. 

Bu layiha muzır netriyat ile 
memleket havasının muvakkaten 
de olııa zehirlenmemesiui temin 
maksadile yapılmıştır. 

Geçenki koyu ıiıli gOnde Kaprüden Hay.:arpa9aya 
kalkan vapur Haydarpafa mendireğ i n e bindirmek 
tehlikHile kı?rtılaomıf. ÇilnkG ıiıten mendirek gözilk· 

müyor, mendirekteki ı:ı çıngırağı da bozu k olduğu için 
çal ınıyormuı. Bir gazete bu çingırağın bozukluğu 

yDzQnde.1 siıli l1 avalarda vapurların bOyOk tehlikelne 
uğrııyacağın ı ı;öy ! ilyor ve ç •ngıra~ın çabucak bir düzene 
konmaı•nı iatiyor. 

Hem hctva ıls1 i, hem de çıngırak bozuk olduğu 
halde vapurların yola ç ıkmıııının doğru bir it olduğuna; 

iSTER /NA ısr INANllAI 

Sayfa 3 

llUI 

MünderecatımızırJ. çoklu .. 
gundan dercedilememiş
tir. 

Uluslar Birliğine 
erilen Nota 
Yugosla~ya törü (hükumet) -

nün ulusla r ( millet ) birliğıne 

kral birinci Alekıaııdrın Marsil· 
yadn öldUrUlmesinden ötürü ver· 
diği no ta genit sarsıntılar yapa· 
cağa benziyor. Bu notayı küçük 
anlaşma ( itilAf) birliği dıı iıler 
bakanları ayrı bir Uzenti ile 
kaleme almışlardır. Bununla, hem 
bUlUn acunu (dünya) rahatsız 
eden lıİyasa alanıııda (meydan) 
batı boş olarak at oynatan elleri 
tabancalı adamların ortadan kal· 
dırılmaaını, hem de Macariatanın 
suçlu yerine oturtulmasını istiyor. 
Macar lörüıU bu notayı bUyük 
bir gUçle ( kunet) ylizgeri ·etti. 
Ayrıca uluılar ( millet) birliğine 
başvurarak notanın içinde yazılı 

olanların bUyUk bir çabuklukla 
gözden geçirilmesini, itlere ona 
göre düzen verilmeılnl istedi. 
Onun bu davranııını İtalya ile 
Avusturya törUleri de benimsedi· 
ler. Macariatanın, böyle bir çac 
buk it görülmesini istemekte 
bayık ( hak ) la olduğunu bildir· 
d iler. Şimdi, düşUnüıünü bildirip 
g idilecek yolu göstermek uluslar 
birliğine düşüyor. Onun söyliye
ceği ne olursa olsun bu yüzden 
ötürU bir yakın ıavaş olacağını 

kestirmek zordur. Fakat bu nota 
genel siyasa çalımını (vaziyet) 
epey karanlıklaıtırmııtır. - * 

Suikast Mi? 
laviçre de Bir Şebeke 
Meydana Çıkarılmıı 
Belgrattan yaıılıyor: 
içlerinde Loyoı Kit fıminde 

bir de Macar bulunan bir sul· 
kaatçl ıebekesl lıviçrede yaka· 
lanmııtır. 

Şebeke, Romanya ve Çekoı· 
lovakya Hariciye Nazırlarmı öl· 
dürmeye memur •dilmlıtir. Yine 
Klı lıimU bir Macar da Niı'te 
yaka lanmıştır. 

Tütüncülük 
Bu Yıl 
Çok Bereketli 
Bugüne Kadar 11 milyon 

Satıldı 
bmlr, 25 (A.A.) - Dun ak· 

ıama kadar mıntakamızda satılan 
tütün miktarı 1 1 buçuk milyon 
ki!oyu bulmuştur. Bunun bir mil· 
yon dokuz büz bin kilosunu in· 
hiıar idaresi almıştır. Müstahsil 
elinde daha bir mildon kilo kadar 
tutUn vardır. 

Bu ıene tlltlln değeri vasati 
olarak altmıf kuruıtur. Rekolte 
12 buçuk milyon tahmin edildi· 
ğine göre temin edilen para 1 
buçuk milyon liradır. Geçen sea 
neki rekolte 18 milyon kilo idi 
ve vasati f iat 35 kuruı olduğuna 
göre temin edilen hasılat 6 milyon 
liradan lbar~t kalmıtbr. 

Muğla, 25 (A.A.) - Plyasanm 
açıldığı tarihten bugline kadar 
iki milyon kiloyu aşgın tlitiln sa• 
tılmıştır. Birinci sınıf tütün kal· 
mamış, fiatlar kırk kuruşa kadar 
dütmiiştlir. 

Türk Musikisi 
Çalışmaları 

Ankara, 26 (Hususi) - An· 
kara Halk Evinin Türk musikisi 
yolundaki çalışmaları hayli ileri· 
lemitlir. • 

Gelecek ay içinde bura ve 
lstanbul Halkevlerinde çok güzel 
musikili eserler temıil edilecektir. 



1 
_J 2iraat Lilg;,; (") 
. 

ı)inek 

Kapan 
Nebatlar 

1 

Söğütte Huan J<"'ehml Bf'yeı 
Sinlılnek mllcadeleainde ehem· 

miyeUi bir yardımca olduklar&0dan 
bahıettfjimiz bu nebatlar hakkın· 
da Tnrkçemizde milracaat edecek 
bSr eser bulamadım. Sf ma miica
deleainde çahfan doktorlarımızın 
bu vadide yapılmıt memleket tet· 
kilileri Yaraa oulan bu ıütunlarda 
Defl'etmeleri bizim için pek kıy· 
metli olur. Bununla beraber bacek 
kapan nebatlar hakkında (Çiftçi 
batı) adan aldığım muhtasar ma· 
ltimab belki ifinize yarar diye 
JUlyorum: 

-
11 Ba nebatlann ıimdlye ka• 

dar dart yDz nev'i teablt edilmifth'. 
Mllhtelif ıeklllerde yakaladıklan 
haıereler Dzerine ..kimyevi madd .. 
ler ifraz ederek onlan mllnbal 
bir bale ıetirirler. Suda eriyen 
bapnyi nebat emerek poaumı 
baralar. Bu aebatlarıa baflıca 
•lmunelerl eunlardır: 

t- &inek k•p11n: Dro .. ra 
Rotaaclifolila, rutubetli Ye ..ıak 
çayırlarda yetif9D bu çqidia 
yaprakları katık gibi yuYarlakbr. 
Bu yapraklar berinde birçok 
kırmızı tllyler Yardır. Bu ttıylerin 
ara11ndan mzan yapııkan bir •; 
lzerine konan ıineklerin tutulma• 
81111 temin eder. KDçllk ve beyaz 
nakli çiçekleri vardır. Sıcak iklim
leri 1e•er. Koyunlar için tehlikeli 
bir ottur.Yapraklan azan olan D. 
Lonıifolla neYI de •Jlll tablatte
dir. Bunu tababette boimaca 
6k•OrGjtlne kal'fl kullaaırlardi. 

2- Kuınl• elnek kapen11 
Dionaca Muacipula, bu neYi Ka• 
rolin adalanmn kumluk mahallerin
de yetifmekteclir. Yapraklan nı11f 
daire ıeldlode ve iki parçahcbr. 
Yakarlld iki çeılt pbl yaplf)wa 
maddul yoktur. Y almz J•praldan 
&zerinde alb tane bl1tık tly vardır 
ld her hanal bir bacek bualara 
tema• eclhace 1aprak kapanır Ye 
bkek yakalanmıt olar. S.kiz oa
•aat zarfında tamamea eriye• 
b6ceğl ne1'at ta emmek Hntile 
)'Ok eder. 

Bu iki nOmune nebatlarm 
DrOHrac6a falilelİDdendir. 

3 - Sulbrlll: Nepenthu 
Robu•ta, bu çeşit •ebatlar Ne
penthaceem fuilniae menıuptur. 

Diierlerindea farkla olarak 
Japrağı hortum rlbl teıekktıl 
etmipir. Nebabn tepulnde bir 
kapak yardır. Reagl parlak ve 
flzel olan bu kı•ımn içi •u do
ludur. Bkelder bu hortumun 
içine dfttunce ıuda boiuJurlar •• 
RJ1ID kimyevi teairl dolayuile de 
erirler. O uman yapraldann 
kenan bu ıuyu emmek ıuretile 
beılenir • ., 

• Bandırmada köylll• namına C.aml 
Beye ı 

Pancar Pekmezi 7apıLrken 
ılztılen auyun yOz kilosuna 3 • 4 
kilo heaabile kireç tozu •eya 
1Uyu katılacatı tabltdir. Yokaa 
bir ldloıuna 3-4 kilo kireç katar 
isek onu ıllzmDt dejil, hamur 
yapmıı oluruz 1 

17 EylQI 934 tarihli ıazete
mizde yazdığım gibi hareket eder-
seniz pancar pekmezinin rengi, 
kokusu, tadı herf8yİ kuıurım 

olacaktır. Hele pancar tenceresi
ni ayrıca bir ıu tenceresi içine 
oturlup ta o suretle kaynatmanın 
kolaymı bu uraanız daha mükem
mel o'ur. Z tan tarif edi en ter
tibat hor türlü mahzuru ıider-

SON POST(! 

• 
LE KET HABERLERi 

~lkba harda Iğdır Da Memba Suyuna 
Kavuşmuş Olacaktır 

lidır, (Huauıt) - Şark vilayet• 
)erinin Cenneti denecek kadar 
g lhel olan lidır kuabuında 770 
evde 3600 ldfl barınmaktadır. 
Kaaabada 6 pirinç Ye pamuk fab
r "kası vardır. Dualarda bir Mnede 
350 bin kilo pirinç Ye 70 bin 
kilo pamuk muamele ıörtlr. Ka· 
ıaba dajlar 'Ve bailarla çe•l'illdlr. 
lğdınn çekirdekıiz Ozllmtl ve kar-
puzu pek mefhurdur. Cıvu Yillyet 
Ye kazalann sebze ve meyYa lh
tiyaçlan Ildır babplerinden temla 
edilir. Burada prap ve llrke yap
mak taammlm etmeaüftir. Trab
zoadan retirilen tarabm kllolU 
70. alrkenin lrllon ela ao kuruta 
•blmaktadır. 

Kaaabada yeni lnta edilmit 
beı llDlfh bir Ulunektep •ardır. 
3 mndb bir llkmektep te yakında 

Amasya 
Halkevinde 

Amaaya(Hu· 
mıl ) - Halk· 
evi burada mu
hiti için çok 
faydalı olmur 
tur. Kllt&pha
neıinde oku
yanlann 1&yı11 
her,an ylk· 
•l mek t• dir. 
Buran blytlk 

Amaıya Halkevi bir ihtiyacı 
reili Ekrem Tevfik karıılamıt bu· 

BeJ )un mak ta dır. 
gtzel aan'atlar tubetl bir bando 
tetkil etmiştir. Spor ıubeal de 
Halkıpor dlı bir kuliip tetkll 
•tmlt ve çabpnalan eJI aetlce 
vermlftlr. 

içtimai yardım ıubeli de bir 
bakım eYİ açmıttır. EY reisi Ek· 
rem T Hflk Bey evla 6niimüzdeld 
yallarda en ince kıt ıecelerl 
halkı bir araya toplıyacak mtlaa· 
mereler bazırby acağu11, ıeeıe dere
ler ve kunlar açacağını, modern 
musikinin ilerlemesine çalııacağıoı 
ı6ylemlftir. Şehire elektrik yapı• 
lıoca ev bir de radyo alacaktır. 

El azizde 
1, Ve işçilik Artıyor 
Elulı, ( Huıuıt ) - Sehrlmlz 

piyaaaaındakl buhran hafifte.miftir. 
Fenip&f& - Diyanbelrir babnın en 
faaliyetli in,aat mıntaka11111 tqkU 
eden Elaziz, bu cihetten dolayı 
kendini bahtiyar aayabilir. Filha· 
kika İDfa malzemea:nin dııarıdan 
gelme1l burada mühim ticari 
faaliyetlere meydan vermemekle 
beraber, amele 11nıfaoın temin 
ettiği istifadenin de tehrimiz için 
bOyllk b;r ehemmiyeti olduğunu 
.ayliyebt:irlz. 

Bu Mn• zirai mabaul de IJİ 
olmuıtur. Zahire Hrfiyab burada 
epeyce fazladır. Bugllnlercle 
buğdayın klloau 3-3,5 kuruı Oze
rlnden muamele ıörmektedlr. 

--·---- P i ~ 1 . . . ... ...... 1 liilP ...,.._ 

mek için yapılmaıtır efendim. .. 
Baıuiırmada muallim Cemil Beye; 
Aradığınız Anliklopedik Zira

at malumabnı [Çiftçinin 6ğ8tleri) 
kitabında bulabilir1iniz. ilk aayı
ııoı 25 kuruıluk bir pul muka• 
bilinde tize göndermiye tavuaot 
ederiz efendim. 

Çiftçi 

t•) Ziraat huauaundakl •ltklllerlahl 
.. runUL Son Poata'nın (Çiftçi) •l 

abe ceYap yerecektir. 

.lidır kaymakamı Nedım ... beledı1• 
rei9i Rıaa Be1Jer 

1apılacakbr. 
Kuaba Kaymakam Nedim 

Beyin takdir deteı tedbirleri aa· 
1ulnde gün ıeçtikçe daha çok 
,Ozelletmektedir. Caddelerin iki 
tarafı bahçeliktir. Çok dDzglln ve 
temizdir. Kaıabaıua içme ıuyu 

Ercigeşin 
Zirvesinde 

JJq •porcaJan Erciyeı sinHınde 

Kayseri, ( HulUSI ) - Burada 
. dat ıporculupna fe•kallde 

ehemmiyet Yerllmektedir. Dağ 
aporcalan kafileli arannda Ame
rikan mektebi maranıozhane ıefl 
Ahmet efendi pmpİJOnluğu al
mlflır. Sporcu kafileleri ekaerf. 
yetle Erciyeı drYe1ine çıkmaya 
çahımaktadırlar. Bana muvaffak 
olanlar pek azdır. Erciyefin 
zineal ancak ıekb kitinin biri· 
birine yaslanarak otarabileceil 
kadar ı•niftlr. 

Em ette 
Elektrik T eaisab 

Yapılacak 
Emet ( Huauıi ) - Yeni Bele

diye Reial Hamdi Bey kaaabaya 
elektrik telİHb yapmak için 
borçlanmaya karar verildiğini 
aaylemittir. Kasabanın Belediye 
varidab IS bin liradır. Bu para 
çok iyi harcanacak, yangua 1811· 
dl1rme makineleri çoialtılacaktır • 
BtltOn eYler beyaz boya veya 
kireçle boyanacaktır. Belediye 
Mecli.t kachnlano aarl layafetle 
gezmelerini de kararlqtırmıfbr. 

Samsunda Bir Hayır Sahibi 
Samsun (Hu1Uıl) - F abrlkata5r 

Alemdar zade Allan B. Kalkancık 
kiSylnde ıu çıkarmıya Ye k6ylllytı 
ıuıuzluktan kurtarmaya tepbbllı 

etmiftlr. Aslan B. bundan baıka 
Samıun llkmekteplerlnde okuyan 
btUDİı f aklr çocuklann kalem, 
kitap ve defter albi dera levazı· 
mını da temin etmlttir. Maarif 
Vekiletl bu hayır sahibi adamın 
bir reıminl lıtetmittir. 

Aru aelul myudur. Her evde 
tqtaa yapılmıt. klip pklinde filit· 
raler varclır. Aru auyu bukftplere 
keaar Ye aw:lınlır. Bu .ıuretle 
ımaa filitrelenmit aa içilir. 

Maa.afib yeni Belediye reisi 
Raza Beyle Kaymakam Nedim Bey 
20 kil .. etre meaafedeld Orkof 
auyuau kasabaya akıtmaya karar 
Yermlflerdir. Bu ıu ilkbaharda 
UIDlf olacalrtır. icap eden tedbir
ler almmıfbr, au iti bittikten 
IODfa lithnn elektriklenm .. ine 
baflaaaeakbr . 

Hulba Jidınn medeni teaiaatla 
nokıanlarınnı tamamlanmaaı hu
auıunda ciddi bir ça)ıfİDa vardır. 
Belediye Reial Ye Kaymakam bu 
1&hada elele vermlı bir vaziyette 
çalıtmakta, zaten gftzel olan 
lğdın her&On biraz daha ıtızel
leıtirmektedirler. 

Gir~sunda Tayyare 
Müsameresi 

l Gire.un ( Hum· 
•' \ - Karadeniz 
. ... msil heyeti tara· 
fından burada tay· 
yare cemiyeti men
faatine F enerbek· 
çisi piyesi temıil 

edilmiştir. T emıll
den evYel muallim 
Cavit Bey tarafın
dan tayyare ve tay- \tu ilim C.•HBt., 
yarelerin memleket muhafazaıın· 

dald ehemmiyeti hakkında bir 
nutok ıöyleomiıtlr. Temsil de çok 
muvaffak olmuıtur. TemıU e1na• 
•nda bir çikolata paketi mDza
yedeye konuJmuı Ye 109 lirada 
B&lancıldı Dede Ali Zade Ali 
Beyde kalmlfhr. 

Gerede HilAliahmerinde 
Gerede {Huıu•i) - Gerede 

Hililiabmer kengreli • yapılmıı, 
muhaıebel huauılye memura Meh
met, Tayyare muhasibi A?l Rıza, 
Attar Ali, Haca lamaU, Mehmet 
Ali, Baıkitip Ahmet Beyler yeni 
idare heyetine seçllmiıterdir. 

iz mirde 
işçi Revirleri Açılıyor 

lzmlr ( Hu,uıt) - Saihk ya• 
sasıma bir b11yruğu olarak emekçi 
kullanan it evlerinde ve fabrika• 
larda çalıtan emekçi1-rimizin 
aailık itlerine yeni bir düzen 
ver.lmiıtir. 50 den fazla emekçi 
kullanan it evleri birer ( revir ), 
500 ifçiye it verenler birer (haata 
eyi) Yllcude ıetirmektedirler. 

Kırmızı Ay Cemiyeti de 
emekçilerimiz için q evleri açarak 
bet kurup yemek verecektir. 
Emekçilerimizin bir çab albnda 
toplanarak, ıağhk düzeni içinde 
yapmalannı kolaylatan Sailık 
~)eri Müdürllnllo bu yoldaki 
çahfma11 her keli ıevlndirmiıtir. 

Konyada Acıkh Bir Olum 
Konya ( Huıuıl) - lnhiaarlar 

baımOdllrO Ihsan Bey vefat et· 
miıtir. Bu alom memlekette çok 
derin bir acı Ue lrarıılanmlf, 
lbaan Beye biiyUk bir cenaze 
alayı yapalmııtır. 

Simavda iki Kadın Mantardan 
Zehirlendi 

Simav, (Huaust) - Çit k6y0n• 
den iki kadın kırdan topladıklan 
mantarları pitirmftler, fakat 
bualar zehirli mantar olduğu fçiD 
Jl)'ince :ıebirlenmitlerdir. 

1 T arilal Fılcr• 

Gümüş 
Paralar 
Münasebetile 

:ı: 

Kitaplar Uzerlnde fikri bff 
aeyahat yaparken g6z'1me taaa 
yOz yıl ••Yel nqreclilmit re...ı 
bir ll'aaam• 16ıdlme çarptı. lzac 
fetli, aitlaiı kellmeleinl kıamea 
değfttirtiijjm o reamt Yt1ikada ıa 
dzler •ar: 

.. Birkaç aya kadar albn '' 
beyaıt akçe olmak ilıere lyarı t~ 
mlz ıikke kelilmeıine bqlan .. 
cakbr. Darphane bundan b6yle 
kir ve temettll mlHaleasında ve 
kaydincle tl•iUtllr. Yalnız bua
cağı balı. Ye ayan tam aikkeleria 
baıkı maarafuu alacaktır. Fire.ı. 
elinden ıetlrll• makineler yeri 
yerine konultiuktan ıonra latiyea
ler ellerindıld albnları, flmllılerl 
Darphaaeye ı•tirebilirler •• m ... 
rafım verip ballı likke kudizir.. 
ler. Gerek eaki Oamaolı likkeJe. 
riae •• ıerek ecnebi a1n 
ayn flat konul•Uflur, deferide 
• .. taya yuılmıftır. Bunclaa, 
80DJ'a batDa o aikkelerı. ~ 

yasada alınıp verllmui menohına•j 
cakhr. Ellerde rezmeai caiz olao 
sikke yalnız yeni Ayarh paralar-
dır. " 

Bu Ulntn altında uzun bir cet• 
vel var. Orada tuhaf tuhaf İ!imll 
sikkelerden bahsoluniyor. Mcaeli 
altınlar içinde I.!ııırın Barbutl 
diye bir albn yazılı ki ona u.rpa• 
nece otuzbir kuruı on para kıy• 
met biçilmif. Emperyal, Lizbon, 
gibi altın isimleri de göze 
çarpıyor. GümUıler arasındn da 
Dfrekliriyal, Morariyal, Y azıhkar• 
boa. Kutlu1ıarbon aibi rtıldlb·ücil 
laimler verllmlf ıikkeler gGrllnftyor. 

YUı yaşını bltirmit olan bu 
yazılan okurken gözllmDn 6nllne 
aylardanberi yeni ıDmtıı paralara 
dair doldurulan ılltunlar geldL 
Remmlerl yapıldı, kalıplan basıldı. 
&rnelderl çıkanldı, piyuaya çık• 
malan•• az kaldı denılip duraa 
o beyaz akçecilder hayırha"le bir 
çıksa da biılm de gözlimüz ~ 
mllf ıikke 1ısr1e ?. • 

Ylb. yıl aoma Son Poata ko). 
leloiyoalannda benim fU fıkrama 
okuyanlar acaba ılkke hasreti 
ne oldujunu anhyacaklar mı? •. Ne 
yalan say liyeyim, bunu da merak 
etmiyor değilimi 

M. T 

Alanya da 
Bu Yıl Muzlar Ve Porta .. 

kallar Çok Güzel 
Alanya ( Hnsuıi ) - Burada 

bu günlerde bOytık bir çalışma 
göze çarpmaktadır. Herke1 yay
ladan d6nmDf, alıt verit yapmaya 
bqla1D1flır. Muzlar ve Portakallar 
erifmiı, katar, katar y&klerle .... 
tıp baılanmlfhr. Piyaıada her 
zaman blrinciliii alan Alanya 
Portakallara ve Muzları bu aene de 
çok beğenilecektir. Bu ıene iati~ 
ıal de fazladır. Buraya vapur 
aeyrek uğradığı için l&tanbu!a 
Muz •• Portakal zamanında gan
derilememektedir. Sıcak yerlerde 
yetifen yemışler mlltehaasuı M. 
Tenkval ile yardımcısı ŞeYke .. Bey 
buraya ıelmitler, yetiıtird:ğimiz 
yemişleri gözden geçirmiı'er •• 
Kahve, Cay, Kinin, Ananaı ekimi 
için Alanyayı elverişli bulmuıl~ndır. 

Bu lı için burada bir ev 
açılacak ve bunlann yetiıtır:'neal 
denenecektir. Dim çayının bur~ya 
akıblması işi de ilerlemekt • • ir. 
Bunun için llbum görülen maki
neler getirilmiıtir • 
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Evrensel Biigük Savaş 
Kırgın dan Borçları 
Kaçınalım I Ne Olacak ? 

Fran .. -4• ltab• ı•..ı ... 
ren uı.. -.ıtaymA ,... 1llr 
ayd ı (..tak t tlJle.u. • Ju • 
eniko-~ ......... ,..... .... 
makipaeB .... , ............ ... 
feti W8Ltıe Wa•4-... __. 
FranN- ,- llir bwa•I' llls .... 
mediiW. .,.._ •u•+ı _.. • 
lara il-. ..... .-ııaf'• tt! Ur. 
Generalra A ı'• • ........ .. 
•8zlHi erasmda lwllt.. ••4 .. 
•erek e)u Wr ....,. YS. WM 

cli1or ld: 

' '- C.pnld Y,tk •w.. ...._ 
rını dllJml!PEl 1Mt,.--«sY • = '' • 
ltatanJW Y.ı Wr lrawp La · 
( felA...,_ ) llfılôm •- : i 'w .. 
Çtnkl ,-1 - .............. ı {el-
laanıihıiıal) Mr ba••ı I• f191 ~. 
reryo .... altı ........... " 

Bu .. z•c'lll ...... ,eaı• 1• 

(me•llılrmek) ip.,~ .... 
lıtetini telt' .... lcia lllJleuail6r• 
BugOn •f ı .,.._ l,rip ..... 
aen F ........ ,..ı Wr ... ... 
r•ryft... ...ı.. .. , ...... .... 
DH) R ........ ., Hilal 
cok IJi ........ . 

Fr- «n hh- ...... 
••••er Wr ........, .-sıalıı• W. 
danı._._ (illa) *I I• ....... 
b. Bulıllsm..._ .. .._... • n., 
Hlerl ortap. --., ylllllll lılr Lıps 

aın acuwm ~ ...... ıdullfıal 
ılylemlttL 

Yerylz .... t...- ,_.ta._ 
k 1 1 b• 1 • •etlre.ce ,• .. n, • •• lft ... ı a 

yer• alrlkJIJ ıııll ....... ... ... 
ıınahm - « ----

Viyana da 
iki BqvttY ı_, 

Görilflllır 
Viyana, 25 (A. A.) - Macar 

Batvekili M. Gömblt, d&n ahala 
avlanmak Uzere Atmturyada ı. 
teryaya hareket etmedea wnıl 
Avuıturya B .. veldl K Ş.p .. 
Ue bir ml"kalta llllllıılllil_..._ 

Ama•ı• ..... O.ıBC••ew-
N7• Ç .. rtNI 

C.-.we, 25 (A.A.) - 2S ..._ 
letin pcljl Mlzın •• 'hıırl. 
Am .... w Bnllilı•J& .._ W. 
paf ... -- 1 hh• .• 
yonua mlaı ıl tıafla .. •la 
davet etwit• • ......... 
Ceneaale lltlı• T lıd 9111 flllrl
mak W.,lp M •• :A lwW .. 
ıoru z•. 

Kokai 
Be1 Genit Bir 
Şebeke Meyda•• Çıldl 

Liyej, 2S (A.A.) - ili 'ıl ' 
lraçakçw ,.Waamfllbr. 8 ' 
Frama, inat.. " A' s .. 
aramyordu. ......... J ' ' 
auile ıenlt Wr bçı'9 ıı• drd ... ,c1u. çık as • 

leMı-. 25 (A.A.) - Savq 
"-çlrıa a 11 llMrAnun taksiti 
........... AmırGm ........ 
l•h'da ebe •. 

B. •ıta,. .... ı.-.ımia 
.. ııpt.l,ata'-11 ....... 
........ ,, .... '-el-da. 
15 .. ,, 1 ~ ...... 

lıl ...... . 

Banker lnsull 
Kurtuldu.. 

ll•hkemede 150 1 
Dinleacli, 10 V..

Vea'1rap IWalda Ne.,_.. u (A.A.J - reme 
• ,_ s..oea .... - .... , .. 
A-6a ............ ijW 
etlk-cdn .. ..t.._ 
................ DnW 
.......... -..ı: ......... .. ._ .... _., .......... .. 
._ ...... -- ... _ 
•• w...-.. ifil' .... ..... 
...S. ISOpWt•• s ..... w 
10 •aa- cloldurüluelı •ı ılr.._ 
~. 

s. • ..ı A..eatır- - .. ,. 
it eıh.! da llid .._ 75 ,. 
................ alclM 
as .... aıt'ılı_ .. ..... -· ....... .... 
e1 ., ... ım "'•• -• 
abtma ...... ft •' t•· S.wl.••••deld ... __ 

Fransız 
Kabinesinde 

... 25 (A.A.) - Dla ... 
ta.la ReWdla• • d11111i ...._ 
• teplmmm ....... •ızlia1, muh· 
t.llf ı..ld --'•lerle .._m 
ı' sa .. llıdiı, Franaanın prk 
ı ' ., ....... Lehiıtana ver .. 
eeii __.. ta.ip etmiıtir. .......... 

...... • (A.A.) - Uluslar 
ınui,..S' S. auelell fevka
.... • aı ;lı lı tıplanhıı 3 Ki· 

---· h 1 r !Y• daha ıerl 
Wr lalı .. Wır••dan hari-
ci,. _. M. ıa.t -.elce ka
ı.taa1a.aı 1 ,.... c.n ...... 
,. ,,. 'ut .... 
••l la Tllwıı Bir 

.... Y ... 
...... 21 A. A. - Bu 

.,. ıs.... •• ._. argi

.... lrı rt ..... ,.. 'llllkua 
rt' T .._ •· ' -.terin ... a 

' ... • 11 '" ıueblannkl 21 e 
.... hı: flar. 

•.n •u+-Callll 
·- ll-93& 

• --- -- ...... , G&ln1 arkada -~ o. 
ilkle kurla .. t. a. Yllcudu yemy91il hayab ıeynduk• L· 
• JmlçDk bir alnir buhr.anmdan ha mektept. Jık. .olmcluiul Fran-
~ak .U•..L Ve uyll 11zca bir htklyeyl 'laaflıhtıwlu. 
kf ' t• """8akm _.ra k•dW S. ıaliha Alf- D.le'• lair 
.,. liı ...... • •• - ....... h1kl1wl ... 

aun yeni bir ıar11nbya •s Genç bir U.. ..._ ,.... ..... 
mayacajnu biıMdiyorda. lan eteklerinde ıardülderl k&çllk 

Fransa - Sovyet Rusya 
Y akınhğı ın Oıküsü •• 

Avrupada 8anpn Korunması için 
Çalıımaktan Baıka Bir y Değildir 

p .. _ .... fill•11--'n• ....... - .. 
· Paris, 25 (A. A.) - a... .._ .. , ııı• .. batla bu .. ,ıara 

mi l>ltlri1w: ' 711 ...... w Franu Ue 
8-bire ••cwl aı.ıata _. 

• ıiıl M. Artı • ••• _...._ S.Wjlll: 8-ya •m«lald mlna· 
... .. ................. .W•r• 

•• cMCı" i ld ..,...... , .. .. 
.................. Mw:Jajala •-· 

ı-- • ,.ı .. •ıalılmt mumda Wrbı 
l i n.... 'e -L.L*I :••• ., lru•ıli .., .. a -'ea •-••• ..... - u..td.J• M Hnıll •- , ...... 
........ ......... Fıw ,.._... .... a, Amıpacla ba-

• S..,et ..... • ... -""' .... ... -·--· v. bil .... .,. 
Wr _.,psı ._la•cl.ir-• ... '- ltlrl Jai~ devlete karp 
.._ .. ı.w .... wlltlre Wnip 4tjfWlr. .. ., . 

"~~----..;.;,,;,,..;.;.......:. 
QJ'lJflbeSI 

men a Ve Japonya An-
laşması Pek Zor Olacak 

Londra, ti ( A A. ) - 1 lıazıdm••• uma.af ettlil 
Amerikan mabaftlam denk ko- ehemmiyette bJdet1ilmektedir. 
nuımaları hakkındaki lntibaına Amerlkeden 8•11• 
1ı6re, ._. _,...~ ... ı tle.J«k. 2S (A. L) - Sllllı 
bltmeel llnm1eldı1ııne dair ticareti hakkında tahkikat yap-
Amerika .U. lnıiıter. aruında makta elan ly.an komlayonu r.W 
tam Wr ••LJI&' •...ı.r n :illa M. N,., J.....,.... Vafiqton 
teknik tarafı ılyua lllrafında ltlyDk elçfıl M. Salto'nun Cuma 
tltttın gelmiştir. • ..... ;la J.. ıentı Flla•llO,•• l&yledijl nutuk 
ponlar, İngiltere Ye A.enu Mkkmd. eemlftlr ki: 
-... ..... bml 4 ıjjkca ..., •-Japonya, Vqllııtı• ...aı .. 
fsnwta .. JIP•J•telLterinl btl delie1 hıetmek .e ll•Mne M-
oı..k ı1,'le...,•6. tlallN'ld rakik ....... .....-t.ı,ı. bllı-
.19P- 1? '16, .... nlı .... ,... ilkte ...... ,...,_,. ...... 

tefdlH.n1e 1'elftl• 16, hlldnhr- mt.mekteA. tEm• -'-el et.ık 
de "'11umıb1lwcefinl ~dinrilftlr. -.,_. ~· ._. wraem.tc 
Amerikan mahatm, japonlarm 1m!ran111zcLr. 
ba ıon 'hare'lıe'tial l»ir uyaalık Et- ı. ~ ... t lmMk•tan 

lillWr - AZdtmek ...,..,... 
ol•ık ı.r,ıta9111•laıwa c1a 'bir Awrib • ~t•e JapG&larm 
mulreveleıia •lllannı Jiıter.. ialıedJji .b•aberliji vvmelidlr.,,, 
LUıC4jW ............. Bu miiu• Dljer laıaftu NUJOr"k He....ıcJ 
.,.,._. ticcMld ~ lMı ıwtul lii.Jor ki: 
=m'=•al••i= f9''•ae111 dejH. «- VaıiqsloD muaıhed•uıinin J .. 

l:Nr dttjirm8nl ele ,ge,irl8ıak icln 
para kaze .,. pllfı,..lııar,. JCeca 

i•d ..... cec.w.t P11aııcak 
hlr ,_. brl.,or, ..... bir ,_.. 

hanede Cla'kltlolük ediyor. lkW ae 
:W •J a....,,.....m fıa11botJ.ı 
Wr ._.,. ütlf .._kem hı'm 

yayana sWByor, -c!uıaıddan Mnbl

rJal bnhw.ar. u bayaDer'bıcle 1•.11· 
,a tl.jir-nl .U...k Omidin .. 

luri•'8•ntlfhl s~: 

-Dıli '; ........... 

Diye kazandıklannı atelcnetln 

yanuaa 'kalıyorlar. ., .. .._.. ~ ..... 
.-.. ....- .. ilıi;ur. Adııık ma 
k...&n p••ı.. t•ımlaomak 
lb:•re, fakat 'bu 1oruc:u ıehtma 

ulen zail olan a••ç bclua 
•*miatlr.. 

DejirmeDin son kanac1ım ter 
kil .-. j>Uaya da ala.jı .alqam 

tkldetll .bir •&.betle ~ataia da

..,_,. ı.t.r.,. - •'hi;w •• .. ........ ~ ..., ...... .,...,. 
haııtalı'k iitlp altpb'dlftaen •oma 

( Gönül lıleri 
Bir Jlıtigatsızlığın 
Doğurduğu 
Facia I 

A. T allılz imaa.U. kadın oku
yucularmnn birinden bir mektup 
aldım, HrgOzeftinl, bazı ienç kız· 
lara dera teşkil eder, dftıOnceaile 
..... naldedecetlm, diyOT iri: 

"6 ._. ••nl l.tanbula, akra• 
IJamchm Mr aileye ml.afir ıftmi.
tlm. On1arm mnlHnc:I• bir gençle 
bnnfbm. lir ... IMi .-nç beni 
eeblr:ta ~rcll, hlru sezdirmek 
lltedt, Ba,tbdaya tlttlrcll, orada 
IMna bOYiret cth:dnıttı 1ı&eterdi: 

- Mirim, ele•, hana vanr 
m191111&? 

Gea5 Dua nmpatik ı<" r.inU· 
y.ordu. reddetmedim. yumcıık 
davr... . be~lretiml kayb•t· 
ijJO, p IODI'• .-Jdım b.,..a ıeldl, 
atJa•'ı• bqladua, fakat benl 
t...W etti, boyuna Omlt verl-
J•tlu: 

- E._catk, cllyordu. 
Anulu DftM ıeçtl, tatrada '* it ltn' mftu, vffl:I, 1011ra be

.. • çapdı, ıdkJla olmadan cit:
tim, N J J'ldQ ...,.__ ..... 

,....tim, a •oar• bir eoeuP. 
w oldm, n llikila muemelnlnla 
«le JAPll••UM INfl..da. O 11rada 
_... kocua aazarile bakbjı• 
erkejin, bqka bir teldrde l.lr 
-*eti. • o .. tr .. cl.a de bir 
.-uja elciaiu• ljr12elye,U. 
.a? Derk .. - kadaa da otmcl• 
tumu ,.-. pMM. kecau b-
allfllllJa ltatleck. lfitmc. atladım, 
....... w.. IM.ı te..ıB .w
ler, it• sıra.ta bir mlauebet 
pkb, ~ orada bnkbm, 
latır•ı. ıllımrff •il••" ywna 
.......... y...,...? Nual 
~ •• fOllllc boa .. 
ıer ml ?,. 

Bu talllaıls kadın •• yapaca-
~m 4değtl, ne yapbfını daha e.
Yel dfttiiamellycli? Şimc1i Wana: 
cak iter hat çarahdn ..tlaka Mr 
mahzuru olacaktır. Fakat "'- da: 
ldbu ildacl malin• c.np v• 
reyim; badi sllıllnln 7aımıda 
otor4ujuna bakılana 1>11 aHeıala 
dıalaerıtla• mashardır, ooq 
yardima De .. lak...,• mllracaal 
e&Wtiir, pli Dllh•o te1Pü ka
-uadaa Wlfade ederek peqp 
laelM•ıa u•ı• tıeıçl ettireW. 
lir. Çomak ..-..w Jld yıfmda• 
.... h ıı• 11d'slnı bc1arkea. .,. ............. ,. 

HülDl'l'BY'ZB 
1$ iTii ... Sf$ -

,..,.. tarafladın I.lıl, du 
liliJa Jaı'Jll llJ.QlllN .6DlllM o1.-.... ,J.ponyaaıa l>u muhe
.,. kıl ... ık karan, ....... 
Mı ı• l.uıır.. ve JraoqaJdlia .... 
• --" Mr t ........ bqaı.q.. 
bWr. Bu hareket dibaya ..... 
................ ya Mr t.hll· .... . 
a-1 ....... ~ .. 
•rım ••• •• _.. auıMla W::Wk-
dDi ~Jor.. 

ı..,ilnm kafwB .. ltu Wk&,. 
cAac!ar yer etmiftl ki lll'ltk 1:n:r 
,.,., para, ~ eY, pf6 
bepaiaıa ltçli• ..... uı .... .. 

• 
litJ&JI topiımek için Kec1ıkl

,. deki .. c•miflaıcli. ı..,-
ltam. gaç ..... •aıt.etı11m11 , ... 
.... ... ... ..mı ediJ--... 
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[ ir Film Az Kalı:ıın Yarıda 
Kalıyordu 

lngiltere Kralı beıfncl Jorj 
eski bahriye zabiti olduğu lçla 
denizlerde harp gemilerinin de 
iştirakile çevrilen filmleri çok HY

mektedir. Bukingham sarayındaki 
kıralın buı.ı a1 ainoma &alonunda 
ekseriyetle böyle fillmler ıö•te• 
rilmekte ve kıral yanlıt tertip 
ecıilmf 7 sahneleri ıenit bir anla• 
yışla tenkit etmektedir. Geçende 
Saray •:nemuında böyle bir filim 
gösterilmiı, aonuoda kıraldao 

mutaleası rica edllmlı 'H fU 

cevap almmışbr: 
"- Filimde harp gemilerinin 

vaziyetleri baıtan bata yanlıtbr. 
T orpitolara verilen vazife yerinde 
değildir. Anlatılıyor ki rejisör 
~ahriye mesleldnden yetltmemiı.,, 

>f Alman yıldızlarından gll• 
ulliği ve billur Hsile methur 
olan Edvig Föyller ile Ritard 
Vflm ikiıi bir arada uBarkarello,, 
filmini çe\'lriyorlar. Fakat bir aralık 
iki artist arasında anlaıamamazbk 

çıkmış, Edvlg Föyyer, karııımda 
oynayan erkek yıldıza ukallhk 
atfetmiıtir. 

Bu yüzden filmin yarıda kal• 
maıı tehlikesi baı göstermiı, re
jisörler araya girerek kavgayı 

gilçlUkle y atııtırmışlardır. 
~ Piyer Eçepa ile R< j r 

l.egri Almanyada Ufa kumpanyası 
hesabına birkaç filim çevirmek 
için bir mukavele lmzalamıılardır. 

lf Almanya stUdyo1arında çev• 
rilmekte olan " Şlıedekl ıeytaa 11 

fimi bitirilmiştir. Y akmda ıinema 
salonlarında gösterilecektir. 

"Çingene baron,, filmi do bit· 
mek tizeredlr. Bu filmin harici 
sahneleri ka1mıttır ld bu uhne· 
lerde yakında Arnavutlukta çevri· 
lecektlr. 

lf Güzel /\cıcrikan yıldız 
Cin Harlov lzmir Uzllm ve inciri
ni çok aever. Bir mliddet evvel 
yıld12m bu aevgiainl yine bu aay• 
fada uzun uzun anlatıiııthk. Bu 
üzüm sevgilisi yıldız ya kında 
., kardeıimin karısı , iıf mli bir fi· 
Um çevirmiye baılıyacak, kendi· 
ıine erkek yıldızlardan Klerk• 
Gabi arkadaılık edecektir. 

1f.. Çok aene evvel Holivuduo 
en kliçUk, fakat en fazla para 
kazanan yıldızı olan Ccki Kugan 
bugUn 20 yaıında bir delikanlı
dır ve niıanlanmııtır. Şimdiki 
halde Kaliforniya Üniverıitesinde 
hukuk tahsili yapmaktadır. 
Fakat Ceki sinemacıbktnn vaz· 
geçmiıtir. Kııa bir müddet 
sonra bir kovboy filmi çevir .. 
cekfr. 

lf Güzel yıldızlardan Barbara 
Stanik geçenlerde Holivutta villa
am.n bahçeainde sabah j:mna1ti· 
iini yaparken ayağı kayarak yere 
düşmüı ve ayl!lk parmakl.arından 
birid kırılmıştır. Haylı ıatırap 
çeken bu güzel yıldız liç ay kadar 
lıttrabat edecektir. Bir Amerika 
muharririne göre Hol;vlitun en 
cidcli ve aert çehreli yıld zı, ayni 
zamanda sırlarmı saklamaaım çok 
iyi bilen yıldız Barbara Slanviktir. 

1f iyi tanınan rejia[rlerden 
Rer. e Kler lniilterede El&tr• 
atüdyolaund büyük bir f 1r.ı çe
virmiye baflamışhr. İddia.ara 
göre, bu film sen sene :ç·nde 
çe..rilmiı olan firmJerln en l:ü) liğU 
okcaktır. Yüzlerce figüran çah· 
şacak, en methur yıldızlar bat 
rollerde oynıyacaktır. 

En Yeni Tuvaletlerlle SU&• 
lenmlt Dört Sinema Ylldızı 

Renkli Film İçin 
Milyonlar Harcanıy~r 

lngilter~de İki 
Frank 

Senede 80 
Sarf edilmiş 

Milyon 

Amerlkadan ve Avrupanın 

büyük ılnema merkezlerinden ge· 
len son haberler• göre, sinema• 
cıhk renkli filme doğru hızlı hızlı 
yürüyor. Bu iıte en önde yürli· 
yen bgilteredir. Amerika ikinci 
t.:ercceue gelmektedir. lngiliz 
stüdyoları renkli fillm tereflnl 
kazunmak için uğratıp duruyor
lar. Şu kadar söyliyelim ki ıon 
iki yıl içinde yalnız lngilterede 
iyi bir renkli filim formülü bu
lunmak için tamam seksen mil
yon frank harcanmıştır. Yedi 
milyon TUrk lirası demek olan 
bu para yahuz stüdyolar tara· 
fmdan temin edi !miıtir. Birçok 
mlihendisler, manzaraların renk
ler:ni olduğu gibi teabit edebi
lecek makineler icat etmek için 
geceli gUndlb:lU uğraııyorlar. Bir 
mi'. hendia, on ıenedeaberi bu 
i~le uğraıtığını, ölünceye kadar 
da bu uğurda çahımalctan vez• 

gc çmiy eceğini ıöylemi9, ıözl\nUn 

ıo ı unda da şunlan eklemiştir: 

" - Çok uğraşhm, çok para 
harcadım. Fakat epi ıeyler bul-

dum. Renkli flltm çevirebilecek 
bir makin• icat ede bi:mek yo-

lundaki umutlarım gllnden glla• 
artıyor. Öyle samyorum ki biraz 
daha uğ'raıır.am ılnemacıhk dön• 
yaıında bilyUk lnkiliplara Hbep 
olacak bir makine yapabileceğim.,, 

Fakat ıunu da haber verelim 
ki renkli filimlere muarız olan 
birçok arliatler ve rejiıörler vardır. 
Bunlar renkli fllimlerln, sinemaya 
karıı olan bugünkü rağbeti aön• 
dUreceğl kanaatindedirler. Bun• 
lara göre, tabiatin, hakiki hayatın 
olduğu gibi beyaz perdeye nakle• 
dilmesi seyircilerin canını ııkacak• 
tır.. Çtıokü, ylno bunlara göre; 
renkli filimler, sinemanın eararen
glzliğinl iıiçe indirecektir. 

Renkli filim taraftarları lae bu 
iddiaları çürütmek için uğratıp 
duruyorlar. Bununla beraber renkli 
filim gUnUn birinde tamam•n lıa
lcikat olacaktır. ÇUnkU fen dav 
adımlarlle ytirllyor ve nıt•ıhur 
mühendisler, çok yakın hlr latik .. 
halde buıünkü siyah hayaletli 
filimlerln tarihe karışacağını söy· 
ltıyorlar. lrıgiltere stüdyolarında 
tamamen renkli olarak iki yeni 
filim çevr:Jmitt:r. Fakat bu filim .. 
ler çok harcanmaeıoa aebep ol• 
muıtur. 

,. S•ltl•: A11 Dvorlc, _ 
Hltla: Etlol• Fögw•,. 

F•ı y, •• 

Moskovit Gaoelıri 
·Geçende bir Fransız ıtUdyo· 

ıunda MoıkoYit Geceleri iıl•ll 
hlr film çevrilmiftf. Metli.ur 
FraR1ız artiıti (Sipinclli)nln can• 
landırmıı olduğu bu filim Paria 
ıfoemalarıada iÖsterllmeye baı· 
lanmııtır. Büyük bir muvaffaklyet 
kazanmııtar. 

lupe Velız 
Mekılkalı eımor yıldız (Liıpe 

Velez)in son filmi (Palfıka) iı
mini taıımaktadır. Filmin çevril
meal bimittir. Yakında ıiaema• 
tarda ıöıterilecoktir. ' 

1 Vimpol Caddesi 
Sesli filim devrinden kalma 

(Nerma Şerer) yeni bir film çevir
mittir. lıml .,Vim Pol caddesl)dlr. 
Meıhur erkek yıldızlardan (Şarl 
Uvton) lle (Fredrik Marı) bu 
filimde büylk roller almıtlardır. 

Kont Zarof 
Güzel yıldızlardan (Fay Vray) 

ile tanuunıı erkek yıldız (Jocl), 
(Makgrea) "Kont Zarofun Avı., 
isimli çok caılp bir film çovlr
mltlerdir. 

-
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iki Ahbap Çavuşlar 

Palabıyık He arı'· hok· 
kabaıdılar. Her gece bir 
tiyalroda o:ı un oynarlardı. 

Bir gece Lir ;;~hire gel· 
diler. Apartıman aradılar. 
Buldular. Fakat b\llduk· 
lara oda bir yataklı idi. 

SON POSTA 

Hokkabazlar 

Bunun Hzerfoe yine lfı 
hokkabazlığa döktüler ve 
iki arkadaı böyle yat· 
tılar. 

Çöpbacak Hadiye 

Çöpi._acak hadiye Lon· 
dra) a gitti ve köpeğile 
beraber tt rihi ta biiye mü· 
ı:edne g·ui . 

Fakat t!eder.ae köpek 
alabildiğine koşuyordu. 
Koca bir hayvanın önüne 
gelince köpok •• 

) ' '1 7 

Londrada 

Sa.aırt.ı .• \'t: ı..occı na}· 
YBDID bir ayağını yıyıp 
bitirdi. Hademeler telaş 
içinde idiler. 

........................................................................................................................................................................ 

j 
• L 

Dişçide 
Afacanla CiniÖZ öiıçiye gitti· 

ler. lklainin da ditlerl çekilecekti. 
· Afacan &andalyeye oturdu. 

doktor onun kUçük bir dişini 
çekip çıkardı. . 

Afacan kahkahalarla gülerek 
bağrıyordu: 

- Oh, oh!. 
Doktor sordu : 
- Ne var, · niçin öyle avaz 

avaz bağrıyonun? 
Afacan güldil: 
- Öteki odada dört dişini 

çektiren Cingözü diltUnnyorum 
da, onun için bağrıyorum. Ho~u· 
ma gidiyor!. 

~ .......... [ ... ~ .. ··Jrr ............ . 
~ .~-

Afacan - Doktorun söyledi· 
ğlnl duydun mu baba?. Artık 
kalkıp gezmek, koımak, dolaımak 
tramvaya atlamak yok 1 .• 

Acaba niçin çarptı ?. 
İçindeki ıoför yankesici olacak ! .• 

E, ıiz:n sınıfa yeni muallim mi re idi ?. 
En.t anne, hpkı slncıma yıldızlarından Con 

Veysüıuliere benziyor!.. 
=---===-==~=~==-=====-=-=====-,..:=====:.==~=--"-=~ 

Eşek 
Afacana babası kllçUlr bir \' 

dUrbnn almııtı. Tabii yalancı bir 
· dllrbUn.. iki tarafında camdan 
yuvarlakları vardı. Bir gün Cingöz 
dUrbünU gördü: 

- Ver şuna bakayım!. dedi. 
Ellno aldı. Afacanın Uıerine 

tuttu ve bağırdı : 
- A a a a, o ne 1. Karıımda 

kUçUk bir •tek görüyorum .• 
Afacan anlamııtı: 
-Sahi mi?, dedi. Ver ben de 

bakayım. 
Afacan dUrbUnfi gözlerine gö• 

tlirUp Cingöze baktı: 
- A, sahi vallahi.. lf te na 

küçük bir eşek.. Hem de seı.ıln 
elbiselerini giymiş Cingöz!. 

Bulamıyor! ... 
Afacanla aııneai, kUçnk kar· 

deşl gezmeye çıktıJar. Çarııya 
uğradılar, bir dükkana girdiler. 
Annesi kUçllğü tezgahın üzerine 
oturtarak ahş verişe başladı. Ala· 
cağını aldı ve çıktılar. Fakat ktı· 
çüğü dükkAnda unutmuılardı. 

Yolda Afacan dUtllnUyordu. 
Aklma bir ıey getirmek lıtiyor, 
bir tllrlll bulamıyordu. Bir müddet 
yürüdükten ıonra komıulardan 
birine raatgeldller. 

Komıu teyze, onları görOnce: 
- Ooo, dedi. Nereden böyle? 

Hani ıizin ktiçilk ?. 
Afacan birdenbire: 
- Ha, diye b11ğırdı. Buldum. 

Demlndenberi bir ıey unuttuğu· 
muzu dilıünllyordum amma, bir 
türlü bulamıyordum!.. 

ı Fıkra ı: 
Kumbara 

Babatl cuma günü Afacanı 
yanma çağırdı: 

- Gel bakayım, sen artık 
mlandıo galiba .. Dün akıam uslu 
uılu oturmuııun, bunu için &ana 
on kuruş veriyC?rum al. Fakat 
doğru kumbarana atacaksın. 

- Beş kuruş versen daha iyi 
olur. 

- A, neden? 

- On kurut atmca kumba• l 
ramdan bir türln çıkaramiyorum. 
Halbuki bei kuruJ kolayca çıkıyorl . .......................................................... ... 

Kunduracı - Ne, biraz al• 
kıyor mu? 

Afacan - Ayağım yıkaraan 
tamam gelir Efendlamca 1 •• 

· Hayvanat lllılahçeslnde Ahtkanhk 
Cingöde Afa· 

· · can konuşuyor• 
Say 

Karpuz Kabuğu Ve Feci Bir Manzaro 

lardı: 

- Sizin kö· 
pek ne tuhaf şey 
Afacan!.. Geçen 
gün caddede 
gördUm, hep 
k u n d uraclla rm, 
kumafçdarın, Le· 
vantacılarm dük
kanları önllnde 
durup camekan· 
ları kokluyor!. 

Afacan güldU: 
- Elbette, her• 

Muallim Afa· 
canı tahtaya kal
dırdı: 

- Söyle ha-
kalım, Tü. k:yenin 

mühim ıehirleri 

kaç tanedir!. 

- Beş tane 
efendim. 

Say baka-
hmt 

Ç k B b b gl\n annemle be- B' iki llç 
ocu ._ a a, u l:a, va.1, den zde hogu.m .t sın raber ıokağa çı• ır, ' ' Mektep m!ifetllşivtalebe teftit ed~rkeıı. mu~ibin 

1 diye mi boynu uzun olarak yarablmış L kıyorl. Yazıı•z hikaye dört, beş!. yola bir karpuz kabugu brak!ı.Ortalıdakı telaşa ha anfı 

~···~;;~~:~;~;·····~~·····~······~~~i~i···ii~!;i.;····iiik:ii):~j;;;ı··················~·····~r-~~~;;~~~~~tt~· ....... 
Bir ağacı oyarlar 
İçintı tın tın kogarlnr 
Allama tıntıncığım 
.Şimdi kalacağını burarlar: 

Keman 

* Görek gözt1k gözü var 
o.,ısrin yanında sözü var 

Bal 
L U 

,_ 

ı...e1.:my~nı.ı s ... iam.ı araoaimı gören Aptal Beygir, bir alin aahibi uyurken deniıe airdi ve tıpkı 
aulama arabaıı ııiei etrafı sulamak iıtedi. Bu olur t•Y mi ? .• 

Ah umutlar umutlar 
Ket1ser nurundan bulutlar 
Ayağından emer 
Tepeciğinden yumurtlar: 

Suğdsy 

• Karşıdan bir ag doğmuf 
A.tı görenler olmuş 
Ana&ı kundaktayken. 
Kızının kızı doğmuş: 

Güı 
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' İTTİHAT ve TB AKBİ 
• 
ltalya, Ma caristanla 

Beraberdir 

• 
Enver(Paşa) dk Anda Yusuf lzzettinin 

( Baıtanfı 1 inci yGzde t 
KAtibi M. Avenola bir nota ve
rerek Marsilya cinayetinden heri 
hakkında yapJlan ithamlardan 
dolayı Macariıtanın şikAyetieriıü 
bildirmiıtir. Ayni zamanda Yu
goalayYanın ootasmdan beri Av· 
rupadnki •adyetin gerg;n[e,tiğlnl 

Ye nota muhteviyatının süratle mft· 
.ıakere edilmuini i•temiıtir. 

Soıyal Demokrat ( Ncpazava) 
gazetesi de Yuıroslav notaıınm 
acele lntaanı iıtiyor ve çtmldi 
- diyor • bu nota dünya sulhu 
için bnynk 'bir t•hlike tetkil et· 
melrtedlr. 

Öldürüldüğüne Kani Olmuştu .. f Fransa Bir Tekllf Yapacak 
Paris, ıs (A. A.) - Tan ga· 

zetesinin Ccn••re muhabirinden 
aldığı habere göre, Fransa hü
kumeti zorltalıklann bastmJması 
için uluslar araaı bir mukavel• 
yapılmasını teklif edecektir. Bu 
mukavele ile ıığınmak haklarında 
deği§ildfkler yapılacak canflerin fa 
desi mecl:mrt olacak polisler ulualar 
arası çahtmalaraa bulunacakludJI', 

VeUahbn ölUmUolln bu ıeıkilde 
olmaıı da, meseleye fenni bir Ya
ıiyet vermek içindir. Sultan Aziz 
de ayni şekilde öldüğü için; bu 
ölUmU de, (atavizm) • uydurmak 
mak11&dile dilşünülmUı ve yapıl· 
mıştır. 

Diyorlardı. 

Bize kalırsa, bu meaelenln 
ağırlağmı bu iki zata tahmil et• 
mek doğru değildir. Bu meaele 
hakkında inceden inceye ve biz
zat Yusuf izzettin efendinin mu• 
hitiode bulunanlardan icra ettiği• 
miz tabklkata uu.arao Babaettin 
Şakir Bey, mefrutiyetten ev.el 
olduğu gibi me,rı1tiyetten ıonra 
da velialıt He rü"'aaebetinl kea
memiı, ve ona karşı hUrmet ve 
muhabbetini dalma izhar etmiş· 

tir. Behaettin Şakir Beyi yakın· 
dan bilenler, onun mertlik ve 
do&tluğunu birçok meselelerdo 
tecrübe edenler; bu zabn bu itte 
hiçbir methali olmadığına kani
dirler... Enver Paşaya gelinctt; 
veliabbn hu ölftmUnde onun da 
en küçük bir tesiri olmadığ1na 
dair pek kuvvetli bir delil mey
cuttur. Bu ölilm hAdisesi \1uku· 
bulduğu zaman, Enver Paşa lı· 
tanbulda değildi. Onun için an
cak bu vakanın llxerinden yirmi 
dört saat geçtikten ıonra haber· 
dar olabilmit ve derhal -.eliahbn 
katledildiğine hükmeJerek usulen 
tanzim edilen ve •Ukela heyeti 
tarafından imza edilmesi icap 
eden (protokol) u imza etme• 
mlı.. fikrini açıktan açığa vükela 
mecllalnde a6ylemişti. Ayni za
manda, derhal ve bizzat tahkl· 
kata girişmiıtl. iki glln, inceden 
inceye ıUren bu tahkikat ve tet
kikat neticeainde, bu ölü.mftn bir 
katil neticesi olmadığına kanaat 
haaıl etmif ondan sonra proto• 
kolu imza eylemittl. 

Bu HAdiıe, ittihatçıları aar .. 
mıya ve bir hayli dU9llmUlrmeye 
sebep olmuıtur. Rüesa arasında 

ııkı sıkıya cereyan edea mtizake• 
relerde, Vahdettin Efendinin veli• 
ahtlikten iskatı dütünlilllyor; fa .. 
kat, ortada hiçbir sebep olmadığı 
için bir tUrlü buna cesaret gös• 
teri1emİ)ordu. Veliahdıo vefatını 
mllteakıp, onu iıtihlAf eden :zatin 
c?erhal ilan edilmesi uıulden oldu
ğu halde ne kendisine bu husuıta 
tebligat icra ediliror ve ne de 
bu mesele hakkında gazetelerde 
bir ıey görülebiliyordu. VakıA, 
Vahdettin Efendiyi oyalamak ka· 
bi!inden olarak, - Bey:erbeyi sara· 
ymda mahpus buiunan Abdülha• 
midin muhafızlarmdan • ylizbaıı 
Hulüsi Bey isminde bir zat, 
(yaver) sıfatile gönderilmif .. Fakat, 
başka hiçbir muamele cereyan 
etmemitti. Nihayet, uzun uzadıya 
mi." zakere ve müşaverelerden ııon· 
ra Vahdett!n Efendiyi veliaht 
tanımıya karar verilmiı; teşrifat• 
çıl.ğ.na tayin olunan zatın ismini 
ilan etmek bahanesile, gazetelerde 
ilk defa olarak bu mueleden 
bahıec' ilmiş ~ i. 

• 
Cephelerde harp, bUtnn facaa• 

tile devam ediyordu. 
Kafkaa cephesinde; (Erzurum) 

\ ,,;Uabt Yuauf lu:ııınıo .Ef. 
ile (Rize) ıukut •tmi9.. (Bitlis) 
ıehri, bir ha.kın netic .. inde, 
dütmanın eline reçmiıti. hak 
cepheıinde de vaziyet, büynk 
ümit verecek tekilde değildi. 
B;rlnci (Kiltülammarc) felaketin· 
den sonra, hem (Irak) kuYvetle• 
rini idare etmek, hem de lran 
da y•pılacak aakerl harekete ne• 
zaret eylemek üzere Birinci 01"" 
du kumandanı Mütir (Fonder 
Golç) Paşa (Irak) a gönderilmlt·• 
Orada teııkküJ eden (6ıncı ordu) 
kumandanlığına tayin edilmişti. 

Golç Paşa, evvel! Bağdada 
ve aonra Kutülammare cephesine 
gelmiş.. Burada 3 tabur piyade, 

4 top, 4 makineli tüfekten mlirekkep 
bir müfreze tertip etmiş .• Alman 
Mıralay]arından (Bob) Beyin ku· 
mandasında olarak Bağdat Uze· 
rindın lrana ııöndermi9ti. 

Golç Paşa, lngilizJ.,rin elinde 
bulunan KfıtUlammarenin vı.ziye"" 
tini tetkik etmiı; burayı cebri 
hücum lle elde edemiyeceğinl 
anlayınca yanda dolaşarak ile!"" 
lemişti. Bir mfiddet, ufak tefek 
harplerle geçmlıtl. Nihayet 8 Ki· 
nunsanide, lııgilizlere mühim bir 
darbe indirmiıti... Fakat bu es
nada, (Irak orduıu kumandanı) 
unvanını taşıyan Miralay Nurettin 

* Diğer taraftan Macariıtanm 
ıtir'atle mU:ıakere istemesi hak· 
kında fikri aorulan Y agoslavya 
Hariciye Nazın M. Yevtiç te fU 
mütaleada bulunm~· ştur: 

Bey ile aralannda kumanda ve 
aalihiyet meıelelerinden dolayı 
bir ihtilal .ıubura ge:miş.. Karar· 
glbıumuml tarafından Nurettin 
Bey tebdil edilerek yerine 18 inci 
Kolordu Kumandanı M~ralay 
Halli Bey g5nderilmiştl. lngilizler 
yavaf yava9 muhasara altına ~ir· 
mlye baı:ıyan KuHi1ammareyi 
kurtarmak iıti} orlar. Sık sık ta· 
arruz ediyorlar1ardı. Kanlı harp· 
lerln arkası kesilmi> or i her iki 
taraf ta mühim zayiat veriyordu. 

" Bazı devletlerin 'srarh istek· 
leri ftıerinedir ki Yugcılav talebi· 

dn ikinci kinunda müzakere•ini Güze/ Edirnemi
kabuı etmiftim. 

Macar;ıtan ba meselenin yakın zin Kurtulu-cu 
bir zamanda mUzakereslni iate"" y 
mekle Yugoılavyanın · lıteğinl (Bıatar.ıfı 1 inci aayfada> 

Irakta bu kıanlı nadiselor ce
reyan aderken Çanakkaledo de 
ılddetH harpler devam ediyor; 
dUpıanm her hususta faik olan 
atef Ye asker kuvvetlerine rağ· 
me11y Çanakkale müdafileri her 
~tin yeoi bir ıerof kazamyordu. 

ka11ı1amıı oluyur. : kilmez bir büçlaidir. Yaıuın * Edi.roe ve Edirneliler. 

(Arkuı var) 
----~ 

Cenewe, 24 - Milletler cemi
yeti Yugoıılavyuın ldddia)arını 

gel•cek ayın 2 J inde tetkik etmek 
tasavvurunda ;ae de birinci klnu
nun ftçilno kalmam ihtimaUerJ 
artmaktadır. 

Orta Tahsil imtihanları Yuğoılavyanın muhhra11, Pel"" 
Ma~rif Bak.anlatı Orta tedritat umumi ıembe g'llnll verilecektir. Şimdi 

mOdtlrO .H~aau Ali Bey dün Aıtkua- U • l k d 
dan ıe~rımıze a-elmif, Mıtarif idare- ıver mıf o an no ta ır. 
ıinde bır mü.d .:ıet ıneşeul olmuıtur. 'f 

Orta tedr:sat mileuese!erinde im· Roma, 24 - ltalya, Yıugoıt-
tihan ıokilJerinin deQ<,tirilmed irin 

1 • t ı· :r laYyanıo ithamları münasebetile rapı an yeuı a ım:ıtname hakk1tıda 

bau 1allhiyettar maarıfçilerin fiklr 'erl bütün devletlerin vaziyetlerini tas• 
alınmakta c. ır. rih etmelerini istemektedir. 

Kendilerini Kaybetmişler Giomale d'İtalyaya göre, Yn-
Sandalcı AU adh biri, ÜBkü· goslavyanın ithamları derhal 

darda, Arif ve Emin adlı lki kafa- tenik edilmek lUımdır. Stefanl 
dar da Beyoğlunda k .. ndilerinl ejansl, Macariıtanın sür'ati mil-
bilmeyecek derecede sarhof bir zakere talebinde kaklı olduğunu 
halde aokaklarda Qtekine berikJ- Ye Macar murahhaslannm bu da-
ne ıarkmtılık ederlerken yakalan- . 
mışlardır. vada Macerııtanı açıkça tutacak· 
~---------====-· _ ... __ lamıı kaydetmektedir. Diğer ta• 

( Toplanb, Davetler ) raftan M~car gaz~telerl de aıağtdakt 
Tıp EncUmeni Toplantısı mlitateaıan ilen ıllrüyorlar: 

Tdrlciye tıp encümeni aylık toplan- Macar Gazetelerine Göre 
tııını yarın t1ad 18,5 da Etibba odasında Bud1tpeşte• 25 (A. A.) - Ma· 
yapacaktır. Bu top.laotı~a Prof. Şnket car telgraf ajansı bildiriyor: 
Az z ve Abdıilkadır Lutfi Beyler tara.· 
f 111dan tıbbi teblığler verilMei:tir. Macar Efkin amumlyeıl .U-

* Bu mtınaaebetle Mttzeler MB
dUrU KemaJettin Bey.in Edime 
hakkanda yazdığı luymetli bir yaıny 
11 inci ııayfamıza dercettik, lütfen 
okuyunuz. 

Halkevinde Yaptlan 
Kutlu lama 

Dün şehrimiz Halkeviode Edfr. 
nenin kortulUfU kutlulanmııtu. 

Önce lstiklAl marıı dinlenmff, 
ıonra doktor ŞflkrU Bey meraaimi 
açarak bir nutuk ıöylemif, daha 
sonra Müzeler Mimarı Kemalettin 
Bey taraf.ndan Edirne abideleri 
hakkında bir konferanı verilmft 
'fe bir çok kimseler de ıüzel Edimo
mlz hakkıada duygularım bildJr. 
miılerdir. Bu arada Edirnenin 
abldelerl •e gllzel manzaraları da 
projekaiyon ıile göıtuilmlş, eıı 
aonra da davetliler büfede ikram 
edilmiıtir. 

Hoduru 
Meydan 

C. H. F1rkaı11 Nahiye kün ~e ıoğuk kanlıhğ'tnı muhafaza 
Kongresi etmekted~. ( Baotarafı 1 inoi yüzde ) 

O. H. F. Beyazıt nahiyeainin yeni (Macar hirlap) gazeteai diyor kk lemenk, Çekoslovak)•a, Yugoslavya 
sene kongresi, 29 lkinciteırin Perşembe "Bunun kolay bir it elmadığı Lehistan, Danimarka, Norveç, ltvet 
günfl akşamı 111at 21 de Şehzadebaşın- itiraf edilmek llzımdır. Fakat Romanya, Bulgariatao, Türkiye, 
da Letafet apartımanı fırka merkezi ... • • • y l h Mıa in · ilt 
1 d 1 '-tır: Q .. ağ _1_ 

1 
Macar mılletmın ugoa av tlcum- ır ve... g ere. 

onun a yapı aca~ • .. a ya:ı.ıu o an· Bu iki '- d 
lann kongrede hazır buhıııma)arı nca larma bu allkün ve YekarJa mu- otuz taaım araaın a 
edilmtktedir. kabele etmesi vicdanının açıklığını yapılacak maçluda birçok bera• 

---~=~=-~===========~~-~--~-= wdH~nındo~~u~nu~~~ her~~r ~au~, ~ yüıdm~ 

Garip Hayvanlar Arasında mektedir. Adaletin her halde müaabakalann uzayacağı, aym 

Bu resimde gördUğllntiz hay· 
vanları bir lngillz hayvanat Alimi 

Afrikanın garp tarafında bulmut

tur. Oıtteki iri hayvanlar, bizim 
14Deni:z ayaın" dedijimiz ipopotam 

yavrulandır. Yavnııu böyle oluna 
bUyllğü ne olur, kolayca moka
yeıe edebilirsiniz. Alttaki reıimde 
de kuı cinslndon tUyaOz Ye sert 
derili bir bay'f'BD ıaribeıl ~örU· 
JOfSUDUZ. 

mm.affer olmaıı IAzımgeldiği hak· zamanda takımlardan birkı&mınm 
kındaki kat'i kanaati M8earistana fazla, diğerlerinin daha az maç 
soğuk kanlılıkla beklemek kuYve- yapmak vaziyetinde kalmamaları 
tini Ye kendisine her tnrln şuul"" dfttünlilerek beraberlik ı:r.açlann· 
ıuz lhtiraatan içtinap iml<Anını da aleyhine en fazla korner olao 

· takımın magw lfıp addediJmeai de 
verıyor . ., 

Bütlin gazeteler iı:n Cevev· kabul edilmek doğrudur. 
rede derhal lntacıııı talep etmek- Jlmmy Hogan 
tedfrler. ····························-······-················ .. •••• 

Meclis Hariciye Komisycnu 
Reiıi M. Berzevitzi, Peşter Iloyd 
gazeteıinde yudığı bir makalede: 

"Yugoslavya ithamlarda bu- r 

lunmuı ve fakat bu ithamların 
delillerini l!er~de bildireceğini 
vadetmiştir.,, diyor. 1 

Son Posta ... - iLAN FiATLARI 

1 - G•cet~11i11 •MU !fO~ıail1' 
6ir siitanun ilcl .. ,,,., 6ir 
(•ntim) Mıgılır. 

2- Sayjasırsa göre bir sonti· 
min ilôn /iatı p1nto,.dır: ( Budapefti Hirlap ) gaıeteıi ı 

yazıyor: ..l._lll!'lml-~-~~-~~__,~._. 
"Adaleti ve aulhu hakikaten rl'lo eayfa l .. yfa lN)f• l.Jipr Son 

fıtiyen herkes, itham edilen mem· 2 3 · S yP.rler ~ay~a 

leketin ithamların acele tetkii ini 250 200 100 eo 30 ~ 
istemesini ancak taııvip edeb .~ir.,, ş Krş. Krş. J< r~ Krş. Kro. , 

(Fueygetleseg) gazetcıi iııe ıu 
1&brları yazıyor: 

"Tahkikat baılasm, fakat 
mUmkUn olduğu kadar çabuk, 
açık bir tarzda görmeliyiz, fakat 
herşeyi glSrmeliyiz.,, 

3 - •Bir santimde oaıali . 
(8) kıdim~ oordır. 

4- ince o• kolm gıuılar 
tutacakları ger• 6ôn 
.ıntimle ölçülür. 

t 
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BllAI ·va· Zambak 
BUyUk Terlht Romen 

Muharriri: A. R. No. ı 95 26- 11 - 934 

Vezirle Şövalye Karşı Karşıya .. 
lbrahim Paşa, Padiıahın Hayatını Kurtaran Adamla 

Karşılaşınca Onunla Anlaşmak lstemiıti .. 

Dedi... Şövalye, İbrahim Pa· 
tanın tavruna dikkat etti. Vaktile 
latanbulda, Topkapı aarayında 
kendisine ıöderdiğı azamet Ye 
huıunetten eser göremedi. Bu 
büyük vezirin kendlsile anlaımak 
iatediiine hükmederek, ıOkônetle 
cevap verdi: 

- Bunda, hayret edecek hiç 
blrıey olamaz zannederim.. ŞUp
heıi bilirsiniz ki hayat.. Talih ve 
teaadüf parçalarının birbirine ek· 
lenmeslnden mllrekep bir zincir
den ibarettir. 

- Sizi tebrik ederim... Gerek 
aiz, 1ıerek arkadaıınız.. ikiniz de 
hakiki birer kabramsınız, Möıy6. 

- Bu takdir ve tebrikinize 
mazhar olacak, bir ıey mi oldu?. 

- Daha ne olıun.. iki gece 
evYel.. Dokuz rahibenin hayatını 

kurtarmanız .• 
- Ah bakınız, efendim.. Bu 

da bir teıadUften ibarettir. Ben, 
bazı işlerimin tesviyesi için, ıu 

gördüğünüz sadık adamımla 
Italyaya gidiyordum. Atlarımızdan 
biri hastalandı. Bir gece daha 
burada kalmıya mecbur olduk. 
Gece çıktık geziyorduk. Muzaffer 
ordunuzun ıereflne yapılan ıen
likleri aeyrediyorduk. Birdenbire 
yangm baıladı. Yine bir aeyircl 
sıfatile araya koıtuk. Fakat, ateı 
birdenbire her tarafı aardı. Bir 
felaket bilini aldı. O zaman insani 
bir vazife karpıında kaldığımızı 
anladık. En çok yardıma muhtaç 
olan yerleri dolaıbk. Birkaç 
yerlerde ufak tefek itler 16rdOk. 
Sonra killıenln 6nllne ıeldik. O 
zaman, rahibelerin maruz kaldığı 

felAketl öğrendik. V • bildiğiniz 
ıekilde hareket ettik... Bana ka· 
braa, bunda btıyl\k bir fevkalAde
lik yok. 

- Bundan dokuz f1D enel •• 
Harp meydanında.. Padlıahımızı 
btıyOk bir 6ltımdea kurtara da 
aizdiniz detil mi? •• 

- Sizi temin ederim ki, ba 
da hir teaadl\f eıeri idi... Epeyce 
mllddettenberl (Boına) da bir k6ye 
çekllmif.. Hatta ebedlyyen de ora• 
da ikamete karar Yermlttlm. ltal
yadan aldığım bir mektup Ozerlne 
muvakkaten oraya ıltmek mecbu· 
rlyetini blaaetmlftlm. Yola çıktı
ğımız zaman, ordunuz bir hayli 
llerlemiı.. Harp edilen yere gel
mlıtl... Erteal gllnll harp olacağını 
anladık. 86yle muazzam muhare
beyi g6rmek faraahnı kaçırmadık. 
Padiıabın çadmnın bulunduğu 
J•rln llstbndekl tepeye çıktık. 
Oradan, o parlak harbi aeyrecll
yorduk. Harbin en lmııtaia bir 
zamanda 16valyelerin ileri abl
dığını g6rd0k. Bunlan 16zle
rimizle takip ettik. Padifahan ciddi 
ltlr tehlike karıısınba bulunduğu· 
nu g6rdilkten ıonra, arbk orada 
durup ta sadece temaıa ile Yaldt 
ıeçlremezdik. 

- Pek ili Möay6.. Sizden 
bir sual daha aoracaiım. 

- Buyurunuz .•• 
- Yedikule zindanlanndan 

naaıl kurtuldunuz. Bu da bir talih 
ve tesadüf eserj mi ? •• 

- Bu sualinize, pek kıaa bir 
cevap vereceğim, Paıa Hazret• 
lerl.. Bu meselede, talih ve tesa• 
dllfün ne derecede bir Amil oldu
pnu kat'iyetle bi:miyoram. Ancak 

bu huıuatakl muvaffaklyet, şurada 
gördüğünüz aadık adamımın cUr' et 
ve fedaklrhğı ile huıul bulmuı· 
tur. laterseniz, onu da izah 
edeyim. 

- Hayır .. Yorulmayınız ... Şimdi 
ıiıi, iki maksatla görmiye ael
miıtim. Biri, sizin.. Tam dokuz 
ay evnl Topkapı sarayında ilk 
defa olarak ıördOğUm adam 
olup olmadığınızı anlamaktı. Doğ· 
ruıunu iıteraeniz, harp meyda
nındald hidiaeden bahıeden padi
ıahımızı, bir hayal gördüğllne 
ve sizi, o Topkapı sara;ında 

ıördUtn adama l:ı enzettiğine hllk· 
metmlttim. Şimdi tereddlldUm 
zail oldu. lkinc;ıine gelince .. artık 
aizln hakiki bir kahraman olduğu· 
nuza kanaat ediyorum. Ve lıtan
bulda, aramızda Meçen macerayı 
unutmak fikrinde olup olmadığı· 
nızı sormak iatiyorum. 

Şövalye, dikkatle lbrahim Pa
tanın yüzüne baktı. Azameti dil
lerde dHtan olan bu adamın 
gösterdiği fU ric'atin, her halde 
bUyUk bir mecburiyetle buıule 
geldiğini anladı. Tavrının biç boz· 
madı. Tıpkı, evvelce T opkapı aa· 
rayında olduğu albi feragatkAr 
bir tavur aldı: 

- Pata hazretleri!... Yolları, 
tamamen biribirinden ayrı, ve 
aykırı olan iki inaanız. Talib ye 
teaadüf, bizi naıılaa bir daha 
karplaıtardı. Bir Oçüncll teHdU· 
fnn ıuhura gelip gelmiyece
jinl bilmiyorum... Onun için 
aize kalbimde bir huaumet 
bealemiye de IOzum g6rmUyorUm .• 
latel' mialniz, alze biraz daha açık 
ıöyllyeylm.. Hatta biraz da hay· 
retlalzl celbedeylm. 

- BtıyOk bir merakla ılzl 
dinliyorum, m6ıy6 ••• 

- latanbula ne mllnaHbetle 
geldijiml merak etmif, fakat 
bunun Hbebial ötrenememiıtlniz 
deiU ml? 

- Evet. 
- Hatta beni bir caauı 

zannetmek bile latemlftlnlz. 
- Maaleaef, öyle ••• 
- Şu halde alıe a6yliyeyim ki, 

ben •.• 
Şö•alye, ti Madritte Birinci 

Franıuva ile ilk tesadüflerinden 
baıhyarak, latanbula sıelinceye 
kadar cereyan eden bldiaatı, 
muhtaıaran lbrahim Paıaya anlattı. 
Sadrazam, hayretler içinde kaldı: 

- Azizim, aiz.. Hakikaten ta
tıdığınız Şövalyelik aıfatını bihak· 
kin temıil eden bir kahramansınız. 
Siz bir Türk olmadıiınıza ne ka
dar milt6eaıifim. 

Diye baj'ırdL.. Faka o anda, 
lbrablm Paıaaın arkasından bir 
kahkaha parladı. Aatuvau, ken
dini zaptedemeyerek: 

- Hiç mllteesıif olmayınız •• 
Şövalyem özbeöz Tllrktür ..• 

Diye, Şövalyeden daha mDhim 
bir ifıaatta bulunacak .• Ve ibra• 
him Paıayı bUablitün hayrette 
bırakacaktı... Fakat Şövalye bunu 
anladı. Katlarını çatarak AntuYa· 
nın yüzüne baktı. Ve aonra ba11aı 
lbrabim Paıaya çevirerek: 

- Paıa Hazretleri.. Zavallı 
aadık adamımın bu ıon hidiaede 
ainirlerl biraz bozuldu. Şu hare
ketini, börmetalzlit• atfetmeme
nizi.. Ve bu babd de burada 
kesmenizi rica ederim. 

Diye mırıldandı. 
(M .. YU) 

SON POSTA 

Mektupları Geç 
Giden Bir 
Adama Göre 

Kaşki posta kutu!arı hep 
böyle olsaydı. 

············································-················ 

1 
2,500,000 
lngiliz 
Lirası! 

Londradan yazıyorlar; lngll-
Denfz tica· tere bOkümetl• 

retin• lıüku· 11in deniz tica· 
met gardım retine yardım 

tıdigor edilmeıl yolun-

da hazırladığı mevzu bugUnlerde 
Parlamentoda ıörlitllecektir. Bu 
haber deniz ticaretlle utraıan 
mileueaelerde btiyllk bir allka 
uyandırmııtır. Ayni zamanda 
Anupanın diter memleketlerin· 
de bu iti• uğraıanlar da lngiltere 
parlamentoaunun verece;i karan 
bnyak bir aabıraızlıkla bekle
mektedirler 

Malum olan vaziyete 16re, 
lnglltere hllkümeti, ıahıl teıeb
bOalln iıe kariımamaaı prenılpine 
rağmen deniz ticaretinin bugllnkl\ 
şekline bakar ak vapur kumpan· 
yalanna 2.500.000 lngiliz llraıı 
( yil'ml milyona yakın Tnrk liraaı ) 
miktarında yardımda bulunmaya 
karar vermittlr. Şimdi bu para
nın ban1ıi eaaa dahilinde datıtıl
maıı kararlaşbrılacakbr •. 

Parlamentonun bu huauatald 
karan hllkiimetin teklifini kabul 
yolunda karar olacağım alAka· 
darlar tahmin ediyorlar. Paranın 
takıimine ıelince akla en yakın 
ıelen ıekll bu para ile Şimali 
Atlantik denizinde çahşan kum· 
panyalara nakdi yardımda bulu
aulmuı •• baylellkl• ıenelerden· 
beri bu denizde hakim olan 
Inıillz bayrağına ıerefJI yerini 
kaybettirllmemeaicllr. .................................. -······-·····-·---
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BEN DELi DEGILİM 
Ben deli değilim Doktor Beyi 

Hem neden deli olayım? laa Pey
gamber deli mi idi? Muhammet 
Peygamber deli mi idi? Onların 
söylediklerine herkes inandı. Bu
gün de herkea inanıyor. Amma 
benim söylediğime hayır, benim 
söylediğime bankanın okuma 
yazma bilmiyen hademeleri bile 
inanmıyorlar. 

Siz Doktor Bey ıize söylesem 
ılı de inanmıyacaksınız; niye öyle 
gülüyorsunuz.. Hakkınız var dok
tor. Bu hastane deliler haatan .. i .. 

Bu haatanede bulunanların hepıi 
deli.. Amma kendilerine ıoraraa· 
mı hiçbiri de' l değil.. Geldiğim 

gtındenberl karııma Napol) onlar 
çıkıyor. Namık Kemalleri görtı
yorum. Peygamberlerle tanııbm. 
Ev,.et bu insanlar sizinle de konu· 
ıuyorlar doktor bey ben bunlan 
ancak birkaç defa dinledim. Siz 
her Yakıt dinliyorsunuz .. 

Gülnyorsunuz doktor bey; deli 
yine saçmalıyor, diyorsunuz..Amma 
ben aaçmaladığımı zannetmiyo
rum. Eğer ben deli isem beni 
deli olduğuma llma edin.. Bakın 

ıöyliyeyim.. Ben bir bankada 
asa aör memuruydum. Bu iti 
senelerdenberi yapıyordum. 

Sabahın aekizlnde aaana6re 
girdim. Aktam saat alb olunca_. 
ya kadar tam on uat itim; 
aaansörUn kapısını açıp, kapa
mak dtıgmeye baaıp yukan çı· 

kartmak, dUğmeye basıp aıatı 
indirmekti. 

Gllnllnll iyi hatarbyorum tam 
bir hafta oldu, per,nbe günll fdt 
Vakit öğleye yakındı. Bu zaman
larda aaanıöre binenler azdır. 
Alt katta idim. Zil çaldı. Aıan• 
ıörll yukarı iatiyorlardı. Memur
lar, bir iş için gelenler aaanaörle 
yukarı çıkabilirler, amma qatı 
inmezler. Yalnız mGdOrler için 
it öyle değildir. 

Onlar merdivenden çıkmadık• 
ları gibi merdivenden de inmez• 
ler.. Muhakkak altlarında bir 
asansör bulunmahdır; a11lamııtım. 
MtidUrlerden bil'I aıağı inecekti. 
Zil çalınmasının Hbebi o ldL 

Aıanı6re bindim. Düj'meye 
baabm. AaanaörDn ikinci katta 
durma11 lazımdı. Durmadı. Bl\tUn 
düğmelere sıra ile birer birer 
basbm; aaans6r durmuyordu. 
Üçllocil katı geçtim. Dördüncü 
katı hakeza. Beıincl kat en Uıt 
kattı. Orada da durmadı. Çıktım. 
Ben değil yani benim içinde 
bulunduğum aaanaör çıktı. 

Binanın damını deldi. YtıkHl
dl yllkaeldl etrafımı ıayet iyi 
ğ6rllyordum. Aşajıda inaaıılar 
birer kibrit ç&pOnden uf ak ıözUk
tDler; aonra tamamlle 16zden 
kayboldular. Aıanı6r; içinde bea 
olduğum halde ta yedi kat ıötUn 
yedinci kabna çıktı. Bakıa dok· 
tor. Oralarda ne ıördatnma •İz• 
161leyeylm, deli delilim. Cennette 
huriler, cehennemde ıebaaller 
g6rdlm; demeyecetım. Hiçbir ıey 
ı&rmedim. Dart tarafım ıaztımtın 
alabildijine bombottu. Aaaaa6r 
blrdeablre durdu. Kapıyı açtım. 
Ha unutmadan a6yleyeylmı 

Bunu 16ylemekle belki fenne 
bir hiımet etmiı o!urum. Ayı, yani 
kameri çok yakandan ıördüm. 
Ayda lnaan yokl O kadar yakın
dım ki lnaan olaaydı, ylrldtıto
atı lapardandıtanı farkedecektim. 

Nerede kalmıtbm. Ha aaan-

sörün kapısını tekrar kapadım. 
Alt düğmeye bastım. Aaana6r 
fnmiye haıladı. Meğer ne kadar 
çok yükıelmiılm; in in bir tllrlO 
bitmiyordu. Nihayet bitti. Yerdeki 
inaanlar bUyOdüler. Bizim ban• 
kanın damı göründü. Damdan 
içeri girdim. Aşağı kata kata 
indim. Asansör durdu. 

Asansörden dışarı çıktım bir 
de ne g6reylm. Bankanın bntnn 
odacıları, memurlan, müdOrlerl 
alt katta toplanmışlar. Ben çıkınca 
lizerlme hUcum ettiler.. bağırdı· 

lar, çağırdılar.. gQya aaatlerden 
beri aaanıörU bir aıatı bir y~kan 
çıkarıyormuıum. Durun, dedim, 
ıeçenleri anlattım. Heplsf a6de
rime kahkaha ile ,nldOler. Ve 
beni llıtellk buraya yolladılar •• 

Doktor Bey gUltıyorsunuz. 
Deliler ıarhotlar flblcllrler 

değil mi? Sarhoı na811 sarhoşum 
demezH deli de deliyim demez 
öyle mi? PekJ doktor Bey ,nltın 
mama ben deli değilimi 

Yeaı •ıır11at: 

Hefte 34 Uncu •·~· 
Bu hafta çıkan ıay11mda, Haftanın 

mtindereoatı ıon nereoe dikkate değer. 
Başta Peyamı Saf anın " bir film ve 
iki devr ., yaılBI. Haftanın reaimli akiı
leri, ondan ıonra •• bize naııl muıiki 
1Azımdır7 ,, makaleai vardır. Diğer ya
zılar da çok canlıdır. 

Yeni Adem - Yeni Adamın 47 
inci eayııı çıkmııtır. Bu 1&yıda İımail 
Hakkı Beyin " Toplu tedrieat davaıı ,, 
baılıkh yazm ile " bir metre nekadar 
uzundur ., , " Siya1et Aleminde olanlar, 
life' Ömer Hanımın •• Bur1a 1olunda,, 
baılıklı hiklyeıl, Andr6 lıfalrobdan 

tercüme " Sevyıt edebiyatı ,. okutmak 
için ne yapmalı başbk:Jı yazılar dikkate 
değer bir Aldu Hukllayduı tercüme, 
bir de Baltacıoğlu imzalı iki hik&ye 
Yardır. 

MUzlk - Ayda bir Detreclilmekte 
olan bu muzik H aan'at hareketleri 
mecmuuının 3 ünoü 1&7111, daba olgun 
yazılarla çıkmııtır. 

Ziraat ıazeteal - Ziraat mek
tepleri mezunları tarafından ayda bir 
çıkanları bu mecmuanın 8 inol ıayııı 
da intiıar etmiftir. 

BUyUk Gazete - Btıyük gasete
nin betinoi ıayııı güzel n renkli bir 
kapak ioinde çıkmııtı. M 1ayfa olan 
Büyük Gazetenin bu ıayııında dört 
meraklı tefrikı, muhtelif müsabakalar 
kaılıo, sinema, tiyatro ıayfalan, hikaye 
rliiu) ıı. vukuatına. dair yRzılftr vımhr. 

Boa Posta 
YH•I. el1a•I, H-.adia ve Halk ıaa•t••i 

lieki_ıabtiye, Çatalçeıme ıobtı. as 
ISTANBUL . .. 
Oaıetemizde çıku yaıı 
ve reıiml•rin bütün baldan 
mahfuz •• pıetemiae aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 • 

Seae AJ 
ICr. ICr. 

TOIKIYI ı• 750 
YQIANlsTAN 2340 1220 
ECNEBi 2700 1400 

- 150 
711 270 --Abone bedeli peşindir. Ad ree 

4eiittirmık 29 IM&r61&1aı. 
"" 

Gel• ftlNi ,.rı """••• 
ilin..,.... .... ·uı~et •1111• .. 
Cevap içiıa mektuplara 10 k•r\lfblk 

pul ilive11 liıımdar. 

. ~ ~ Poeta kutueu ı ;41 Wuabtll 
Telg,.f ı Son posta 

.. Telefon 120203 



11 Sayfa 

dirne 
Ve 

Selim Camii 
Yazan: Mimar Kemalettl11 

Güzel Edirneye ve Selim camiine bnkış 

Türk ıan'atinl, Milattan evvel· 
ki çok eıki devirlere götürmfiyo
rum. TOrklerin Anadoluda bırak· 
tıkları parlak snn'at örnekleriniıı 
Trakyayn geçtiği ve taşındığı 
tarihten biraz açmak istiyorum. 
Edirne alındığı zaman Istanbul 
gibi sUrlerle çevrilmiş hAIA bu
gün ( Zındanknpısı, Manyaskapıaı, 
Topkapısı, Balıkpazarıkapısı) 
lıimleri olan sür methallerini havi 
küçük bir kasaba idL Türkler 
umranını genişleterek, yayarak 
Edirneyi baştan başa medeniyet• 
leriJe doldurdular, bllyfittUler. 

T uncl!, Meriç, Arda sularına 
argir köprüler ve nhtımlar, 

içme suları için bentler, ıehirde 
hanlar, hamamlar, hastahaneler, 
ıhaneler, mektepler, camiler yap· 

blar. Edirnenin mimari abideleri 
içinde Türkün ann'at llstOnlnğUnU 
gösteren: Muradiye, Eskicaml, 
Üçşerefell cami, Beyazı dıveli ya• 
but imaret ve Selim camileridir. 
Her yerleştiği Ulkede muzaffer 
kılıncı parlayan TUrkUn, diktiği 
ıan'at abideleri de göz önfin,1 
birer zafer meş'alesidir. O _ 
manlar n Avrupa gotiği, n .. 
Avrupa r8nes nsı Türk mimari ile 
boy ölçemezdi, uy r, ayar ola• 
mazdı. 

TUrk üstatlarının mimar eli 
taş minareleri bile burmuştur. 
lşte; Edirnedckl nç şcrefell camiln 
( burmalı minareli ) ve içinde Uç 

ıerefesine ayrı Uçer yolu olan, bir 
slitunu mefharet hulinde yllkselen 
diğer büyük minaresi... Sonra 
llstat mimar Hayrettinin ( Darlll· 
mecaniye, Medresei Etibba ve 
mabet ) bir sradn olarak mimari 
bir manzume ·teşkil eden Tunca 
ııuyu llzerindeki Beyazıdı Veli 
camii. 

Koca Sinan bile ıaheseri Sell
miyeyi yapıı rken en büyük ilha· 
mım biriktirdiği nice, nice hUoer• 
!erinin mahsulnnü Edim de top
lamıştır. 

Ve o Uç ş refell camilol karşı· 
sına örnek almıştı. Sinan evveli\ 
lıtanbulda çatlama, patlama teh· 
Jikesi gösteren Ayasofyayı des· 
tekleyip ve ilave ettiii iki mlna· 
refle tahkim ettikten sonrn bu 
gobat eıerin kubbe büyüklüğüne 
kn11ı kendi yapacağı aon eserini 
feı.nl kaidelerle • taksim Ye tev· 
zin kuvvetlerini inceden, inceye 
hesap ederek • daha bUyUk bir 
kubbe ilet tviç etmiıtir. Halbuki 
hep biliyoruz; Kıral Jüstinyen Aya· 
sof yayı yııpmak iç.in eski putperest 
medeniyetine kar ı bir yağma 
aeferberliği açmıştı. 

Şuradan, buradan toplanan 
ı;Utuularla mimartd aramlnn (mo
dul hesabı) olmıyarak geliigllzel 
bir anı olsun diye kondurduğu 
aOtunlann kal.psız kemerlerini 
dantel tekli oymalarla itletmifti. 

Be~ sene allren Ayasofyanın 
inıaatı JUstinyenin eağlı&an.d ik
mal edildiği için Kralın büyük 
kubbe altındaki mağrtırano dua· 
sına karşı yine Jüstinyenin saqh· 
ğında o bUyllk kubbe devrilmi~· 
ti. Ve ardından Miladı 983, 1305, 
1345 tarihlerinde de kubbenin 
çökUntUleri devam etmlşHr. 

Abdülmecit devrinde bile (ya• 
nan Adliyeyi) yapan mimar F o
sati Ayaaofya kubbesini bağla• 
mışbr. 

Şimdi Selim camiinl anlatayım. 
Selimiyenin mevkii deniz sathın· 
<lan 75 metre yüksektedir. Edir· 
nen n her bucağından azameti 
seçilen bir eserdir. İki avlu Uze· 
rinedir. Birinci dıt avlusu ile 
anhasının cephe dıl'ı (122.50) ve 
derinliği (157.50) metredir. ikinci 
iç avlunun da cephesi (60) ve 
derinliği (45) metre olup mabedin 
eb'adı ikinci avlu ile müıavidir. 

Camiin ardı bir ıet teşkil 
ederek bu setin iki köıeaf nde 
muntazam tcşkUitlı iki medreae 
binası vardır. Bunlardan biri §İmdi 
\ Edirne müzesi) olarak kullanıl· 
maktadır. Avluya cepheden giril· 
diğl ıam n sol tarafta mabede 
iıtlnat olan (38) metre arzında ve 
birinci avlu derinliğince devam 
eden büyük bir arasta vardır. Bu 
arastaya ayrıca mabet avlusundan 
kapalı bir methalden merdivenle 
inilir. Anrstanın önünde de çok 
gUzel yapılmış bir meldep binası 
vardır. Asıl tetkik edilecek camiin 
içidir. Geniş bir boşluk içinde 
saklı gibi duran sekiz adet kalın 
ay k llz rinc bllyük kubbesi otur• 
muştur. 

Bu ayaklardan çevrilen kubbe 
daireıinin kutru (31) metre (0,50) 
santimetredir. Ayıısofyamn kubbe 
kutru iae (31) metredir. 

Selimiyenin, incelik ve bOyUk· 
lUk teairlerile karışmıı Uzerindekl 
san'at kıymeti çok yüksektir. Ça
lımlı biçimli bir alımı ve göıteritl 

vardır. 
Tnrk Edirne içln bu varlıklar 

her TUrkUn kalbini de beraber 
canlandırır. Canımızla, ruhumuzla 
Edirneye .sarıhıımı:r: bizi bu ecdat 
yurdundan, mevcudiyetinden hiç 
bir zaman ayıramaz. 

Gazi çoculdan buna ant 
içmiıtir. 

8 Sene Yatıp, 3877 Lira 
Ceza Verecek 

Muhtelif zamanlarda Fortune, 
Hamiyet, Sultana hanımlarla 
Ismnil Riza ve Bensiyon Efendi· 
lerin ev!erinden eşya çalan kUrt 
Hü eyin dlln Asliye Üçüncü Ce
za mahkemes:nde muhakeme 
edildi. Mahkeme Hüseylnin ıuçu· 
nu ıabit görerek { 8) ıene ( 9) 
ay hapıe ye ( 3877 ) kuruı para 
ceıa11na mabklim etti. 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

DUnkD Bilmece 

1 2 3 4 s 6 7 8 
A C l 

BugUnkU Bilmece 

Boş dört köşeleri awaiıda ya· 
ıııı manalara gelen öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit geçirmiş. Hem 
de l:Sz Türkçe kelimeleri öğren
mit olur.ımnuz 1 

1 
2 

12345678 

3 --t--i't~--bJ-1 
4 
5 
6 
7 

8......._ı.-ı:.....,, ...... --ı:i!!li:l..-L..J 
Soldıın •aaa: 

1 - LAzım • alf abeuln aoadau bir 
eYvelki lıarfı 

2 - Şeref • ıabai umı. mnfret, 
birinci ıahı 

S - Alfabenin •on harfi • 1&bte 
4 - Hırs • bir tane 
5 - Bir kumaıın O:r;erindokl bir 

yat damlası 

6 - Yayla atılan ıey • batırlıyan 
7 - Birader, hemılre 
8 - Aksiseda - balık tutulan de

likli fey 
Yukarıdan afa~ı ı 

1 - Saye • haflerin yeri defitlnce 
yemek maatarıudan emriha:zır 

2 - Merdiven • ıonuna bir K 
harfi getirilince alf e 

S - iptida 
4 - izabe 
5 - Sert 
6 - Hitam• eren 
1 - Arır." 
8 - Genişlik • mıuz.ume 

Zeytin Nlzamnamesa 
Zeytin ihraç nizamnamesi projeal 

(beriod ki tetkikat bittiti için ticaret 
odaaı meclisine glSnderilmi tir. Mec
liate g~riltOlecektir. 

··--·--~----

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg 

llamburg, Brem, Anvera, İstanbul ve 
Balırisiyah arasındn azimet ve 

avdet muntazam postaları 

Ilamburg, Brem, Stetin, Anvere ve 
Hoterdam'dan limnnıınıza muvasalalı 

beklenen vapurlar 

Allmnla vapuru 6 K. evvele doğru 
Arpo vapuru 6 K. ~vvele doğru 
Samos vapuru 22 K. en le doğru 

Durgaz, Varnn, Köstence, Kalas ve 
lbrnil için limRnımızdRn hareket 

edecek vapurlar 

Allmnla vopuru 7.9 K. evvele doğru 
Samos v11puru i2-25 K. evvel 
doğru 

Yakında Hamburg, Brem, Anvera 
ve Roterdam limanlan için 

hareket edecek vapurlar 

Macdonla vapuru 1-2 K. •nele 
doğru 
Star npuru 5·6 K. evvele doğru 
Prlealond vapuru 8-9 K. evvele 

doğru 

Fazla taf ilat için Galata'da Ova
k:imyan lıawnda Laster Silbermann 
ve f:ürekası vapur acentalığına mü
raca~L Telefon: 44847-6 (4210) 

Terki Ticaret 
Tabtakalede Ce<lit laaaında 25 No 

da boyacılıkla lıtiıal ederk•n bu 

kere terlri ticaret ettifi•den bllcilmle 

alacal'1ılarımın Birlnciklnunua onunca 

rGnOne kadar kapatmak Gzere oldu

fum yaaıhaneme mlıacaatleri illa 
oluDur. Saıakaai 

Avrupanın 

Ökonomisi 
Viyana Konferansında 
Birçok Kararlar Verildi 

Viyana, 25 (A.A.) - Avrupa 
&konomi konferanaı dünkü aon 
oturumunda fU kararları vermiıtir: 

1 - Mantaka anlaşmaları esası 
dahilinde bir Avrupa gilmrilk 
birliği kurulması. 

2 - Ökonomi lılerine bakmak 
lçio uluılar arası bir konıey 
yapılmHı. 

3 - Altın eıasında bir öde
me hükmünü taşıyan husust kon· 
feranslann uluslar arası meriye· 
tine dair bir anlaşma imzalanması. 

4 - Avrupa piyasasının Asya 
ve Amerika rekabetlerine karıı 
müd faaaı. 

5 - Tayyarelere evvelden mil· 
ıaado almakıı:r:ın bir ülkeye inmek 
Yeya o Ufkanin üzerinden uçabll· 
mek için mllaaade verilme i. 

Konf rans bundan başk ıun• 
ları da tavsiye etmektedir: 

1 - Avrupa devlet1erile miis• 
temlekeleri arasında bir toplantı 
yapılması. 

2 - Avrupada ökonomik bir 
monroe ( yani Avrup Avrupalıla· 
rındır ) tatbik edilmeıL 

3 - Avrupa paralarının altın 
esaıına göre biri birine uydurulması. 

4 - Ôkonomik hukuk aaha
ıında Avrupa kanunlanmn biri· 
birine benzetilmesi. 

ikinci teşrin 26 

Almanyayı Yeni~ 
den Protesto 

Amerika Hükumetinin Bu 
Proteıtoıu Dördüncüdür 

Vaıington, (A.A.) - Haber 
verildiğine göre, Amerika hUku• 

meti, Alman bonolarını hAmll 
Amerikalılara karşı istisnai mua• 

melcde buhınduğundan dolayı Al· 
man hükfımetini dördilncU defa 
olarak protesto etmittir. 

Amerika hUkiimeU, Alman 
hükumetinin, başka Avrupa dev-

letlerine iyi şartlar yaphğı b ide 
kendi vatandaılarına knrıı mem• 

mun etmiyecek tarzda davrandığı 
iddiasındadır. 

ltalga 
Macaristan 

Roma, 25 (A.A.) - Macar 
baıvekili M. Gömböş'lln Italyayı 

ziyaretinde kararJaştırılmı§ olduğu 
llzare, Macariatanın Tiryeste lima• 
nmdan yapbğı ticareti genişletmek 
için diln Romada bir mukav le 
imzalanmıştır. 

KUbada Yine Bomba 
Havana, 25 (A.A.) - Asker 

n6betçilerinin bulunmasına rağ· 

men bUyllk Amerikan dükkanla• 

rının yakınında dlln gece dört 
bomba patlamış ve yedi kişi hafif 
yaralanmıştır. 

Behemehal bir Yılbaşı Piyango 
bileti alınız. 

Geçen Y ıJbatında 
Piyango taliliıi 
kazand.~ parayı 
evine blSylo götilr
mUftil. 

Bu tam (50.000) 
liralık bir Hrvet• 
ti. .• 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayeıi Liret 700,000,000 
lhtiyat ekçe&İ ,, 580,000,000 

.Merkezi idare : M 1 L A N O 
ltalyanıu lıWJlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
İngiltere, lsviçre, Avu turya, Maca· 
riatan, QekosJovakya, Yugoal~vyı, 
Lehistan Romanya, Bulgarıstnrı, 
:Mısır A~erika Cemabiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör ve Kolumbıyada 
Afilya_.yonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata. Voyvoda caddeffİ J\ Rraköy 

Palas ( Tf>lef. 2fl4 l 12/S/4/n ) 
~hlr dahUindekl acenteler: 

lstanbuldn: Alalemcıyan hamuda 
Telef. 2821. B*'yoğlunda : l tiklUI 
caddeıi Telef.1046.Knmpiyo daire11i 
Borsada Telef. 1718. 

tzMIRDE şuBE A ' ,,,, . .... aon···p-o-;;;-M;ı;·;;;.······-·· ı 
Sabih&: Ali E <rem 
Neırlyat MGdilrilı Tahir 

LUTrf AQf f" · l 
Müteha ssı5ı 
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5AMU MANi 12 15TAN~U~ 
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~ip~ri~lerdc.n Po~ra 
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Kısa, orta ve uzun dalgalı 
neıriyab ayağınıza kadar 
getiren 1935 modeli yeni 

TELEFUNKEN 
aayeainde dOnyanın en belli batlı 
bütlln i.taayonlarını harikulade bir 
ıurette dinlemek kabildir. Ne,riya• 
tının pOrOzsüzlüğO, ahengi, büUlo 
inceliği ile n aklet mek husuaundaki 
kabiliyetf, en .mil9külpeaentleri bile 
hayrette bıralrmakfodır. 

1 

Gramofon veya radyo ile başmız 
hoş değilae yeni TELEFUNKEN 
radyolarmı dinleyiniz. Fikriı izi 
herhalde değiştireceksiniz. Gala
tada BOURLA biraderler ve 

ılirekası müeaaesesinl ziyaret 
ediniz ve huıual solonunda bu 
emsalsiz radyoları görUnü1 

Hayran kaJacakaınn 

Emlik ve Eytam Bankası ilanları 

Satılık Apartıman 
1 

Teşvikiyede Hamamcıemin Efendi sokağında eski 3 mükerrer 
yeni 19 No.la 229 metro murabbaı bina yerini ve 97 metre mu• 

rabbaı bahçeyi havi ve sekiz daireyi müştemil Teşvikiye Aparta• 
mam aatılmak Uzere aıağıdakl şeraitle arhrmaye konulmu9tur: 

1 - Arhrma (kapalı zarf) uıulil iledir. 

2 - ihale 3 kAnunuevvel 1934 pazarleal iUnll aaat onda Bah
çekapıdaki wubemlıde icra tıdilecektir. 

3 - Artırmaya girmek 1çin dört bin lil'a t "minat Terilecektir. 

4 - Talipler bir lira mukabilinde .ılacakları fartnameyi teklif 

mektupları ıle birlikte •• orada yazılı ıekild~ ihale ~aatinden evvel 
tevdi edeceklerdir. 

S - Satıı bedeli d&rtte biri peıln •• dört ıenevt takıltle 
ödenecektir. Ancak tıbu taksitlet ipotekU lkrazat faıı ve ıeraitlne 
tevfikan % 9 112 faize. tabi tutulacaktır. 

6 - lıkt peşin olmak Uzere .ekiz takıltle tatılacağına dair olan 
evvelki llAmn hükmü yoktur. 

7 - Bu bapta daha fazla tafıillt alm~enler Şubemize mil· 
racaat etmelidirler. (583) 

1 latan bul Belediyesi il Anları 1 
Mezat No. Cinsi Sahibinin iımi 

3115 Elektrik aobHı Tallt B. 
2590 Makine Jak Ef. 

,, Lavabo ,, ,, 
Satılmak üzere Meıat idaresi etya Şubesine getirillp bırakılan 

yukarıda Meıat numara11 Ye cinılerl yazıh eıya sahiplerinin tarihi 
lllndan On beı sıtın zarfında Şubemize müracaat edilip mallarım 
kaldırmadıkları takdirde uıulen bilmllı:ayede satılacatı ilin 
olunur. "8073,, 

ı---ln-h-is-a-rl;;--u-.--M-iı-. d-iı-. r-liı-. ğ-iı-. n_d_e_n_: --

A: " 5000,, kilo "No. 6/1,, eb'adında LUkı Karton: 1281111934 
B: "10000,, ,, "No. 70 ,, ,, Kromo Duplekı Karton: Ç b 

arıam a 
C: u 5000,, ,, 11No. 60,, Kahve renginde kösele mukavva aaat 14 
D : "25000,, ,, Kahve rengi ambalaj kAğıdı : 

Mezkur dört nevl malzemeyi vermek lstiyenlerin numuntı ve 
şartnameleri gördükten ıonra pazarlığa iıtirak edebilmek üı:ere 
hizalarında göıterllen ııUn ye saatte 11 % 7,5,, teminatlarile beraber 
Cibalidt Levazım ve MUbayaat Şubeaine müracaatları. u7 454,. 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

BEL GEVŞEKLiGi 
Her yaıta göralebilen bir arızadrrl 

' 

• 

Bu mühim ve meyus edici 
arızanın fennin aon terakki· 

yatına göre yapılmİş 
yegane ilacıdır. 

Kutusu (200) kuruftur. 

BEŞiR KEMAL • 
MAHMUT CEVAT 

Eczaneıi : Sirkeci 

Denizyol ları 
11 LE TM K Sl 

Ace•tele rl ı Kııra'dly Kö orll 'ntı 
Tel, 4H6'J - Slrk ~ el MGhilrd•r:aade 

Haa Tel. 227 40 
D•ııım .... > ~G ...... ~ 

iskenderiye Yolu 
KARADENiZ vapuru 27 ikinci 
teırin SALI gllnü 11 de Port· 
saide kadar. "8001,, 

Karadeniz Yolu 
EGE vapuru 27 lkinciteırln 

SALI gUnü akıamı Hat 20 de 
Rize'ye kadar. "8067,, ' , 
~------------.... , DABCOVICH ıı 'Ureklıı 

Teh 44708 • 7 • 41220 
.lTIUı>a .,.. Şark limanlan uaıında 
mwıtuam poata . 

.lnnrt, Rotterdam, Hamhuıı n 
IakandlnaYJ& limanları toln yakında 
hareket edecek npurlaıı 'fi dUn1anıa 
baıhoa Umanlannda tnnıbor d•men 

Yakında geleoek npurlt.r 
Augu•t Leonhard vapuru 96 
Tetrinisaniy• doğru. 
Norburg np. 30 K. e~vele doğru 
Yakında hareket edeoek vapurlar 
August Leonhard npurıı S 
K. evvele doğru. 
Norburg vapuru 10 K. 1&nlye 
doğru. 
Faıla tafsllAt loln Gale.tı, Frenk7a11 

han umumt aoenteHtln• müraoaat 
Tel. 4'4707/8 - •1!20 

' (4211) --

ikinci teşrin 26 

Zafiyeti umumiye, fştihaaızlık ve kuvvetsizlik halabııcl• büvük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

AA MAL 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıhr. 

İstanbul Barosu Reisliğinden : 
Galata'da Ünyon hanında Beıinci kat 65 numarada bulunan 

Baromuz bu kere 25/t 1/934 tarihinden itibaren lıtanbul DördilncU 
Vakıf hamnda birinci kat 21 - 23 numarala odalara taoındığı ilan 
olunur. 

:Hilaliahmer İstanbul Merkezinden 

SATILIK ·Ev 

,,_,, Kamaştırmıyan bir ziya ile 
müşteriyi celbetmek lazımdır. 
Mağazalardan olduğu gibi vitrinlerden de çıplak, kamaıtıncı 

llmbalan uzaklaıtırmak llzımdır. 

Hülasa olarak 
lYl DAGITILMIŞ VE TAMAMEN 
MÜNTEŞiR BiR ZlYA VASITAStLE VE 
lYl OPAL1N CAMDAN DlFFÜZÖRLER 

VEYA ( lNDIRECT ) TENViRLE 
LATIF BiR ZIY ADAR MUHiT 
MEYDANA GETiRMEK LAZIMDIR. 

• 

iyi tenviri VERESiYE olarak yapar. 

~ 
lıtanbul Milli Emlak 

I 
Müdürlüğünden : 

Muhammen 
kıymeti 

Lira 

Kaıımpaıa : EyyUhem Ahmet Efendi mahallesi camii ıerif 
aralığı eski 40 yeni 4 numarala hanenin nL&fı. 234 

Kadıköy ı Gaferağa Moda caddesi eski 95 • 97 ve yeni 
123 - 125 numaralı hane Ye dükkAmn 1/4 
hissesi. 609 50 

Kadıköy : Haaanpaşa mahalleal Uluıoluk sokağı eski 12 
yeni 36 numaralı hanenin 21148 hissesi. 582 75 

Yukarıda yazılı emval 2/12/934 Pazar gUnU açık arttırma ve 
peıln para ile aatılacakhr. Talip olanlar yllzde yedi buçuk 
pey akçelerlle birlikte yevmi mezlcOrda ıaat on dörtte müracaat• 
lan. ( F ) "7602,, 

lat. 6 ncı hukuk mahkeme- ! 
slndenı Mamet Efendi tarafından 
Rizede Pazar kazası Hıımıln nahiyeıi 
Mermanat karyeaind• Hacı Mahmut 
Zade Meryem hanım aleyhine açılan 
boşanma davuının icra kılıoaıı muha· 
kemeııinde ikametgahının meçhuliyeti 
ha1tbile illnen vaki tebligata rağmen 
mahkemeye gelmediği gibi tarafından 
bir vekil dahi cöndermemit oldutu 
anlaşılan biltalep gıyabında mahkeme
ye başlımmııı ve gıyaben ikmal olunan 
tahkikat zabıtnameel kıraat ve dıt.vaoı 
isticvap olunmuş n iıbu muameleden 
bahisle gıyap kararmın on bet gün 
müddetle ilanen tebliiine karar veril· 
mi11 ve bu baptaki gıyap karan mah· 
keme divanhaneain• talik 1ulınmıı 

Clldlye ve ZUhrevlye -
Haıtalıklan mütehaeaııı 

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

ittısalinde Atlas Han Tel. 43358 • 
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olduğundan tarjhi ilanın ferdıımıdan 
itibarın beo gün içinde itiraz etmediği 
ve muhakeme günü olarak 5·12-934 
tarihinde Çar9amba günü eaat 14 te 
yeni postahanede İstanbul asliye mah
kemeei 6 ıncı hukuk dairesinde heyeti 
hakime huzuruna gelmediği takdirde 
davacının iddia eylediği vakıaları ikrar 
ve kabul etmiş addile gıyabınızda 
muhakemenin intaç eyleyeceğini tebliğ 
mekamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. [178] 


