
K .s.,.dca,..11111 lc•rler o• ,:a•lar altoı4a/d 61r •an.rera•ı 
rel b •rakaae, ıo - Oç ınn ev- Karna ylikaeldlii yarım metreye 
k d •tlayaa kar •• tipi bufllne yakındır. Erzurum-Sarıkamıı batb S: ar ;e•am etm'.ıtir. Erzurum - kapanmııtır. Bu ytızden Iatanbul 

yazı pcatas, Talıdr geçidinde poıtaaı Uç gUn geç kalmııtar. kUdtft bir tipiye ujramış Tahir Bundan aonra blltlha nakliyat 
kara ola efradının yardımı ile ve aeyahat kızakla yapalacaktır. 
~tanlanlf •e poata iç ılln 1.- Çankında flddetll •oluklar 

' mittir. D:- t ann süren fırtına Çankın, 9 - Dart gUnden-
yüzOnden Yol arda bulunan birçok beri soğuklar tlddetle devam et· 
~.·:j'elek buyaıc. a~çltıklerle tehli- ıılıeJdedir. Soğuk ııfırdan •t•tı' 

•
0 urtulabılınıılerdir. 18-20 araaındadır. 

Kar•ta 
Kara, 10 - y •dl atındllr ..

laiır •• d•anaa kar dltm•ktedlr. 
Am••r•d• 21 derece •oluk 

Amaaya, 9 - Hava birden· 
( Dewaaa 10 u ... Jke) 

İdare i9leri telefonu: 

• 
CI 

• 1 ldı 
''Son Posta,, nın Bir Yazısından Sonra 

Yunan Generalı Dusma
nis Cevab Verib Diyor Ki~ 

Kan intikamı · 
Amerikada Bir Çiftçi 
Yedi Kişiyi Öldürdü 
Çinçinnati ( Amerlkada ) 10 -

Kentukl dnletl içinde Mount Ner
nov'da bir aile ku•gaaı eanaaında, bir 
çiftçi yedi kltiyi aldor-aıtür. Bu 
dHlet içinde aile intikam cinayetleri 
an'aae•I bir taaldedlr. Peli• te lratiU 
&WUrmlttlr. 

İtalyanın Hiç Bir İşine "On iki Ada 
Yaramaz. Buradan Çekilmelidir ! ,, 

A -çıkarıb atıyor, Koltutunua altaada nadolu "Janaı, 1reçende Edirneden ı d 
bildirdi: Yıldanm camii imamı Ray 1retirditi ·~~kayı da, alkıılar ata8lll a 
Rfbtem Yılma... birçok kitil•rİa baııaa 1reçarıyor. •-- I• bir _, Yarın nr.•ıl olaa, çı-raca 
önUnde •arığlnı, fesini çıkarıb 9apka •antı böyle kalabalak aruıadaı 
lrİJmit Ye kendi8lne Hl'Ulmadan an• " gÖr~D beniJ • der tibi çıkarmatı 
latmıı ı anlamadım dotruau - • • 

- Din itlerile yer 7UzOnlln it1erl ş· d' içi iıkilli bir takım kımae 
ım ı, b ka naaıl •Jrı iae lulıklan da ayrı olmak ler bay imamın .anfını çıka~ı . t•P 

gerektirl g:;meaini yürekten gelme bar 11 u~-
lmamın yaptıtı loi, biz de beğen- mıyacaklar, belki de, gazetelere ~ 1 

dik. Yalnız, gönül iaterdi ki, bu eakl ıreça:n diye yapıldıtına inanan ar 
efendi, yeni b i> y, sarığını, kimaenin bulunacak. ki 
1röremiyeceği bir yerde çıkarıb apan- lstanbulda nice hocalar nr ' 
•ız kalabalıtın araama karııaın. kendiliklerinden aarıklar nı ~tt.ılar. 

Onu baıında tapka ile görenler: Ancak, hiçbiri, bu iti kalabalık ıçınd• 
- Ne o hocam, kılıtı detitl:rmit- yapmadığı gibi adlara, ıazetelere de 

•İn, diye •oracak olurluH: d' 
- Evet, desin, detiştirdim, çünkl ıeçHde

10 

bir tanesini bilirim kl, daha 
dla kılıtı ile ancak din itleri aiirillür. ıapka yaau· çıktıtı ıOn, batına ıadp-

• G d" t" yerde eı Bundan böyle, dııarda ben de herkH kayı geçlrnıi9ti. ez 1
• 

1 
• ili ill 

1lbi riyinecetimL.,, fapka giymenin din ıle bw 1 il 
Bay imam İH böyle yapmayor. olmadıtan·; bllgiaini ortaya dlkere 

Birçok kimselerin 3nünde, aarıtıaı lnOne 1relene anlatırdı. - •• 

Afrika he Avrupa Arası Kuvvetli 
Bu Yoldaki oil,a~~I;; H;;ıı ilerledi 

= 

--· ""-~ ·~ . · t dklkine 
Madrid, 10 ( A.A. ) - CebelQttarik botH tüneli r0 Je;1··:nd:rilmHi-

mcm\lr komiayon toplanmıt, Parla H Londr~ya bl~me:~~er 1 kumpanJa• 
ne karar vermittlr. Bu heyet Fran•ız trauafraken ~ .

11 
kumpanyaaı ile 

•• Kahir• - Kap hatbaı inıa taaaYvurunda olan arı • 
mlaakerede bulunacaktır. • 

Avuaturr•d• Bir Arettarma Ri•d lankroia'· 
Viyana, 10 ( A.A.) - Jandarma, yukan Anatur1;::=1f " &ad.ı..ı 

deki milli -.yaU.t mıatalla ••rkelllae t.ir baRı• 
tHkif etmittlr. 



2 ~n· fa 

(Halkın 
)reni Denizaltı 
Gemimiz 
Ve Halk 

Donaomıunııa ilhak edilen yeni 
denizalu gemııi munaeeLctilo 
halkta ciddi sevine vardır. Dün 
bunu, b z, şö~ le tesbit ettik : 

Da.y Enver (Cıık iıdar Kısıklı 82) -
H01 ünı t bize güzel b'.r sürpriz yapt•. 
Hepim"zin aevinç hls!erinl ve minnet· 
lerfoi üstün e top'.ıyan bu giiz -::1 sür• 
pr :ı de deniz kuvutlerimizc kah'an 
yeni deni:ıa b gemimiıdir. H çbir 
nümay:ı ve mukaddeme y_apı'mnd n 
bir sabah gazetelerde hükumetimizin 
l:ir tahte'b bir aldığını oku C.:uk. De· 
mel, ki baş mızda bu unao ad:ı mlar 
kara ve deniı sımrlanm z n muhafr zn 
ve müdafaası için çok dikk. t1i bir 
aurette çahııyorlnr. Biz devletçe ve 
mi letçe sulhu severiz. Fakat dünya 
•il hl<!nma yar fi y. parken elbette biz 
ellerlmizj kollarımızı b. ğlıyarak ot\l• 
rama:ıdık. Yine su'hu bozmamak için 
bizim de aU hlanmam z İcab ediyordu. 
işte hunuu c'a yapıldıAını ilSrdQk. 
Cidden Hvinlyoru:ı. ,.. 

Bay Sami (Sirkeci Melek loraatta
nesi) - Ben hakkın mutlika kunetin 
o,dutuna inananlardan deği'im. Fakr.t 
h klı olmak için de kunetli olmanın 
lilıumuoa inananlardanım. Allah baı .
mızdan iyi gören ve iyi çahıan devlet 
adamlarım eksik etmesin. Bu sabah 
rzetelerde yeni bir tabte~bahirimizin 
resmini görd,ik. Ağır batlı ve u.ıak 
görOşlO adam ara yakııan bir vekarla 
hükumetimiz deniz kunetlerimize bir 
tahtelbabirin daha katılmasını lüzumlu 
bulmuı Ye bunu da alarak lıöy'e bir
denbire. İatl!nbu!a getirmiıt·r. Bu i•
ten sevıc ve t iikran biHi duymamak 
kabil cletildir. 

>f. 
Dny Fahmi Doğan ( Unkapanı At· 

lanıataşı 33 ) - HükOmetimiz·n yurdu 
bnynk unayie •e clemiryollarına 
kavuıturmak için aarfettiti mesaiyi 
herglln okuyoruı. ve iÖrÜ} oru:ı. Harb 
itleri daima r'.ı.li tutulması Jaz.ımgelen 
feylerden o!duğu için bu husJıdald 
ça'ıımalardan tabiati1e h? berim"ı. 
yoktur. Donanmam zı yeni bir deisa tı 
gemiai dab'l katnıııt r. Bu katma iti 
de ~casiz, ~e 'as z ve adeta bir ıürpr z 
halınde 0 muıtur. Bu örnekten an,ı
yoruı. ki hodutlnrun zın ve su'bun 
muhafazası için de dev!et erldinımız 
boyuna k fAlarını yoruyorlar ve p r a 
ayırnrak ordumuzu daha kuvvetli b. 
h l 

. ır 

a e getırmeyc çalış ·yorlar. Biz lıu 
ıiırprizlerin çoğnlınu nı bUUln k lb' • 1 & ı-
mn .. e temen~i ediyoruz. Allah y•:.i 
den z lbnı buyQk millete b"'"" I "A'V um 
~ daha bOyüklerinl verain. 

Eir Yangın Başlangıcı 
y en~köyde Bay Ekremio evin

den yangın çıkmıı ise de aira
yeto meydan ver.lmeden aöndU
rülmilştUr. 

iki lngiJiz Harb Gemisi 
lng' liz donanmasına mensub 

London kruvazörü Ue o t'pte diler 
b r krunzör, dün ıabah 10 da Tuna 
limanlarına gitmek Ozere, limanımız. 
dan Kaadenlze gaçmitle.rdlr. 

SON POSTA 

Bir partıman Bir Çırpıda 
Dört Kişiye Nasıl Satılmış? 

Dun Asliye ÜçüncO Ceza Mahkemesinde, dört 
kişiye sablan Nişantaşınğa Eminefendi sokağındaki 
( 48) numaralı apartımanın muhakemesine devam 
edi:di. Mahkemede Celiil, Fikri, Behiye, Fevziye 
suçlu olarak bulundular. Bunlardan Celal mevkuf
tu. Celal ile Fikri dolandırıcılık yapmaktan, Behiye 
bunlara yardımcı clmaktan, Fevziye de yalan yero 
şahid ik yapmaktan suçlu idiler. Celil geçen 
sene Gümüşhaneli Mustafa Paıa zade Bay All 
Funda Behiyenin aparhmamnı ( 16) bin liraya aat
mıı ve bir otelde Noter, Vakıf Raralar Müdürlüğü 
ve tapu memurlarının huzurunda paraları almış, bir 

kısmım Vakıf Paralar Müdürlüğilne, bir kısmım 
vergi memuruna vermiş, sonra da ferağ muamele-

sini imzalamadan bastonunu, paltosuna ve ıemsl• 
yesinl ve karısını otelde bırakarak ortadan ıırrol· 
muıtur. Diln mahkemede ıahid olarak inhisarlar 
Üsküdar depo muhasebecisi Bay Muzaffer, Avukat 
Hikmet ve Emlak komisyoncusu Bay Niko dinlen· 
diler. Bay Nikonun ıahadeU 2,5 saat sllrdU. Bay 
Niko apartımanın eneli Doktor Bay Reşada 16 
bin liraya satıldığınr, sonra Muhtar Ayşe namında 
ikl kişiye de ( 13) bin liraya satıldığını daha ıonra 
da Bay Ali Fuada sabldığını ve bunlara aid bü
tnn muameleyi kendisinin alakadar olmak hasebile 
yakından takib ettiğini anlatb. 

Mahkeme diğer şahidlcrin çağırılmaıı için mu· 
hakemeyi başka bir gllne bıraktı. 

Buğday işi 
Ortada Henüz Bir Yol
suzluk Vaziyeti Yoktur 

Ziraat bankasında buğday 
lılerioi teftiş eden heyet çalışma
lar.na devam etmektedir. Heyetin 
başında bulunan Ziraat bakanlığı 
mllsteşan bay Abf Hayı · dır bir 
muharririmize yapılan teftiş!er 
hakkında şunları &Ö} }emiştir: 

- Buğday işlerinin tef tişl ile 
meıgulüz. Bunun için de vesika
lara ve malümata müracaat 
ediyoruz. Fakat, henüz isticvab 
edilme vaziyeti yoktur. Teflişleri .. 
mizin ne kadar süreceği şimdiden 
kestirilemez. Ortada bir suiistimal 
vaziyeti veya bu yolda bir iddia-
nın me\•cudiyeti hakkında mUsbet 
veya menfi birşey söylenemez.,, 

Diğer taraftan, Ziraat bankası 
umult' mlldilrü bay Kemal Zaim 
dlin Akıam Ankara; a gHmiştir. 
Lazı gE :ıetelerin } azdığı gibi bay 
Kemal Za;m burada bu teftiılerle 
alii'·rndar olmamıştır. Maliye mlis· 
leş rı bay F aiğin şehr~mizdeki 
tetkikleri de buğday iııle alaka· 
dar değ.ldir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

8 yaşı 1da Ş kir ve 14 yaşında 
Sümbü: adlı iki çocuk Fatihte 
dülgerzadede oturan doktor 
bay Şerafeddloin evine girerek 
öteberi çaldıklarından yakalan
mıılardır. 

lf 14 yaşında Fehmi adlı 
bir çocuk Cibalide odun fskele
siude odun tficcarı bay Halidin 
15 lirasını çaldığından tutulmıq
tur. 

lf. Sabıkalı Arzuhalci Hayri 
çarşıda Onniğin dükkanına sar-
hoı olarak gid:p haraç iatemiş, 
alamayınca dükklnın camlannı 

iki Kadın 
Neler 
Yapmışlar? 

1 
Afyon Satışı 

Anlaşmıya lranın Da Gir
mesi Üzerinde Konuıuluyor 

Tahmis sokağında bakkal 
bay Hasanın dükkanına evvelisi 
giin iki şık kadın gelmiş, alışve· 

riş etmeye başlamışlar. Bunlardan 
birisi kasanın tarafına oturmuş. 
Nihayet bu kadınlar ehemmiyet· 
siz beş on kuruşluk alışveriş 
yapdıktan sonra dükkandan çık
mış:ar biraz sonra bay Hasan 
çekmecesıini açınca bir tomar 
halinde duran altmış lira-
sının yerinde yelJer esdiğini 
görmüş ve sokağa fırlamış fakat 
kadınlar orta yok. Polis kadınlan 
yakalamış ve bunlann ubıkalı
lardan Lemanla Zehra olduğu 

anlaşılmıştır. PoI;i dün suçluları 
mlidde:umumiliğe vermi..,tir. 

Bir Sarhoş 
Ustura ile Bir A dam Ko· 

valaJken Kan Çıktı 
Y edikulede berber çırağı Meh· 

med sarhoi olarak o civarda 
Hüseyinin kahıesine g:tmiş, elin· 
deki ustura ile Hüseyini kovala· 
ma) a baılamıştır. Hüseyin bu 
sırada Mehmedin elindeki usturayı 
almak isterken elinden yaralan· 
mıştır. Mehmed yakalanmış, Hü
seyin de tedavi için hastahaneye 
kaldırılmıştır. 
~ .... ~ • 9-""'9 • .......... - • ___...,. __ .......,...._....m11 

kırmıştır. 
lf Şoför Avramm idaresinde 

3345 numaralu otobüs ile vat· 
man Selimin idare•indeki 91 
numaralu tramvay arabaaı Tür
bede çarpışmış, her ikiıl do 
h&1ara uğramıJıır. 

Uyuşturucu maddeler inhisarı 
idaremizle temas etmek üzere 

şehrimize lranh iki mnrabhaa 
gelmiştir. Mahmud Han Neriman 
ve Ali Rıza Nasar ismindeki 

murahhaslar, Iran hükumeti na· 
mına inhisar iduesJlo temasa 
girişmiıler ve dün l!k toplantı 
yapılmıştır. 

Şehrimizde devam edecek 
o!an bu görüşmeler, afyon •atır 
lannda lranın da Türk• Yugoslav 
anlaşmasına girmesi meselesile 
alakadardır. Konuşmalar mnsbet 
bir neticeye vardığı takdirde, 
Iran inhisar idaresi de müşterek 

bilroya alınacaktır. Bu itibarla 
dünkü toplantıya, Yugc&lav mu

rahhası Bay Mihailoviç te iştirak 
dmiştir. Görüşmeler• Cumartesi 
günii devam edilecektir. 

Sıhhat 
Temsilleri 

lstanbul belediyesi hasta•ıK• 
(ardan korunmak için her salı 
gecesi şehir tiyatrosunda halka 
mah~us bedava sağlık mevzuları 
li:ıerme temsiller verdirmeyı ka
rarlaştırmışhr. Temsillerden evvel 
zührevi hastalıklardan korunma 
cemiyeti azas:ndan birisi tarafın
dan faydalı konferanslar verile• 
ceklir. İlk piyes ( Zehirli kucak ) 
adlı dır. 

Biribirlerini Yaraladılar 
Galatada Ömer ve Oaman 

adlı iki kaf adu ıerhoşlukla çıkan 
kavga neticesinde biribirlerini 
taşla yaralamıılardır. 

™ r 

ikinci kAnun 11 

Giiniin Tarilı·i 

Kültür Bakanı 
Çok Şeyler Anlattı 

KültOr Bakanı Abidin Özmen dliJl 
sabah Ankaradan tehrimiı.e gelmiıtir. 
Bay Özmen i.tanl u da bir bnfta ka• 
Jacak Ye muhtelif Küftür milesseaele• 
rini teftit edecektir. 

Bay Abidin Özmen bir muharriri• 
mize, muhtelif Ku tür itleri hakkında 
izahat vermiotir: 

KultUr BUtçesl 
"- Yeni bütçemizin projesini 7ap• 

tık ve maliye bokan ığ na verdik. 
Yeni bGtçemiz lcaln r khr. 11,S 
milyon liradır Bunun içinde Univer• 
sitenin yeni ihtiyaç larını karşılayacak 
tahsisat da vardır. Mekteblerin de 
lizım gelen ooksan'arını tamamlaya .. 
cııtız.. Haydarpa,a lisesinde yeniden 
llboratuvar tesi• ediyoruz. 

Ankara Onı verslteal 
Ankarada bir edeb yat faklllteıl 

ye ya bir llniveraite değ~!, yalnız bif 
tarih ve co,trafya fakO:teai kurulm111ı 
için bakanlıkta tedk kat yapıyoruz. 

ayrıca, iatanbul Gnivcrsitedade ali• 
kadar Ye mQtebao:aıa kimaelerln d• 
fikirlerini aldık. ÔnGmfizdeki deri 
yılı batına bu fakilltenin yetittirilmeırl 
için çalıııhyor. 

Yeni Mekteb Açllamıyacak 
Ônllmüzdeki yılbatında yenided 

liH •• ortamektcb nçamıyacntnı, 
çOolrO bir yeni mekteb yalnız tabai•at 
meıeleai değil, muallim, lalıoratuvar, 

bina, ders aletleri, idare mese!esidlr. 
Yalnız mekteblere iht yaç niıııbetiod• 
ıubeler il&ve edeceğ z. 

Mualllm Mektebleri 
Muallim mekteblerinin kapahlacagı 

doğru değildir. Bu yıl biçb'r muallilll 
mektebi kapatılmam•ı, ancak iki mg. 

allim mektebi birleıt r ilmittir. Mual• 
lim mekteblerinin tedriaat müddeti 
6 seneye çıkarılmııtı r. Fakat buna 
ratmen muallim mektebleri mer.un
larına HH mezunu hakkı Yeri .. 
mediQ-inden Oniversite veya y6ka le 
mekteblere giremezler. Çünkil muaı ... 
llm mekteblerl deu proA-ramları daha . 
tiyade pedagojik esnıılara dayanır. 

Bakalorya Kalktı 
Liae ve Ortamektcplerde bu aene 

yeni imtihan talimatnamesi tatbik 
edilmeğe baılanmıftır. Her B1nıfta, 

ıınıf imtihanı Yardır. Bakalorya imU· 
hanı yoktur. Ancak Bakalorya lmü
hanına, yOksek mekteplere ve7a 
Üniversiteye devam edecekler tabl 
olacaklardır. Fakat sımf imtihanlarına 
nrerek liseyi bitiren gençler, taDI 
lise mezunu hakkını haiz olacaklar, 
devlet memuriyetine girmek hususun• 
da sair kanuni nziyetlerde bu haktaa 
iıtifade edeceklerdır. 

Useler ve 12 Sınıf 
Tetkik edilmekte o:nn bir tık 

tedriaat meselesi vardır. Bu me•el• 
yeni meclia tetekkül ettikten sonra 
Fırka grubunda görüıülecek ve blf 
karar altına alınacaktı. 1 k tedri1abll 
müddeti, program'arı, çocuklano Jatl 
vesaire halledilecektir. 

Orta tedrisat:, ilk tedriaata dayanır, 
lılnaenaleyh ilk tedrisat iti halledil• 
meden önce li•elerin laihı meyzuu• 
baba olamaz. Onun içind'.r ki li•clerid 
12 seneye çıkarılma11 timdilik konu• 
ıulan bir meuu delildir.,, 

l~S._on_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_s_i_m_l_i R_i_k.....:ay~es_i_: ________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_sa_n_B_._D_i_y_or_K4_ı_· ._· _I 

-- Bir müıabaka tcrlib •'9 
mek .stiyorunı, Hr.1an B. 1. 

0 Acaba ne mUıabakuı 
tertib etsem; bir futbol mu? mı? 

Y olıtaa bır deüi& yarıp Hasan B. - Beni dinlersen 
azizim bir yardım mllsabakası 
tertib et te berkeı bu müaaba• 
kaya ılrsio •• 

.•. bak Erdekte. Marmarad• 
zelnle felaketine uğramış yurl
d atlar biz<leu yardım bekliyor1at• 
Atıl ml\sabaka onlar için yapı~ 
malıdır. 

::--
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r 
Resimli Makale il /ğfalcilerden Sakınınız B 

Yazı Çok Oldağıı için 

Bugün Konamatlı 

.............................................................. 
Atatür/,ün 
Yükselttiği 
Büyük Millet 
Yugoı.av Gazeteleri' Ha
raretli Dostluk Yazıları 

Yazıyorlar 
Belgrad, lO (A.A.) _ Tl\rkl· 

ye Dııarı işleri Bakanı Tevfik 
RUıdU Araı.n Belgrada muvasaletl 
mUnaaebetile gazeteler uzun ma
kaleler neşretmişlerdir. Bu arada 
meb'ua Dimilriyev:ç diyor ki: 

« - Tevfik RüşdU J\ras Tür· 
kiyenin ha:ledilecek birçok dıt 
ftleaeleleri olduğu 1925 d b . Tu k' en erı 

r ıye Cümhuriyetl dış aiyaaa-
ıı~ın. baıında bulunmaktadır. O, 
T~rktye aiyaıaaına aklı selimi ve 
bır devlet olarak sonuna . f ermıt, 
akat AtatUrk tarafından millet 

e&.rak yükseltilmiş bulunan eıkl 
imparatorluğun bUtnn usulleri d 
l l b' n en 

r ır rıal.zm getirmiıtir. 

ti .Rüş:ü Arası" bUtlin faally~ 
nın •tında Avrupnda ve As-

f•da blltün k 1 likrl b omşu arile barıı 
uluamaktadır 1 •n 

T ay Dim triyeviç \tundan ıonra 
.:v:~h ~üşdU ~~aıın barııı temin 
Anupa • ~zakıçıln timdiye kadar 

er ez e•.ne C 
reye yaptım ve enev-

&· aayı11z se h 1 hatırlatarak d' kl ya at eri 
ıyor : 

"Tevfik RüştU Aras 1 tine b ' •em•· 
, ona ar,,. temiş için 

tıtı hizmetle beraber ayn yap•·-d 1 Za• - • gerek A Aayada 1 vrupada, gerek 
•tmiıtır. I•~; , barııı da hizmet 
hat:.. uı.ar kurumundaki 

-veti •e bel t• "k 
ve d · b aga 1 ı na edici 

aıma arıı f''--· benı ı ıuınden mnJ. 
o muştur.,, 

Cezalandırılan M ~ 
An'- emur.ar 

Kara, 10 1 
tfıfrin ile ilk ka - lk ve son 
ıtlaırnk ve • h~un ayları içinde 
109 ın •urlar b '- 1 w memuru lht aw.an ıgı 
tevbih ve ü ar, 35 memuru 
memuru aı~ f em ur? ihraç, bir 
muru kıd . tenzıli, iki me-

em t · ı · IDenıuru d cnıı ı ve 6ç 
a nuıaı keı k 

eeıalandırmışt r. me ıuretUe 

A ~uğday Vergisi 
1 • .:... n ara 10 - M ı· -r•• eleksiz de w. a ıye Balcan-
ayı koruma \le~·~~enlerin buğ

dığı, bu sebeple gbsınef tib1 olma
mur ve bekciler; ura. ardaki me-
hayet verilrnes i .ıt b~~~fel~ri~ıe ni-

Rauf Y k ı ırmıştır. 
E e ta Gömüld .. 

vvelkl gUn h U 
kapayan Şt!rk ara_t~ gözlerini 
hakiki flıtadı R musıkısmin biricik 
hatcai, dün m au~ Y oktanın ce
llle:ıarlığına RÖer::ü~.mle Beylerbeyi 

Mqhur N rn rnüştUr. 
. evvelki gece eyzfen lh11an Aziz de 

T .. k ve at etmiıtir. 
ur • Bulgar Nüfua 

Miil:adeleai 
Ankara 10 s·. 

dald K rf 'ıı - ılıvrl civarın· 
f u a ' kö u d k' B ar ile B 1 )' n e ı ulgar· 

l l<&yUndekr ~~;t~•ndaki Keçiören 
· müracaat t ~ •er mübadele için 

. e nuşlerdi. 
ıni Hükumet bu isteği kabul et

ttir. Mübade!e hududa kadar 
pakraıı% nak:edilmek auretile ola· 
ca hr. 

Maliye Ve Ök • .. onomı 

Bakanları 
~al iye B:.k:ını Eay Fuad dün 

lzrnırden şeb İmizs o-eı' . t" B d b . Ô • nı ş ır. ura· 
a u unan konomi Bak p 

Celil Bayar da bu ak anAı 1 ay 
raya dö , faın ıı ta· neceKtAr. 

Şu gene kadının knrşı ındn, düriist bir adam edasıle 
bel büküb dil d okeo §U kart zübbeye bakınız. Maksadı, 
göz.lcrinin eahte bakı~larından besbelli: Gene kadını kan· 
dırıb yuvasından ay?rml'k, şaha kalknu hayvanlık hislt rıui 
tatmin etmektir. Sonunda bu tcrniz ev ka hnıoıo saadeti 
perişan olacakmış; onun umurundtl bile değild i r. O, yalnız 
kendi hayvaul z.evkleriui düşünür. Cemiyet içinde böyle 
a lçaklara sık sık t esadüf ederiz. 

Yurd kadını! Bu göni.il dolandırıcıla rındnn kt•ndioi sakın 
ve hialerintt her zamnn iı fık1111 olmasını hıl. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
. "' 

Yeni Oz 1·ürkçe Lôgat 
1200 Kelime Daha Bulundu, Adliyeye " Hak Bakanlığı ,, 
Hakime " Hak Güden,, Mahkemeye "Hak Yeri,, Denecek 

Ankara, 11(Huıuıi)- Öz turkçe Her kelime için bir tek kar- Hak kelimeıl bu~a bir misaldir: 
kelimelerin l6gatinl hazrbyan ko- ıılak alınmaktadır. Komisyon Adbye Vekileb 
141isyon birçok kelimeler daha L6gat hazırlık komisyonu kar• için Hak Bakanlığı, mah· 
teabit etmiştir. fıhk Ararken TUrklyede konuıul· keme ıçın hak yeri, hakim 

A k 
10 

_ L(i t h 
1 

k makta olan mlUekimll oğuz leh· için hak güden tabirlerini • teıbit 
. n ara, ga azar 1 çeılni eaaa tutmaktadır. Yeni ke- etmiştir. Jatikrar, hakimiyet ve 

komısyonu to~lnnınalarına devam limeler her gUn kullanmakta oldu- hürriyet gibi mUhim kelimelerin 
etmektedir. Öğrendiğimize ıöre ğumuz köklerden alınmaktadır. kartıbğı da bulunmuıtur. 
ıimdiyo kadar 1200 e yakın Ash Türkçe olnb ta baıka liaan· Dtın Atatürk uzun mftddet 
osmanhca kelimenin tnrkçe, fran· lara intikal etmit olan kelimeler k omiıyonun toplanmasında hazır 
ıızca ve almz.nca karşılıkları tes- bugün kullanılmakta oldukları bulunmuf, bir aralık Baıbakan da 
bit edCtnittir. tekillerle muhafaza edilmektedir. gelerek bir iki aaat kalmııtır. 

Küçük itilaf 
Üç Hariciye Bakanı Ara

sında Toplantı Olacak 

r 
Paris Elçimiz 

Fransa Hariciye Bakanlle 
Uzun Bir GörUtme Yaptı 

Saylav Seçimi 
Namzetlik için 2000 

Müracaat Yapıldı 
Parb, 10 ( A.A.J - Dııarı lı· 

lerl Baka"' M. Laval, Türklg• Ankara, 10 - Yurdun her 
Büyük Elçisi Suadı 6aaün k•bul 
ederek kendisil• uzun mütld.t 6Ö· yanında ikinci mentahib seçımı 

- -
Doğru Söze 

Akar Sular Durur! -
Gazet elerde gördüm: Bir bay Uo 

b yanı o lurdu ldarı e't'İn t>fY ıını si· 
gortnya koymuşlar, ııonr " evde yangın 
çıkmış, iki ıi de - ıigoı t dan para 
a !m k için evi mahsus yukt ılar, diyr 
mafıkemeye götllrülmüşler , ancak 
yangında kötü niyet pek te belli ol
madıQ"ından, suçlular önceden bapae 
tıkılmamışler. 

Suçlu sanılan bay bir gazeteye 

git mit : 
- S 'gort t irketi, demİf, paraları 

verdi. Yangında en küçOk bir ,nbhe 
olsayd ı, hiç p ara verir miydi? 

V kıe , çok kuvetl i bir delil. Sigorta 
t irketl, hangiıi o1una olıun, paraları 
'Yermeden ö nce kıh kırka yarm:- kla 
mü kellef. Z te n bunda hiçbiri de kusur 
e tmez. S igorta t irketlerile itleri olan
la r bil rler k i hepsi alacaklarına şahin, 
verecek lerine gelince kargal Tanrı 
hemen yangın verib de kimıeyi 
sigortadan para istemeğc muhtaç 
e tmesin l 

Onun fçin, sigorta ıtrketinden 
paralar ı n ı alabllmit olan bayın, yan
gını mahsuı çıkarmıt olduğuna bence 
ihtimal yoktur. Söylediği doğru ıöır.e 
de akar sular durur. 

* Fakat ben vaktile bir yangıncıhk 
da 't'ası duymuıtum ki, o d avada 
suçlunun doğru söze kartı, yalnız 
akar sular değil, blllün dünya donar 

kalır. 
O vakitlerde, İstanbul cinayet 

mahkemesinde pek zorlu olmakla On 
alm ıt bir reiı vardı. Ynngıncılıktan 
en kOçOk bir tllbbe ile mahkemeye 
getirilmit olanlardan bile hiçbiri cn.a 
yemeden elinden kurtulamıız, derlerdi. 

Bir glin bu mahkemeye kerli ferli 
bir adam getirirler. Beyoğlunda, o 
vakitkl Evkaf nezaretinden tuttuğu 
b üyDk bir evi oda oda kiraya nrirmit 
EYin e9ya11 kendisinin olduğundan 
onlan ıigortaya koymuf. EYde yangın 
ç ıkar. Adamı, ıigortadan para almak 
için evi mahsuı yaktı diye yakalarlar. 
Blltlln tahkikat, bDtün ıahidlerin ı5ı.
leri hep adaD'lın gerçekten suçlu 
olduğunu meydana çıkarır. Adam da 
muhakeme e dilirken hif bnmıı ı.. 

Keodiıinl ıuçlu çıkaranların ıöı.lerini 
b :yık altından gülerek dinler. Zorlu 
reisin herkesce bilinen Ad~fne göre 
adamın, en udan, idam Cf!Ulll yiye- I 
ceğini herkes iyice aanarken o ayağa 

kalkarı 
- Reis Beyefendi Hı. der, ben 

bu evin yirmi senedenberl klracıı.ıyım. 
Onu yirmi senedir oda oda kıraya 
nrlrim. ş:mdlye kadar bu aayed.e 
güzel ıeçindim, haylıca da para bı
riktirdim. Ev benim de~..fl amma, 
eıyaaı benim olduğu için ıigorta~a 
koymuttum. Şimdi bana, etyamın sı
gorta paraB1nı almak için eYi mahsuı 

Belgrad, 10 (A.A.) - KUçük 
anlaşma de\•letler:nin Uç Dış 
Bakam yarın toplanacaklardır. 
Bu toplant.nın Liubliyana iıtaa
yonunda bay Y evtiçin •agonunda 
yapılması çok muhtemeldir. 

rilııniiıtür. hazırhklarina devam ediliyor. Say-
l~ __ _.. __________ __,,J lavhğa fırka namına namzetliklerinin 

yaktım, diyorlar. Fakat bir kere eYin ıa· 
bibi olan Evkaf Nezaretinden sorunuz.. 
Yirmi ıeneden beri e't'İn kiracı11 
oldutum halde bet para kira 't'erme· 
dim zaten benden isteyen de olmadı. 
Şimdi, reis beydeadi hazretleri, 
inıaf ediniz. Yirmi ıenedea beri beni 

Bu mülakat e~na&ında Roma 
anlaımalan ve Marsilya suikaıtin· 
deki mesuliyetlcr hakkında Macar 
hllkumetince yapılan tahkikatın 
neti te?eri görütülecektir. 

Bir Cinayet 
Sabıkalı Bastoncu Nuri 

Bir Genci Bıçak,adı 
Dün gece bir cin ~ olmuş, 

Mabmudpaşada Yı. ID handa 
babaaının dUkkinmL.. çab;an 

Armenak adında bir çocuk, aabıka· 
lalardan baıtoncu Nuri tarafın· 
dan birçok yerlerhden bıçaklan· 
mıttır. 

Derhal yakalanan Nuri, bu 
cinayeti, Armenaktan veresiye 
mal alamadığından işlemittir. 

Bir /hfi/aS konulması için şimdiyekadar Cum· 
:J huriyet Halk Fırkasma 2000 

Ç ıkf ı kadar müracaat yapılmııtır. 

Gümrük ldareslle ıilepçiler Çok Acı! 
araı:nda bir yandan mahkemeye, 
öte yandan da hllkümete akae
den bir anlaıamamazhk çıkmıştır. 
Gümrük idarea:, limanlarımıza 
uğrayan ecnebi gemilerden ihra

klye resmi almadığı halde ecnebi 
limanlara uğradıktan ıoora Türk 
ıularma ge:en Türk gemilerinden 
ihrakiy6 resmi lıtemiıtir. Vapur· 
cular bu isteği yersiz ve haksız 
bu:arak hükumete müracaat et
miıler, bir yanuan da mahkemeye 
gitmişlerdir. -- -

Bir tıçi, Baıını Makineye 
Kaptırarak Öldü 

Dun Ayvansarayda yürekler 
acısı kanlı bir facia olmuı. Tel 
fabrikc:smda çalışan amele Cemil 
evveli elini makineye kapbrmıı, 
kendisini kurtarayım derken bu 
sefer de can acısile ıa,ırarak 
makineye başını kaptırmışt r. 

Zavallının başı o anda ezılmiş ve 
Cemil derhal ölmilştür. 

r 
/STER iNAN iSTER INANMA! 

İçimizde öyle aüdübozuklar var ki bunlar her vesileyi 1 kapı dolııı,mı~lnr ve hıılktaıı hıtlı~iş toplııuıı~lar. Biz çöpcü 
fırsat bili~ orlar ve kötü huylarını meydana vuruyorlar. ilo çöpci.i olmıyam tnuımıyaıılım bir tnrafa hırRklllım. 

l 
Bu sıidübowklnrılnn birkaçı dil bayrnm güulerindo Fakat şu adamlar111 yııptıkları iş diiperlü z dolnııdırıcı lık 
meyJo.ua çılrnıı,lar, lcendılerine çlıpcU üeü vererek kapı dPğil ıle nedir ~ 

ısr• iNAN ' T iN "' 
·------------------------

ıeçindiren, beni zengin eden, bende:S 
bet para da k ira almamıt olan hır 
evi, yalnız eıya s:gorta pıı raaı almck 
için nasıl mahsuı yakarım? 

Tabii ıuçlunun ailylediği bOıblltün 
doğru çıkar. O ...akit bana söyledik
lerine glSre, zorlu reiain yanııncıhk 
şii l: heainden beraet ver.' i ği bir tek 
mP.ı.nun da yaln•z o adanı olur. 

* Şimdi de parA vermek iatem~yen 
kiracılar çok, diyorhır rımmr, yırml 
sene klra istemeyen t''t' ıabibi biç 
olmaaa gerek. -----
lnkılab 
Dersleri 

Ciimburi; et Halk hrkası Gen• 
hatibi Bay Receb P~ker Üniverl"ite-

de inkı lap derıkrlne <lün de de· 

vam etmiştir. 
B Receb dünkü dersinde ay . 

kilisenin demokrasi ve ao~ya ıı~ 
karşısmda takındığı vaz~yetler 
anlalmıf, sonra milli aoıyahsmdea 
de bahsetmi9tlr. 



Iğdır Belediyesi 
Belediye Hissesinin 
Arttırılmasını f stec.i 
Iğdır (Hususi) - Gümrükler-

den alınan yüzde on Be ediye 
hissesi belediye bududları dahiUD"' 
deki nüfuı miktarına göre dağr" 
blıyorC:u. Son yapı an sayund• 
Iğdır nüfusunun 1584 kişi olar•" 
artbğı görlilmüş, Eeledi~e keodl 
hisaeı:nin bu nispet dahiHnd0 

arttırılması lçin hükfımete mür•" 
caat etmiftir. 

Adapazarrnda Terfi Eden 
Adliye I~ ensublara 

Adapazarı ( Hı.:susi ) - Ağıt 
Ceza Reisi Bay Süzi, Mr ddeY 
umumi Bay Nusret, Muuinı B•1 
Zahid, Ağır Ceza azası Boy Te\"' 
fik, Bay Avni, Sulh Haki~I 
Bay Sezai, Başltatib Bay Sr br•İ 
muavini Bay Esad, zabıt kat1b1 
Bay Süleyman, Bay Mehme ... N~' 
birer derece terfi ettirilm iş.er dit• 
Maaşlatına da birer derece .,..
yapılmııtır 



11 SON POSTA Sayf~ S 

(Siyaset Alemi )1 
Açık Alın 
Sıgasasının 
Düşmanları 

HARİC .. TELGRAFLAR \( Gönül işleri ] 

Rom a e r Yap ı? 
Boyanan Kadın, 
Boyanmıgan 
Kadın .. 

BOyük eavaıtan sonra bir kısım 
ıiyaH adamlan gizli dip'omaal 
oyununun •ona crditi müjdesini 
•hafa yaydılar. BQyük santı gidi 
andla4malar, aaklı konuımalar Ye 
kapalı anlaımalu do~ormuıtu. Bu 
1avaıın bin bir yokıullo~unu çeken, 
•~11nı tadanlar, yine ilynİ yan'ııa Pariı, 10 ( A. A.) - D·ıiflerl 8~-
d~ımemeyl akıl kln Ulmek istediler. kanlığı Roma iti:afları hakkında bır 
O.uılar araaa tnGnaıebetleri apaçık lzahnnmo neırctmittir: 
clGzeltmeye kovaldular. Her 

1 
Bu izahn ı- meye göre, Afrika me• 

4"f • 1 u uaun selesi iki u:uı arasında muallakta bu· 1 er uluı • Japt·tı andlaımalaran lunan itleri kat'i ıurette halledecek 
biter auretin\n uluı~&r kurumuna bir tarzda görülmUı ve orta AYrupR 
Yet'ilmeai mecburiyeti itte bundan mueleainde de Franaa ile İtaly11 , 
atürlldür. Her gOzel it gibi bunun her devlet için diter devletlerin ietik· 
bqlang cı d ı k 111 Ye toprnk tamamlığ na riayet 
he 

1 
a para gitti. Fakat o, mecburiyetinin teyidi herlıre•in bnğlı 

br kHkin kılıcı körleten zaman bulunduğu ve AYrupanın bu k·ımında 
raaa.' yuaı JH'af bu gilzel lıtek rünn biılerinin lDkitafına hadim bir 

.Inbu de botub acl:ıdürda. Onun pren•p olduj"u huauıunda mut•bılc 
bu akıbete utramuında bilha kalmıılardır. 
b~zı ulu~lar.n tere taraftan ay•: Nihayet Bay Muıolini Ye Ba) Li-

tanın Roma enİ;;:ah:~kkındakl 
göriltil yarı reımi olarak tasrih edil
mektedir. 

Macaristan, Fransır. - İtalyan anlRş
maaından memnun olmakla beraber, 
anlatmanın AlmRnyaya tctmlli suret!l~ 
Avrupada müesEi: bir it beralıerlığı 
teaiıini dilemektedir. 

Roma anlt9ma!ar"t andleomaların 
tadilini imkin baricioe çıkumadığı 
için Macariatanın nıağıda hulasa edl· 
lebilen tadil tar ftar1 amaclarına mu· 
halif değildir. 

Sllihlar Meselesi 
Londra, 10 (A.A.) - Roma resmi 

teblitinde bildirilen ıil6hk rı bırakma 

i9ioe dokunur liiÖ:ıler, l:ur.ı da l üyük 
bir dikka t ile gözden geçi rilmiştir. 

Bunda söylendiğine göre, Parİ lii ile 
Roma hü l.ümetleri 11 Birinc:kanun 
1932 de hukuk birliği bey natm a 
d l'y nıuak h ıçbir ulusun s' !Ahlar ı b • 
ra ına iıind~ nz.erine a'.dık '.arı yükll 
bir taraflı 1 ir hnreket ile değifl irme• 
mel~rini ileri ailrmektedirlcr. Böyle 
birıey olurıı , iki lıi.ıltfımet biribirlerile 
danııacaklard r. 

Bu beyanatın öı.O İngilterenln gÖ· 
rüı\erine uygundur. 19.32 beyanatı 

Almanyanın umumi emniyet •İstemi 
içinde hukuk birliğinden iıtifade ede-
ceQ'İDİ bildiriyordu. 

===<===-"'"' 

Bir kadın okuyucum benden : 
- 11Kadında fazla tuvaleti na· 

aıl telakkin ettiğimi sordu. Bil· 
mem dikkat ettiniz mi, bu "tu
valet,. söıUnUn bizde muhtelif 
manaları vardır. Bazan yUzD 
boyamıya, hazan da elbiseye 
d enilir. 

Okuyucumun gönderdiği mek
tubun son kısman dan anladım ki 
kastettiği mana ilk manadır, o 
halde söyliyeyim : 

- Avrupanın kibar ilimleri 
içinde boya, hiçbir zaman Ha& 

yapmadı. Artık belirsiz bir toz 
halinde kaldı, aon zamanlarda o 
da ekaildi. Buglln kendini bilen 
bir kadının yanaklarında kırmı• 
wntırak penbellk, kirpiklerinde 

dıre1nelerı Hbeb old . Talın, uluılar araaa dernetl mi.akında 
:ıaınaula l ı u ve yıoe yaııh uaullerin relecekte zllbur ede-

• u ua ar araıında ıill.blanm bilecek blltün mese:elerin hallini te-
bahırinde ol "utu tibi bir nni ia~ mine kifl olduğunu tanıdıkları aikr•• 
Hdlaıma 7~nıı aldı. .JÜrildll. Bu \aı. dilmektedir. 
gen~l e~?'Y•hizlitl doturdu. B Paria, 10 (A.A.) - Bakanlar Mec--
emnıyehızıik ı.llblanıb HYafa haıı~ liıi, Roma anlrımalarını onaylan··ıt 

Sar İşinde Bir Tek 
Mühim Meseleler 

Fazla Rey 
Çıkarabilir 

boncuklaşan aUrme, g6zleri-
nin altında ( aerno) denilen 
mal halka 1oktur, ve niha
yet tamaklannın kırml1.1lığı da 
hafifleye hafifleye btiyaıla toı 
pembenin arasına inmiftir, kokuya 
gelince, ancak çok yakla11lınca 
hissedilir, uçucudur . 

balN~haa~ '1'81f•line yer Yerdi. ve Bay Ll.vale onaylaomek için an· 
bl l J t, dGnyanua •niyeti itte laımaları mecliıa vermiye izin ver· 
.Ja •ılrn:rece derece aneçhullilklere, mittir. 
•--ıb1 . z karanlıklara doA-ru ·· ··k Elt!llerln Ziyareti .. _ gattL a •uru • 'I' 

Tarib:Q gidi ab d Pariı, 1() ( A. A. ) - Bay Lival 
defa tek b" t nı etlıUren hzı Pariııe muvasalat eder etmez Baoba-
Dlnyanııı d~zen~m -~~n~~ı olurmu1o kan Bay F indeni ziyaret ederekt 
çık.,.aıı da itte b" gı .kı ını çığrındaa Roma mih:akerelerl hakkında kendi-
9Çtk alın •İ ır, 1 i •illetin bu sine malümat Vf' rmi11 sonra Cumhur 
dUfaıaalık ~a•;•ına karıı beıledilderi Reisi Bay Löbröne bt>lgeleri vermİf· 

0 uroıuı ~ur. - Süreyya tir. Bay Löbrön kenaiıioi hararetle 

K.. .. k tebrik etmiıtir. 
UÇU lı.ndb t• Dün öğleden ıonra Bay Laval erg J So,,yet büyük elç"si ile Avu.turya 

H.avpt_rnan Kaçırdı orh .ıçi•oı kabul etmi,tir. 
ltalyan Gazetelerine Göre 

Bır Şahıd Bu S ·· .. K , Roma, 10 (A.A.) - Gaz.ete:er Fran-

01 ozu ati 11% - ltalyan anlrımaları hakkında tcf-
arak Söyledi •irau. buıunmnktadırıar. 

flcmlogton, 10 (A.A.) _ H Ciornale Ditalya gazetesi, bu an· 
nıo nıuh k · d avtma- laşmalann temamcn ıiyasal olan 
ıa"o Hu emeıın e doktor Kond on 
iadcei ir"ıP0tma. nın küçük Vndbergı·n' mnhiyet:nl k eydederek, Fransanm 

~ p r ltalyaya mali 1ardımda bu anacağı 
tunu k at'r ol:rak v~rt iti. a~am oldu· hakkındaki haberleri tekzib vo ltalya 

(Son Posta: Buso~ ebm~tır. . tarafından bu husuıta hiçbir teklif 
tGıa tafsilib b" u. 3 emenın bil· yapılmadıRını n y~pılmıyacaQını bil-
kilc olunarak ~t mütabıd gözi'e ted· dirmiıtir. 
tur •• devarn ed:cı kı~yfaya konmuı· Lnoro Faıiata gaıeteıl, bu anlat• 

Londu, 10 (A.A.) - Röyter ajan
ıının siyaıi muhabirine göre, Alman· 
ya, M.lletler cem:yetinde Sar genel 
reyleri gürüşülnrken, konıeyde bulu· 
nab:lir. Çünkü, Milletler cemiyetinden 
ayrılııı ancak ikinci Kanun sonunda 
kat'i olocaktır. iogiltere, Berlin elçisi 
vasıtasile bunu Almnnyaya söylemtı
tir. Almanyanın karı ılığı daha gelme• 
mittir. 

Sarbruk, 10 ( A. A. ) - Hususi 
surette rey verenlerin yekünu 1034'e 
varm·ttır. Bunun 480'1 haıtancde 
yatanlar, 360'1 hususi hizmetler 
memurları ye 194'il de mahpuslardır. 
Bunlnnn adedi 2200 olmak 'b•m 
geleceğine göre reye itfrak ni11be
t inin zayıf olduA"u bildirilmektedir. 

Almanyanın dUşUncesl 

Vcrşova , 10 (A. A.) Kuryer Çer· 
vaal g zetealt sar plebiıitine memur 
Alman komiseri B. Bükel ile yaptıtı 
bir müllkatı Dt"fretmektedir. 

Amerika V ce tır.) l 
A
- e Adalet Divanı malarda, talya ile küçük itilif ara· ki: 

Y•D dııan • l • ıında mnıterek çalıma imklnını açan " - Statüko taraftarları bir tek 

B. Bukel, Alnıanyanan hiç bir veç
hile Snr'ın pnylatılmaaına razı olmı• 

yacağını ıöyledikten sonra demittir 

Alllerikanın L h 1f erı konıiıyonu, yeni bir Avrupa ıiyaıt safhası gör• 
dl•anına . 8 ey. uluılar araıı adalet mektedir. rey ekHriyet kaznnırlaraa aar'ın is-
lltuada taad~~rm;aı~i. bau ıartlar Macaristan Ne Diyor? tikll1ine katiyen itiraz etmiyeceğiz. 

--~~~~~=·~m~t;t:":·~~~~~~~~=B:u:d;ap~e~t~t:•t~lO~(;A.~A.~)~-~:M:a:c:ar:i:~~~F:ak~d~A:l:m:a~nyaya il~hak tarnftarlnrıt 
Behice, hail ciddiyetini boz

mamıştı: Sevmediğine 
Edebi A 

l;ı2k· Aşık 
.._.._.._____ 11 I 1 I 935 _______________________ .... ~ .. 
- Behiceyi . 

da znubaaar tımartacağız.. O 1 
L-- b llyı darlatacak B • 
&UIU, u Çemberden .. ey· 
J•vrum 1 gilç kurtulur, 

-13 -
Beiıice dud ki 

chiı ince ,H a anna ııkııtır-
anım ıiga d . 

••feılerle ki rasıru erın 
rek av çe yor, gözlednl ıUze-

gır, uyutucu 
••ale 16~ lü d ' uyuıturucu bir 

J yor u: 
- Harun ş· ı 

çocuk d v ·ı ınaa" biç te çiy 
egı · · Eak · u_ 

ıenltğinl - ' ıenın çeauı· 
vaıgeçtl 

1 
gortlnce, naııl ısrardan 

Beyhan al h b" •lmııta : ' ay ır kahkaha 

V - Hangi ısrardan Yazgeçti ? 
apura binerken kö Ud i k 

ı d ' pr e, • e• 
• • •ık •ık rastge'" Behl .ıyorum. 

ce, Yangbz.le bal"yordu ı - s . . enın gıdeccğin, buluna· 
':!?n yerlerde dolaşmak yasak 

d 
- Hayır amma, benim bulun

utum •aaU d t h f er e <>nun bulunması u a ... 
Behice · ' ııgarasının dumanla-

rını seyre dalnuşta : 

- y ağmur:ar baıladı, k~ı 
ıeli) or; kurtulursun Se 
der en de , d :· n, ne 
Onun h , yan.ış üşllnUyonun •• 

akkında, çok yanlaı dü-

ıUnt\yorıun.. Halbuki o, senden 
6ylo hürmetle babıediyor ki •.. 
Geçen akıamt geç vakit, Cevadla 
birlikte bana geldiler. Mo~rlo 
BUyUkadaya g~ttik... Çok eğlen• 
dikt Beyhan •.• Tahmin, taaayvur 
edemeyeceğin derecede hoı ~akit 
geçirdik... Hep. seni andık ... Gel· 
miı olıaydm, aen de eğlenirdin .•• 

Beyhan, baımı aallayarak din· 
fiyordu: 

- Vah, vah, haberim olmadı! 
Behice, birc!en doğrulmuttu: 
- Alay un ediyorsun? N•dir 

bu ıendekl lnad? 
Beyhan, kirpiklerini oynatı· 

yordu: 
- Ne inadı? Haberim olaaydı, 

gelirdim. 
Behice, elinden sigarayı attı; 

Beybanın ytizUne dikkat:e baktı: 
- Sahi mi söylnyoraun? 
Beyhan, o dakikada pek aa· 

mimi idi. Haftalardanberl kendi
&lne anlatılan bu gezinti, eğlenti 
hlkAyelerit ona merak olmuştu. 
Hep, kendisinin anıldığı toplanb· 
ların tafsilitım kulaktan kulağa 
dinlemek, onu, adeta garibaetme
dl. Bunlara, yakındaa duymak 
istiyordu. 

- Bilseydim, haber verirdim. 
Hem, kim de vardıt biJsenl Hilkati 
O da davetli idi. 

Beyhant izin aldığı zaman 
Hilkat'm çıkardığı dedikoduları 
bir türlll unutamamıı .-e birtnrlU 
onu affedememişti: 

- Hilkat te davetli idi öyle 
mi? 

Behice, arkadaıının ti içten 
burkulduğunu anlamıştı. Fakat 
bunu belli etmedi: 

- Şen, ıakacı bir kızdar. Bizi 
çok gOldfirdO. 

Beyhan, tutuk tutuk kekeledi: 
- Onun hakkındat fikrini, 

çok değişmiş görüyorum. 
Eğer Behice, aür'atle kendini 

toplamamış olsaydı, aaıl hislerine, 
kanaatlerine ihanet eden bir 
çığhk koparabilirdi: 

- Onun hakkındaki fikirler!· 
min değişmlt olduğunu, aana 
kim ıöyledi? 

Beyb11nın f&tkınlığı artmışb : 
- Sen, kendin söylllyoraun .• 
Behice, hislerine ve sinirlerine 

daha bikimdi: 
-No dedim? Şen, şakacı kızdır; 

dedim, yalan mı?. Dedikoducu, 
mllfıid, ahlaksız değildir, dedim 
mi? Bunlar, ayrı ayrı şeylerdir 

zannederim. 
Beyhan, mağlub olmuıtuı 

Oruı doğru •• 
- S.n, daima hlıleriale mu• 

Büyuk vazıfeler b ışarmak vaziyetindo 
olan Sar komıseri Bay Knoks 

hatta bir reyle de olsıı ekseriyet 
kazanırlarsa Sar'm Almanyaya dön
mesinde iırar edeceğiz. ,, 

Bir GUrOltU 
Berlin, 10 (A. A.) - Saarbrilk'de 

lftirakcılardan bir gurub Alman cep-
hH"nin merkez. binasına girerek 
kendi gazetelerini turaya buraya 
atmaya baı'amıılardır Za bıta binayı 
iıga l etmiı ve iftırakcıların tertib 
ettikleri bir plan karşısında bulunul
duğu görOldGğilnden bunlardan yedi· 

hakeme edersin, Beyhan! 
Beyhant bütün bütün boynunu 

büktü: 
- Orası da doğru ! 
- Ne o? Bir tuhaf durdun ? 

Kırıldın mı ? 
- Niye? 
- Hiç, bana öyle geldi de ... 
Behice, ayağa kalkmışb : 
- Bana müsaade, ıekerim ..• 

Vakit geçt otobUslerde yer bul
mak zor oluyor. 

Beyhan, kollarını açtı: 
lsteraen, bu gece bende 

kal ••. 
Olmaz. .• Eve haber verme· 

elim. merak ederler. 
Behice, gittikten sonra Bey· 

ban, garib, anlaşılmaz bir buh
rana tutulmuştu. Sofraya ne za· 
man oturduklarını, ne yemek 
yediğini bilmiyor, hatırlamıyordu. 
Yorgun bir sersemlik içinde idi; 
kulakları çınlayor, beyni uğolda· 
yordu. 

Harun Şinasiyi ıevmlyordu, se
vemlyeceğinl de anlayordu; fakat 
Hilkate ehemmiyet verilmiş ol• 
masına tahammül edemiyordu: 

- Şimdi Hilkatin mi modası? 
Demek o dedikodularda bir 
maksat varmış! Mübarek olsun •.• 
Fakat Hilkat, timdi klmbilirt yeni 
ne zehirli dedikodular çıkarıyordur? 

Bu düşünce, bu ihtimal, Bey• 
ham çıldırtıyordu : 

- Benimldsi de budalahkl .• 
Meydanl pek boı bırakbm .•• 

Bir kadın iyi bir aileye men• 
sub mudur, ince bir zevk aahibl 
midir, değil mi? Bu kaideye riayet 
edib etmediğine bakınız, anlaraı· 
nız. Esasen lngillz kırallçeıinin 
sözU de meşhurdur: 

- Boyanın altında, bakikt 
hüviyetini saklayarak, maske takı· 
nan kadın, kadın değildir. 

* Bay Şükrüye: 
Eğer o:kah eskiden tescil edil

memiş ise, öbiir taraftan kadın da 
ölmllş lJUlunuyorsa, mahkeme kara 
rile bekar olduğunuzun ilanına 
neden lüzum göriilüyor, anlaya· 
madım. 

1'EYZE 
... ~..--. 

.. • .. • .... ••• 1 
. ... 

ıini tevkif etmiıtlr. 
Gazeteler Toplataldı 

Berlin, 10 (A.A.) lngiliz H Fran
ıız. gaıetelerinin bir çoğu mGsadero 
edilmiotir. MQsaderenin, sar hakkın• 
daki haberlerden ileri geldiği sanne• 
dilmektedir 

:m 

izinden sonra şirkete döndtığOm 
zaman Hılkat, pek bozulmuıtu ..• 
Şimdi,' onun acısını çıkarmak için, 
her çareye baı vuracakbr. Hem, 
beni korur gibi g6r0nllb öyle 
rezil, gülilnc edecektir ki... Bu, 
neye aklıma gelmedi? 

Genç kız, dUşUndftkçe siniri .. 
hiddetden yumruklannı nlyor, 

kemiriyordu. 
Ertesi sabah, tirkete gider 

gitmez Beyhan, TUrkimn odaıına 
koımuştu: 

_ Seninle biraz konutacağnn. 
Onun tellşından Urken TOrkio, 

korkak korkak geriledi: 
- Ne var? 
Beyhan, arkadaıının kolundaa 

çekiyordu: 
_ Koridorda, biraz konuşalım 

Birıey soracağım. 
Koridord• Beyhan ıesi alçatb: 
_ Geçen gün Hilkat, Harun 

beyle berabermif.. Sen de orada 

mıydın? 
- Evet •.• 

H"lk t b im aleyhimde - ı a, en 
neler ıöyledi? 

TUrkin, anlamamlf, sadece 

bakıyordu: • d konucu(.. 
- Senin aleybm e ... 

duğunu bilmiyorum. • . 
- Eskiden Hılkah hıç sevmi-

Behice timdil onun lizerine yen .. 
toz kondurmayor. Onun ıçın aen-
den soruyorum. 

TUrkinın pıkuıhktao göıl•rl 
açılmııb: 



8 Sayfa 

Dünya Hadiseleri 

Yol Kazaları 
En Fazla lngil
terede Oluyor!. 

DUnyanm en kalabalık hUkü
met merkezi olan Londra 

·-i,.-,-,-.l-te_r_e-de- tehrinde yol ka-
kaza za11 yUz.Undon haf. 

rekoru tada 25 kifİ ölür, 
____ _. vasati 11000 kişi 
yaralanır. Halbuki noel haftasında 
bu miktar şimdiye kadar hiç işi· 
tilmemiş bir derecede yükselerek, 
ölüler için (43)U, yaral,!ar için de 
(J 221 )i bulmuştur. 

* pa~is gazetelerinden biri, ad· 
hye sarayında bir avukat 

Agnigat ile ifa yeni tanıdığı 
tedigegl ka- bir mUıterisi ara· 
h•l eden bir smda cereyan eden 

avukat... bir 1?uhavereyl 
·-------• kaydedıyor. 

Bu avukat iyice aç gözlüdür 
bir mlişter:ıi zengin olmadığın: 
•öyledimi, derhal ayniyat ile te· 
diyeyi kabul edeceği cevabını 
•~rir, az çok ne olurıa olıun hiç 
bır menfeati kaçırmaz. y •nf 
mlişterfsine de anlatıyordu: 

.. - Geçenlerde bir halıcıyı 
mudıfaa ett;m. Fakat parası 
yoktu, bana bir hah verdi bir 
mobilyacıyı mlldaf aa ettim, kabi
nemin . perdelerini değiştirdi, bir 
•ll~cilyü müdafaa eltim, her aabah 
e~ıme bi~ lit~e süt bırakmaktadır. 
Eger vazıyetınfz müsaid de w ·ı .. 1 d gı se 
ııun e e bu şekilde anlaıabiliriz. 

r Müşteri derhal: 

.- Hay hay efendim, cevabını 
verır, fakat bilmem ki b . si w enım 
m.e. egfm~e elime geçen eşya 
ljınıze gelır mi ? 
i?Ukkanım Adliye sarayının köşe 
ıındedir, halis ceviz ağacından 
tabut ıatarım. 

* A vr.~pa gaz~te:en yeni yıl 
munaıebetı.e muhtelif mil-

Ulıır getiren l~tlerde uğur geti-
adetler... rı~ dUı~nceaile tat~ 

~-----' bık edılen uıullerl 
kaydediyorlar. Bu U!ullerden b. 
taneıi lıpanyada pek mütca~~ 
mimdir. Gece yarııı eaLı· l 

• } ' K yı 10 
ıon saatı ça maya baıladığı zaman 
herkes! her saat darbeıl için ağ
ı:ına hır llzllm tanesi alır, ve emin-
dir ki y~lın 12 ayı da saadetle 
geçccektır. Fransada ise bir tane 
altın bulurlar, her saat darbeıinde 
bir kenarını ııırırlar, üzerinde ı2 
dit izi yaparlar. 

v Hat~~ınız~a kalıınt gelecek yıl 
begendigi izı tdbik ederılniz. 

Son Posta 
Ye•mt. •l1a1t, H .. adlı v. Halk ıaaeteıı 

üki.Jabtiye, Çatalçeome •okata. aa 
l&TANBUL 

• • 
GuetemiıJe çıkan )'aıt 
H resimJ.ıria bütün ha1dare 
mahfuz ve caıetımiıe aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 8 3 1 

Sene Ay Ay A1 
Kr. "'· Kr. "" T()RK.IVE 1400 7SO 400 ıso 

VUNANlsTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Ad rea 
deği§tirmek 25 kur6s tur. 

Gelen ecmık geri t1erllmH. 
Ulnlardaw mes'uliyet alınmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul iliıvesi Jtizımdır. 

f' Poata kutusu ı ';41 letanbul ..... 
1 Telgraf : Soopo!ta 
' Telefon : 20203 ... 

SON POSTA ikinci klan n 11 

Miisababe Tarihi 
Kari Mektabları 

:.... 

Oç Taclı • 
ımperator Ecnebi Şirketler 

Ve Türk 
San'atkô.rlar Kadın Arıyor ! 

Kllçllk aan'atlerln Türkler• 

Fakat Onu Baş ~kaBir Dü hasn hakkındaki kanun çok yr 
rinde hazırlanmış ve blltl\n melll"' 
leket çocuklarını ıevlndirmiş bit 
kanundur. Bu kanun ahkAmını 
göre ecnebi tirketlerde ve f abrl" 
kalardakl mUtehaasıa iıçiler ancak 
muvakkat bir zaman çalışabile
cekler, bu müddei zarfmda Türk 
•an' atkirlar yetİ§tlrecekler vı 
yerlerini onlara terkedeceklerdir. 
Halbuki pek çok fabrikalardı 
kanunun bu hükmü tatbik edil
memekte, bu yüzden ıanayi mok" 
teblerinden mezun birçok iıçllet 
iısiz kalmaktadırlar. Kanunun bu 
hUkmllnU tatbik etmlye yansım .. 
yanlar sadece ecnebi tirketlerdlr. 
Alakadarların bu habis etraf andı 
nazarı dikkatlerini celbetmeyl fal
deli buldum. \ 

•• 
şun~e 

DeUzü 
yordu 

Sanayi mezunlarından: SüleymaJI 

Bir Ebenin Temennisi 

Oton bir tarafına cermeoleriıı gümüt tacını, öbür tarafına J,ombardiyalıların demir tacını koyarak karşıııııa da ınimli 
Adelayd'ı alarak tatlı günler gcçirmiye koyulmuştu 

Hayrebolu Belediye kabile~ 
yim. Üç aydanberi maq alam .. 
yorum. Doğum yapbğımız ail~ 
}erden ncret almadığıml% lçlo 
maaı alamamak yUzllnden ııkınU 
çekiyoruz. Bazı zengin ailelet 
ayak teri olarak en çok 2 Teya 3 
lira veriyorlar. Fakat bu da pek 
nadirdir. Belediyenin maaşınıl 
muntazam vermesjni rica ederiıa-

Şarlmandan ıonra Orta Av- dalaımalan idi. tacını dUıünüyordu. iki taç taııyan 
rupada birçok kırallıklar kuruldu. Bu dalaıma, git gide açık bir başını balA çıplak bulan Kıral, 
Bunlardan biri de "Cermanya,, boğuşma biçimi aldı. Kırallardan altın taçı ele gcçlrmedikce ken-
adını taııyordu. Fakat kıralhkta «Beranje», saltanat ortağı Lot- dini tam bir hükümdar aayamı-
düzen yoktu. Sağdan soldan yav- haire'i kUndeden attı, bir yolunu yordu. 
lar saldmyordu, Ccrmauya bal- bulub zehirledi. Üstelik karısı Lombardiyanm eski KıralJ Hayrebolu Belediye Ebeıi: Layık• 
kını ıoyub ıoğana çeviriyordu. "Adeliid,, 1 de sarayda bırak- Beranje, yanlış bir politika ile _, 
Hele Macarlar, o çağlarda Cer· madı, incite incite payitahttan Othona o tacı da yakalamak fırsa• ( Cevablar ) 
man} a Kıralhğını ıamar oğlanı çıkardı, "Garda,. glSIU ortaaındakl tını verdi. Po kenarındaki boz- --,.. ___________ __. 

yerine koymuşlardı. HergUn sUrU bir kuleye kapattı. gunluğuu acısını Romada çıkar- Hııdımköyde .Uııy Kamran : 

b 1 b k Adresiniz nokıan olduğu lçlJI 
ile ovaya giriyorlardı, kl5ylcri ya· Adelaid, öy e ir yaıayıfa ma iatiyen Beranje, Papa on 
kıyorlardı, köy:tileri dağlara ıü· ıes çıkarmıyacak kadar miskin lkinbi Ja:ı aleyhine harb açmıfh, mektubla cevab veremiyeceğiz. 
rüyorlardı, ellerine geçeni topla- ruhlu bir kadın değildi. Dört Bu Papa kilise maskarahklaıının Okuyucularım!dan Bay Refet 
yıb geri dönüyorlardı. yanı aıkerle çevrili, oturduğu ıaheser bir örnegl olmak llzere Gündere r 

Cermauya kıralJığına çeki dil- yerin de ada olmasını rağmen henüz on yedi yaşında iken fsanın Bahaettiğiniz mecmuaya bit 
zen Yeren "Othon" adlı kıraldır. r.ekAsım kullandı, gllıelliğini kul- vekili ilan edUmiıtif .. Beranje, bu mektub yaıılmıı ve nazarıdikkati 
Ona Cermenler "Büyük Kıral,, landı, nöbetçilerden bir ikisini maskaralıktan iıtifade etmek bu neıriyat üzerine çekilmiflfr. 
derler. Bu adam, çok ceıur bir baştan çıkardı, kendine bağladı, istiyordu. Genç Papa fae lf. 
Şövalye idi. YUzU çok kırmızı, onlann yardımile Cermanya Kıralı yakaladığı yeri kaybetmemek Bay A. Güvene: 

sakalı çok uzundu. Bir av gözli- (Othon) a haber yolladı, kendini kaygusunda idi. Bundan ötllrn Aspirinin doktor tavsiyesi 
yormuı gibi gözlerini ııraaıra zindandan kurtarması için yal- Kır al o tarafa sığındı, onu Ro- olmadıkça kullamlmaıı dalaı• 
açardı, kapardı. Yllregl nedenlü vardı. manın yardımma çağırdı. r.ararlıdır. Takvimlerin llcretl• 
pekse kafası da o kertede iı· Adelaidin yardım dileyen el· Othon'un Beranjeyi gidermesi verildiği keyfiyetine gellnce, bO 
lektl Yaman dlixenci idi. Önüne lerinde Italyanın demir tacı var Ye ordusile Romaya girmeal pek ticari bir reklAm meseleaidlt• 
geleni aldatırdı, kendini aldatan demekti. Beranjeyl giderlb Lom- kolay oldu. Genç Papa da, ken- Gazetede yazılma11 muvahk 
bulunamazdı. Okuma bilmezdi, bardiya tahtına AdelAidf geçil"' dini kuttaran Cermen Kırabna değildir. Bize gönderdiğiniz gibi 
almancadan baıka dll!e konuı· mek 0 tact yakalamak olacaktı. Romanın altın tacını geydlrdi. bir mektubla keyfiyeti bahsel-
mazdı. Bununia beraber Cerman• Othon böyle dlitUndli vo Lothai· Dünya tarihi bu ıuretle "Mukad· tiğinlz firmaya bildirmeniz muv~ 

yaya düzen vermişti, bütün pllrfiz... renin öldUrn;meıinl affetmiyen- dea Cermen • Roma imparator- fıktır. Yerli mllstahzarlar teair fi 
lerl gidermiıti, büyük bir deYlet lerin, Adeiaidi acYenlerin yardı· luğu., nun kurun:u:ıu görllrken tifa itlbarllo ecnebi müıtahzarlara' 
kurmak yoluna girmiıtl. mına gllvenerek Lombardiyaya Othon da en yüksek Wklllllne aynıdır. Taze olmalan da terdlt 

te ~:bodn, Cermanya larallığını girdL Bir iki ay aonra demir tdac, ermiı ı°lkuyordu. Arbk baıını açık -~~~!!!~~~~--~~~~..!~:.-....... J 
mıı e en "GUmUt tac,,ı kendi kuruntuıu bol Othonun başın a, "• çıp a görmlyordu, demirden, bilo onları Adeliidin yaama getil9 

baıına az görliyordu, Italya kıra]• güzel Adelaid de onuun ıara) ında gt\mU4ten ve altından Dç taç al- mek ve tıç. imparatoriçenin birde• 
larına nıahıus olan "Demir tac,,la idil.. bn:a ok ha,, kendine pek ıOılO, imparatoru olmak mllmkün değildf. 
muk•ddeı Roma lmperatorlannın Bir tarafına Cermenlerin gU- pe Fy~ lfıkh g6rlln0yordu. Bu aebeble taııdığı hlllya, yam .. 
taııdıklan " Altın tac d b mU• tacını, öbUr tarafma Lom· 8 at onu timdi baıka bir bir illet gı·bı onun idni kemlriyordı.ldf 

"
1 a ·- y dü Ü .. tına geçirmek kaygusunu taıı· bardiyahların demir tacını koya• . 1 nce Uzer olmutlu, tlç taçb Adeliid, kocaıının kead 

yordu. Bu kuruntun i rak, karıısına da sevimli Adelaidl hır ımparatora tek bir kadını az ktıçllk görmex..e baıladımnı, yllrf" 
1 L ·ı un yer ne ge· 1 a . b 1 D • •• ... 
e1:1 mesi için Lombard· k 11 alarak tatlı gllnler geçlrmiye koyu an 1 rmıye 8 1 amııtı. emir, ıtı- tinde batka dilekler tqıdıl' .... 

ille, Papalarla hoğUfm~ra e:erka dıi·. Othon araaıra içini çekiyordu, altın mnı ~e. altı.n taçları karıııına 1tzerek içlendi ve aldn. OtbG' 

bHenllı dUıen bulan Cer~anyayı --··-..:::····;·•••H••••···········.,····:-····- aHlıncat ıçıne hır ub~UnUl ıellyordu bu 6lümll, fıraat uyarak yeni .,., 
öyle aavaılara ıokmak · d x. SOD PO_.. er acın ayn ır lmpaı·atoriçe kadın aramıya koyuldu. Oo" 

deX.ildi. ııe o.,ru - ... - vermeyişine hayıflanıyordu. d 
5 gUmUt tacı geydirecekti Ye py~1 
Othon, kendi içinden 0 iki 

taç için geviı getirib dururken 
Po ıuyu kıyıbrındakl Lombardi· 
ya kr.ıl:ığında karıfıklıklar yUz. 
gösterdi. Post kavgaaına girlıen 
iki prens bir tllrlU uyuıamadık
hm, birbirlerini de yenemedikleri 
için halk araya &irmlf, ikisini de 
kıral tanımaya karar vermiıtl. 
Bir kıral, belki bir ıeydir. iki 
kıral lıe mutlaka hiçtirl.. Bu 
Lombardiya qleri bUsbütün ber
bad o~muştu. işin acıklı tarafı, 
bir tarayda yaşayan kırallann da 
eski hıncı unutmamaları yino 

iLAN FiATLARI Othon, bu yeni dOtllnce ile bahtı yaver olub da birgUn yer 
rahatını kaybetmişti. Sık sık ba· lmperatoriçe do ölOrae yenuiO' 

i- Gaut•nl11 .~ ,..,.u~ 
61r dla11ıın iki •'''' 61r 
(•relim) ugılır. 

2- Sag/aau ....... 6/r ıontl• 

Mire llü /iah ''"''"'"'" 

ıını elleri içine alarak hulyaya altın tacı verecekti. Bu suretl•• 
dah; ordu, demir taç giyen Adell· hayalinde olsun, ayn ayrı tacı-' 
idin yanıbaıında gUmUı tacı ta· taııyan Uç kadın yaıatmıı oll' 

caktı. 
fıyan daha güzel bir kadın baıı O 11. thon bu emeline ereuı•CJI' 
ve onun da yanında altın tacla Blz ı t N.k f ftf eayfa tayfa ıay[a aayfa l)~-er 5011 anı mpara oru ı e oro• -dl 

ı , 2 s / ~ 5 )·erler ,.yfa beıenmiı daha parlak bir yüz kaaın kızı T eofanoyu alarak gij-
400 250 200 100 

1-80--ı--_, arıyordu. mUı tacı onun baı.na geçir•b ~ 
Krş. Krş. krş. Kış. Krt. ~ Othon için böyle iki kadın diyse de altın tacı yUkletec~ 
...~---.. ~----.-.-..ı. ... ıİlıİ, bulmak, demir ve altın tacları llçllncll kadm başıoı bulamad 

3 •:BiP '°"timde __,, ele geçirmekten daha güçtü. Bir öldü. 
(B) lcetı... N1'4.,. kere sağında, ıolunda, yanında, ÔlUrken hep o hulyayı ıafl~ 

•-,_'"::-~, blı1t flG•dor yönllnde bu taçlara liyık kadın lıyordu, ayrı ayrı taclar tat•Y'J. ,..,;;,."';,flr;: ıire yoktu. Her hangi bir teaadOflin Oç imparatoriçe ile konuşuyordP"' 
yardımile bGyl• iki ka<Loı bulu M. 1' • 
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Zegtinlerde Kara 

Dbyada Olup BiteDler 
Lindberg Meselesinin lçyüzü ! 

ı- Bilmecemiz 1 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler ballık Ve Zararı 

Amerikada Katil Olduğu Sanılan filr Adamı Nasıl Muhakeme Ederler? 

Tuzla köyUndo oturan bir 
arkadaıım ıeçen gün b • • -
rote l' . d onı zıya 
d ge. ııı~ o elinde bir zeytin 
alı .. getırmıı ve demiıtl ki: 

Mahkeme Reisinin Jüri Heyetini Teşkil Edecek 
Zatlardan ilk Sorduğu Sual/ 

birer muatara defteri ala• 
cakları Salihli Altınordu llkmekteb 
612 Bahri, Bebek Hamamaokak No. 
14 de Vedad, Uşak Ortamekttlh sınıf 
1 den 104 Sedad, l:ıtanbul 44 ünoil 
mekıeb 3-A dan 34 Nebahat, .liurea - Kaç yıldır zeytin ağaç

larımıza bir hastalık çullandı. 
~enç d.alları ve yaprakları ılm
ııyah bır toz bllrilyerek onlan 
karartıp kurutuyor Bu il d 
t k · • Y z en 
~ zleytın tanesi alamadığımız gibi 

bgaç arımızı da bir bir kaybetmeye 
d~vıladık. Bunun neden Ueri gel
~g~nl .v~ elbet bir çaresini b. 

ıöyıerımız? " ıze 
.. Hasta zeytin dalını iyice bir 

g.ozden geçirince gerçekten ıim
~ı; ah bir tozun yaprakları sardı
gıkı, v elle ı:linince bu karalığın t• 1 lıgtını gördüm. Yaprakları bu 
t:n e sokan ve körpe dalları kuru· 
dendig~r . haktadlığa ( Karaballık ) 
ona nı ar a aııma ıöylemeden 

B'uu izaha~ vermeye başladım: 
kılıga girmiı . 

dallarını yıhn her a ınd !eytın 
üzerinde ·· k Y a agaçlar 
ilkbaharda g:~:erek milmkUndür. 
yaprakları bU .. ba~araanaz 
t ruyen o sım . h 
b~:ı•;akraamdak aarı renkli u~?'c~k 
H 

ım no talar da ö 1 ele bunların d g rll ür. 
biçiminde arı ara.sın a yumurta 
dar büyUklfıkt mb pırioç taneıi ka· 
yığıular da _e ır takım pamuklu 
rını tırnaklagoke çarpar ki altla
mumu reı . d ar~ıt,rırsanız bal· 
giz.lendikl~~~:i f a!:k takı~ ~illerin 
o aarı noktacık! hdersınız. lıto 
çUk bit olub ar ep birer ku
ıaklananlar dph!llukların a~tında 
olmuı bi . la .1 

• o bitlerin anaç 
h 

çım erıdır y 
yere ortumla • apııtıkları 
yaprakların :;,nı d s1~kub biteviye 
emerler. Bunlara a arın suyunu 
koşnil derlerae de gbnel bir adla 

tinde gördüğü U u bitlerin zey-
linde [Fi.lpea o· z ş]udçeıidine fen di· 
saldırdıkları a •. e~ erler. Bu bitler 
llrerler ki 

8 
gaç 8 o kerte çabuk 

z çağda b'ttü ~ 
•arar ve onu eme u n agacı 
meyva tutmaz bi h~e zayıflatır, 

Bu sırada ark r d a e getırirler. 
barak: 8 aşım ıabıraızla· 

- Peki! o . . 
Dereden oluyor?D~ı~aa~ah tozlar 

- Evet ded Y ıoznmu kesti. 
Yeri de oraı .m. lıte en meraklı 
taraftan kend~dır. Bu bitler bir 
ederlerken b· zararlarına devam 
bir su çıkara:~kyb~dan ~a tekerli 
bulaı.tırırlar. Zeytin ıu ıle yaprağı 

kkendı teri de [ M' yapraklarınm 
an.10.... ıyella - ] b 

t Y - yaprağın ij t . .una 
oıu meydana . s ü o sımsıyah 

çl ok elveriıli bir getıren haatahğa 
lı !<ara ballık ] de~:':.t.ak olur. Bizim 
Ef n !en dllindekiı~:iz[ bu hasta· 
b aofıla ] dır. K ı Antenarya 

: tekerli •u n:':~allık mantan 
'a~İlarak yapraklar'::t gittikçe 
b 1 ar ve onların nef er tarafını 
eıBe~~~ıine engel t• alınaıına, 

ıhraıniz ki o ur. 
lerde çok hu Y•praklar, bitln
~nlarla fazı yUk itler görUr 
açırdıkları 'b ıularını bavay~ 

teıirleri altıngd lb gtıneıin faydalı 
•larak t • avadan k b 
b al opraktın aldık] ar on 

e eylci ınadd l an diğer 
l&•delerlne e erle birleıtirib 
Yaparlar. B~8iayacak nuneler 
b~lunan (klorofil)ftedJ yap~aklarda 
Din bnytık b · 8 ı yeşıl neıne
bu klorofil :d P•f!. •ardır. Gftn~ı 
ederek anlattı~nda~ı nesneye tesir 
Y.•pılan neınelgıın ı~l~r olur. Ve 
ııuer • te er bitının gövdesine 

işte mkıınıu klorofili. 
aannca k a~abalhk, yapraklan 
adamın h ömtilr depoıundaki bir 
ıarıb k er &rafmı ince bir tozun 
k aı ınta • i . araball lc ermes gıbl bu 
bava alı tozları da hem nebatın 

Fleminglon, 
(ikinci kanun)
Tayyareci Lind· 
bergin çocuğunu 
kaçırdığı, kaçı• 

rırken de dUıUre
rek ölümüne ıe
beb olduğu zannı 
ile ıübho altında 
bulunan adamın 
muhakemesi bat
ladı. Neticealni, 
nihayet bir haf· 
taya kadar, belki 
de bu aalırlan 

okumadan evvel 
öğrenmiş olacak
ıınız. Fakat A· 
merikada katil 
sanılan bir adamı 
nasıl muhakeme 
ederler. iki üç ıahrhk bir ajanı 
tel~rafının hunu size anlatamıya· 
cagına eminim. Binaenaleyh ıize 
isterseniz biraz taf silit vereceğim. 

lf 
Flemlngton küçUk Ye mutaden 

çok aakln bir aayfiye ıehridir. 
F :'kat seaıizlikten hoşlananların 
dınlenmek için tercih ettikleri bu 
yeşil köşe . son gtinlerde değişti, 
davayı takıb etmek için hariçten 
gelen, bilbaasa gazeteci ve fotog· 
rafçılarla doldu, oteller f •khm 
tı~ımdır, pa~siyonlar da öyledir, 
bıraz geç mı kaldınız, gecenizi 
mutlaka bir gazinonun salonunda 
geoit bir koltuğa gömülerek ge: 
çirmeye mecbursunuz. Mamafih 
bu da tehlikelidir. Muhakeme sa· 
lonuna girmek mi iıliyoraunuz 
İ) iıi daha bir gece evvelinde~ 
kapı önünde nöbet beklemek, ilk 
yeri almaktır. 

"' Muhakemenin ilk celseai "jilri 
heyetinin seçim iti ile geçti: 
Şehirde JUri heyetine girme hak· 
kına malik olan 60 kişiden fazla 
adam vardı, hepsi de çağ rılmıfb, 
içlerinden kur'a lle on ikisi ayn
lacaktı. Mahkeme reisi isim ııra• 
aile birer birer çağırmıya koyuldu, 
6nllne gelen herkeae iki sorıu 
soruyordu: 

1 - idam cezaaanın lazım olup 
olmadığı hakkında bir kanaatiniz 
Yar mıdır? 

2-Bu meaele hakkında peıin· 
den edinilmiı bir dftıllnceye ma· 
lik miılnb: 1 

lıtenilen ıey jüri heyetini 
terkip edecek olan zatlerin tama· 
men bitaraf olmasını temin 
etmektL Binaenaleyh herkes 
açıkca söylüyordu: 

- Evet. 
- Hayır! 

i 
, maıına he d . 

1 erneaine ' m e gilneıın 
•indirme · ~~gel olarak klorofilin 
bu it dur~ın durdurur. Halbuki 
ten alıkon~ca debat beılenmek· 
•onu da yap~' ki emektir ki bunun 
derken ağacı: krın, dalların ve 

• Sonu gel u~_umaııdır. 
ece.-; Yaz.ıda • 

Diyordu. Ent cevabını Yeren· 
ler bi taraf olamıyacaklardı. Çeki· 
liyorlardı. Geriye kalanlar arasın
da kur'a çekildi, içlerinden 12 si 
aeçildi, bunların (8) i erkek dördü 
kadındır. Yek diğerine meslek 
itibarile yakınlıkları yoktur ve 
teaadUf bunların aralarına her 
ıınıf lan bir kişi koymuştur. Bir 
makiniıt, bir seyyar komisyoncu 

r za Çiftçi 
J aat hu d 
.. ı •lllı&L •uaun akl •lltlclllerlald 
.... Son Poata'nın (Çlftp) el •••ala ,,.,eeelatlr. 

bir hoca, bir amele, bir dUlııer, 
bir muba1ib, iki çiftçi, bir ist .. 
noıraf, ikl ev kadını, bir dul, 

/ 

itte kararı Yerecek olanları 
bunlardır. 

Reiı kUrsüsllne geçti, 1 
mUddeiumumt, yanıoda yer 
aldı, jUrl heyeti azaaı da 
kendilerine tahaiı edilen \ 
köıede yerleştiler ve mu· 
hakeme do baıladı. 

- Maznpnu getirlnlzl 

Havptman ırıyarı bir polis 
memurunun önünde içeri girdi, 
çok sakin, çok .,,etin görUnUyor· 
d~ ve . bntun geceyi hapisanedeki 
hücresınde dolaşarak geçirdiğinin 
sö~l~nme~ine rağmen yorgun da 
degıldL On aafta bir sandalyeye 
olurdu. Herkes ona bakıyordu. 
Fakat bu umumi alika daha ıön· 
memiştl ki salonun kapıaı tekrar 
açıldı. Undberg yanında karısı ile 
görtindU, hemen maznunun bir 
metre yanında yer a!dı, oturdu. 

Muhakemede hazır bulunanlar 
bu dakikada mazounu:ı yanında 
duran avukatına eiiLerek mırıl· 
dandığ nı İfİtli!er: 

- Miralay Undberg bu zat 
mıdır? Kendisini hiç görmemltllm. 

Bu ilk bakıı müstesna, celse
nia bUtün devam müddeti içinde 
ne Undberıı ile :ıevceıi, ne de 
maznun yekdiğerine kat'fyyen bak· 
mıyacaklardır, sanırsınız ki ara
larında milyonlarca kilometrelik 
meaafe vardır, ikisi de o derece 
ıaklndir, fakat (Miıiı Lindberg) e 
gelince: Kadın aapıandır, reisin 
ıorduiu ıua!lere titrek bir seıle 
cevab verecektir, az ıonra cllrllm 
delilleri araı:nda çocuğunun elbi· 
1eılni ıördtığtl zaman ağlamıya 
baılıyacaktır. Hllviyetlerin birer 
kelime ile teabitinl müteakıb ilk 
ıözll Mtıdde:umum1 aldı. Hidiı .. 
nin bir hullsaımı yapıyordu: 

- "Miralay Lindberg ile zev· 
ceal bir ııece çocuklarının beıiğl· 
ni boı buldular, zabıtRya haber 
Yerdiler, poliı geldi, an!adı ki, 
mürebbiyenin biraz ayrılc!ığı bir 
zamanda dııardan odaoın pence
resine bir merdiven dayanmıı, 
çocuk ahnıb götlirülmUştOr. Fakat 
meydanda hiçbir iz yoktu. Der· 
ken bizzat (Lindberg) e bir haber 
geldi, çocuğu kaçıran mühim bir 
para mukabil:nde geri yerecekti. 
Lindberg çocuğu görmek istedi 
göstermediler, fakat inanmaaı içi~ 
elblıelerlni yolladılar. O zaman 
Lindberg istenilen parayı gön· 
derdi, fakat banknotların numa• 
ralarını almııtı. Bu bankotlann 
bir kıımı, blllhara timdi kartı
mada duran Havptman'ın cebinde 

Birinoi erkek lisesi 3-A dan 6~4 M. 
Sacid, İstanbul 47 inci mekteb 82 Ke• 
nan İrfan, Ankara lsmetpaşa lıkmektebl 
5·E deu 1086 Fedai, Kızıltoprak 6 ıocı 
mekteb 4-A dan 114 Sahir Salah, İs· 
tanbul kız lieesi 2-A dan 249 llümeyrı, 
Ankara lltekinbey mektebi sınıf 4-A 
dan 124 Necdet Bay vo Bayanlar. 

b~lundu. Çocuğa gelince, anlatıldı 
kı kaçırılırken düşürülmüttür ve 
bu düıme ölnmline ıebeb olmut
tur. Katil ııfatile muhakeme 
edilmes:ni iatlyorum. ,, 

Müddeiumumt yerine oturdu. 
Ve Reis Lindbergin zevceıine 
hitab etti: 

- Madam, hadisenin vukua 
geldiği 1 mart gününü naaıl ge
çirdiğinizi bize anlatır mısmız? 

Misis Ann Lindberg ıöze 
baıladı. Keıik, fakat çok sade, 
aydınlık cümlelerle anlatıyordu ı 

- Bütün aabah vaktini ço
cuğumla gcçirmiıtim. Şendi, gl\· 
lUyordu, oynuyordu. Öğle ye• 
meğini ır.utad zamanında yedi. 
Sonra biraz uyudu. Ben de 
bu fırsattan istifade ederek 
biraz hava almak ıçın so· 
kağa çıktım. Döndüğllm zaman 
bahçeden kUçllk bir taı alarak 
penceresine attım. Mürebbiyesi 
Misiı Gow bu çocuğu kucağına 
alarak bana göıterdl, gUlllyordu, 
henUz 20 aylıktı, sarı saçlı idi 
mavi gözln idi ve daha pek mi: 
nimini olmaaına rağmen bütün e11· 

halkını tanıyordu.,. 
Ann Llndberg çocuğunun oda· 

sını oyuncaklarmı mavi pembe 
beıiğinl anlattı. 

Müddeiumumi - Beşiğin mavi 
pembe olduğundan emin mialniz? 

Ann - Evet, mavi pembe! 
Müddeiumumi - Çocuğunuz 

ıarırşmdı değil mi? 
Ann - Evet sarııın ve kıvır

cık! 
Evde Tellt 

~kıam yemeğinden ıonra mU· 
rebbıye Miı Gow telitli alt kata 
lnmltti: 

-. Çocuk ~ok, diye bağırıyordu. 
Lindberg ıle zevcesi Uıt kata 

koıtular, odaya airdilor, betik 
boıtu. 

Ann Undberg bu tafallAh 
verirken çok müteheyyicdl. Ağh· 
Y?rdu. O teliıfı, matemli geceyi 
bır daha yaşar gibidi. 

- Kocam sokağa fırladı, bah
çeleri ormanları aradı bitkin ve 
boı geldi. • 

Kadın oturdu, Mllddelumuml 
tekrar ayağa kalktı, timdi çocu
iun, kaçırılmaaım takip eden 
vak ayı anlatacaktı. 

birer boya kalemı a1acaklan 
BüyUkada Kumsal caddeııı No. 9 da 
Nurbayat, İzmir Karoıyaka 'fü r kbirliğl 
mektebi ıınıf 5 den 4-!6 'l'ımk, Bostancı 
likmekteb 153 Hikmet, İzmir erkek 
lisesi sınıf 2 den 9 Lfı.tfi Altay, Kum· 
mapı Rum ilk kız mektebi 6 ıııcı ıınıf 
Fofo Meaine:d Bayan ve Baylar. 

birer lastik top alacaklan 
lstanbul 44 üncü mekteb ınnıf 3 den 
140 İhsan Raşid, Kudıköy erkek liseai 
896 Muhib, Kuleli aıkeri lısesi Si3 
Şefik Salim, Kurokapı Rum kız mcı.:.· 
tebi 6 mcı ıınıf Hariklia Mavridu, No
terdam Dosyon mektebi 38 Neriman 
Hahmi Bayan ve Baylar. 

birer bUyUk aulu boya ala· 
caklar: lstanbul 43 üucü mekteb 
101 Lamia Nail, Akhiear llkmekteb 
talebesinden Ahmed oğlu Mümin, 
İstanbul kız liıı6si D-2 nen 76G Handan 
.Fevzi, Balıkesir Dumlupunar mektebi 
eınıf 4 den 203 Fikret Erdoğan, latan .. 
bul erk•k lisesi A-1 den 15 Orhan 
Day ve Bayanlar. 

birer kUçük sulu boya ala• 
caklar: İstanbul 44 üuoü lıkmekteb 
b~6 lı.ıdor, Auke.re. Geuçeğa apartı• 
manı 2 inci kııt N o. 5 de M. Iınrc, 
l.stanbul rum kız llkmektebi 6 inci sınıf 
Efrosini, Ankara hu11u11i Dizim mekıeb 
274 Ozcan Arun, Kabataş erkek liseıi 
2 inci ıınıf 756 Nejad Bay ve Ba· 
yanlar. 

birer kart alacaklar: Edirne 
mulıtel.t ortaruekleb H-1 den 218 Na· 
bide, İstanbul Küçükpaıar Ahlat sokak 
No. 4 de Güneri, Kayııeri Kolordu 
evrak müdürü Bay Nuri oğlu llıean, 
Mersin Akdeniz oteli ıahibi Ali oğlu 
Oıım{ın Nuri, Konya ortamekteb D • S 
den 88 Aydın, Ankara Dumlnpunar 
llkınektebi sınıf 3 den 290 N evı.ad. 
'ftmıua ortamekteb A-2 den 56 Nimet, 
Salihli Altınordu ltkmekteb sınıf 5 den 
62 Kotok, Konya General lsmet İnönü 
A-4 den M. Sınına:r:, Edirnekapu köf· 
teci Hasan kızı Giindüz, Eskitebiı 
lisesi ll-2 den 913 A. Ihsan, Kayıell 
Kolordu daire Bay Nazif kızı Nevin, 
Eskitehir lımet İnönü mektebi aınıl 
2 den 339 :Mualla, Biga ortamekteb 
ıınıf 2 den 66 S. Güler, Urfa Direcık 
hudud tabur ağır makineli takım 
kumandanı Bay Nihad kızı . Suzan, 
Aukara musiki muallim mektebı mual• 
limlerinden Hay Tı&hlr oğlu Gencay, 
Beşiktaı Mmrlıoğlu sokak No. S8 de 
Çetin, Lüleburguz Sıumısaklı çifıl~ği 
makini•tİ M. Muharrem, Konya A.kıf· 
pilf& mektebi 27 Kadriye, Pangal.b 
Kurtulut caddeıi N<'. 22 de li~ük Sı• 
mikoğlu, Adapaıar ortamektebı D • 1 
den :ı!47 Salbri, lnegöl ortamekteb 
2 den ıo Nuri Ertel, letanbul kuı 
liıesi 134 Cavidan, Zonguldak a~ele 
birlığiode Mehmed Ekrem Juıı Nadıde, 
Ankara Gazi İlkcoektebi arkasında 
Bay Necati apartımanı No. 4 de 
J\.lper, Uzunköprü belediye ka~~aı 
m•muru kı:ın Feride, Ankara Oz&urk 
mahalleai Tahtakooak ıonağı No. 11 
de Mehmed Oıel, Eskitebir Ülktl 

Müddeiumumi - Çocuğu kaçı
ran pencereden çıkarken dtııtO. 
Ve bu dUtme kolunda bulunan 
çocuğun ö.meaine ıebep oldu. 
Maamafih adam ceaedl bırakmadı, 
bir koluna aldı, öteki koluna da 
peoc~reye çıkmak için kullandığı 
nıerdıyeni taktı, bin metro kadar 
yUrUdU, merdiven ağırdı, taıınmaaı 
gUçtU. Orada, bir çalılığın kenarına 
hır.akli, sonra çocuğun elbiae· 
lerıni . . ıor,du, baıka bir yere 
ceıedını gomdU, bu cesed bilihara 
yarı tefe11Uh etmiş bir halde bu· 
lunmuı, elbiaeleri ise L;ndbergden 
para ıızdırmak için kullanılmıştır. 

mektebi 11oıf 4 den 228 Ferhunde, 
Konya Gazipaoa mektebi 282 Kemal, 
Bayan -ve Baylar. _ w-
~.mafib ıaldndi, anlattı: 

- Yemekten sonra klltilpha
nemde karımla oturuyordum, bir 
aralık kulağıma bir seı geldi, 
mutfağımızda, rafta duran bir 
portakal ıandığı yardır, onu 
dtlflD aandım • 

Reiı - Bu gCrültDyU bi.r. me~-
divenin dliııneai de yababıhr mı? 

Lindberg - Zanneder:m, fakat 
o dakikada ehemmiyet verme-

miştim. 
Muddiumumi - O dUıcn mer-

diven el'an maznunun bo,nunda 
Müddeiumumi oturdu. Reis 

Undberge bitab etti. 
- 1 mart gllnlinU anlatırmı· 

ıınız? 
Undberg, bir hamlede Atlan

tik denizini aıan genç ve sakin 
tayyareci değildi, timdi pek yaı· 
lanmış, daha doğrusu keder 
altanda çökmllt ıörllntıyordu, 

durmaktadır. v 

Celse müddeiumuminin bu agır 
cllmleslle b:tti, Fakat maznun 
yine sakin, batta laka} ıd duru• 
yordu. Muhakeme yarın devam 

edecektir. 
§ Resi!lllerimizde maznunun 

hirkaç pozunu 1örüyorıuou%. 
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TOMBUL MIRASYE 
1\o: 131 Ya:ıau: Sermed Muhtar Alus 11 - 2 - 9~ 

K mbur la Bo ses Başba a Vermişlerdi 
sineye inince ti-~ " 
şedekl gibi dur· '"'"--dy 
mayan o körola· ~.' 
sı rakıya yUk· ~ ~ ~ ? \ıQı\..~~~ 

letmek. ~- .il~~~ 
Tombulun, \r@( 

çokça kaçmp · 
f aıla keyif ha• 
lile evden çıktığı 
malum •. , Sağ ol·~ 
sun bir defa ağ·~,' 
:uru bulattırdı mı, 
kanaat etmeyllp 
çorap ıökllğO G 
gibi arkasını 

lkiacl kla.m 11 

BugllnkU Cuma tatilinizden istifade ederek 

SOM R Sinemasındaki 
2 bilyllk filmi birden 

Bütün ıehirlerin yıkılmasını, 
Nehirlerin tqmasını, kıyametin 
kopmasını gösteren 8ahnelerle dolu 

AH ŞER 
müheyyiç ve hissi dram 

görmeğe gidiniz. 

ŞAHANE 
VALS 

Oynıyan 

MARTHA ECGERTH 
2 film birden S O M E R Sinemasrnda 

Bugün M i L L t Si N E M A D A ~--
Mevsimin iki bliyllk filmi birden 

AMOK 
Mümeasileıi : MARCELLE CHANTALE 

Görmeden aolatılmıyacak, bütün arıutanom canlı olarak karotwza 
çıkaracak, hayret edeceğiniz esrarengiz bir film. 

Aynca ilAYeten : K 1 Z 1 L O V A S 0 V A R 1 L E R 1 
Mümeısili ı GEOROES OBRlEN 

Baıtan aıağı heyecan dolu bllyOk film 

- Bırak Allahını aeversen 
amca, di} ordu. bir daha 
onunla beraber gezmiye adımımı 
atarsam iki olsun .•. Cıvıdı; locanın 
içinde etmediği sululuk, kepaze· 
Uk knlmndı... Yalvardık, yakar· 
dık, meram anlatamadık. Nihayet 
hak ettiği cezasını buldu. Kolağa· 
sı yerden göğe kadar hakb idi. 
Ellerl, ayr • vı var olsun... Şaka 
değil, biı.lcr de hapı yuttuktu; fİm· 
eli )'ara, bero içiode kalacaktık. 
Bereket versin 88 ile Paakal Api· 
ko davranup fertiği kırdılar. Ben 
de locanın kö~eaine büzülilp san· 
dalyeleri önUme çektim; poatu 
güç kurtardım. 

Şimd., meselenin genç kadına 
naaıl, oe ıekildo açılacağına 11ra 
gelmltti. 

ııetlriyor .. , Lo- Vehbiyt; kaput dayağının en domuzuoaaını atıyorlardı 
cada da ıiıe tiıe konyak de- Kartılıklı, birer cıgara daha ~..ıııııı• .. 
virmi.. Orsa boca yalpalarken yakblar. Vehblye yine verlftlrir-

Dlln •'!!amdanberl \al latenbul ikinci icra memur 
lu§undan: ipotek cibetinclen paraf• 
çemlmeaine karar verilen ve yemıaP 
ehllYUkuf tarafından tamnmına (28~ 
iki bia Hklz ytb elli d3rt lira kıymıt 
takdir olunan l.tanbald• bin bir direlı 
mahalleıiain Ktod Ferar ıokaftncl• 
eski 16 yeni 38 No-la bahçeli bir e~iıa 
dC>rtte tlç hi11Hlle yiae mezlrikr mr 
halde n ıokakta ukl 16 yeni 31 n ... 
mara ile murakkam Te tamamına iki 
bin y(lz elli dokuz (2159) lira krJ1Det 
takdir edilen bahçeli bir nfn Hki' 
hissede yedi hlueel Ye yine mezldt 
mahalde eu terazisi ıokağında esld 
S, 3 mükerrer yeni 1, 17 numara ilf 
murakkam Ye tamamına llç bin il,.. 
kıymet takdir edilmiş olan mna dik• 
kan bir evin sekiz hiaae itibarile yedi 
hissesi açık arttırmaya konmuf oloP 
13/2/935 Çartamba gDnO •&at 14 d ... 
16 ya kadar dairemizde açık arttır111• 
suretile satılacaktır. Arttırma bedell 
mezkilr gayri menkule takdir edileO 
kıymetlerin yGıde yetmit betini bul• 
duğu takdirde alıcıları Qatünde bırak•• 
lacaktır. A1"i halde ıon arttıranılt 
anh bak• ka'm•k lbere arttırma °' 
beş gDo mGddetle uıntı1arak 28121936 
Perşembe günO .aat 14 den 16 1• 
kadar dairemizde yııpılacak açık arl
brma neticeaind• dahi arttırma bedeJ 
kıymeU muhamminenin yüzde yetrtJİf 
betini bulmadığı eurette satıt 2-
No-lu kanun ahk&mına tevfikan getl 
bırakılacaktır. Arttırmaya girmek il" 
teyenler me&k6r l'•Jn menkullt• 
takdir edilmit olan kıymetlerin yüıdl 

tly atronun merdi"Yeulnden de dü- lerken aofada, ökçeli kadın aya• 
şeblllr. ğile bir yDrOme duyuldu. 

Delikanlı, Y emllha uykusuna 
yatmadı ya. Haydi erken uyan• 
ma1ın; öğleyi de geçerse akıama 
her halde yatağandan kalkacak; 
meydana çıkacak. 

Haydi bu bahane de mahzur- Oda kapısı aralıktı. Kanbur 
lu görOlılln. ( O ba!deki adamın zaten kutkuda. Aklının bir tarafı 
koluna airmek yok mu? itirllı,na tombulda, Gbllr tarafı da taze 

u&'rasın. dulda. • 
Al bal gibi bir ıebeb daha: YtırDyOıllnden tanımaz mı hiç, 

Kafa.ının yumru yumru ılılerl, 
bir gözünlln kırmızı boncuğa dö
Dllfll, yüzllnün pestilliğl, Ustünlln 
param parçalığı için ne denecek? 

Oyun yerinde, nefesten, ko- dolatan o.. Acaba içeri mi da: .. 
kudan, ııcaktan bunalmıılar. Çı- verecek ? .. 
kınca biraz hava almak için TO· Blltnn hır11, kııkançlığı yine 

Tahsin: 
nel meydanına doğru yllrOmlişler. ayaklanmııtı. içini yine bir şllphe 
Araba peılerinde, ağır ağır, ıaka• ateşi yakıyor, tDylerl diken diken, 

- Bu dayak bahıinl ortaya 
çakarmak, ıinirJi, evhamlı kadın• 
cağıza duyurmak kat'iyyen ol
maz; hiç doğru dcğill diyor. 

laşa ıakalaşa giderlerken dell• nefeıi kertik kesik, gliç ıoluk 
kanla ııkışmış •• lçkill genç tutup- alıyor, gözll bir kapıda, bir Tah-

Nabi: 
- Hay Allah rau olıun 

gözUm Nuru!.. Ak'.ınla yaşa, ömür· 
ler gör, Zikrettiğin, mahzı isabet 
olan surettir: diyerek arkasını 

sıvıyordu. 
Biribirinden perileri hiç. hoı· 

lanmıyan, mütemadiyen biribirinin 
;kuyusunu kazan iki rakib, ıu 
bq başa, akıl danışdıkları Ana 
kadar bu derece yakııılaşmamıı
lar, emiş kamış olmamışlardı. 

Bolaeıin maksadı, kendi vazl· 
yetini kurtarmaktı. Vehbinln bu 
hale gelişi. böyle pastırmasının 

çakııı, Tahsinl Meleğe ve kafa• 
dar1:1rma kartı çok küçük Ye uta· 
nacak bir mevkie düşilrecekti. 

- Size emanet ettik. Yanın· 
da gittiniz; gfiçlU kuvvetli, aılan 
gibi Uç. erkeks nh:. Yalnız o zaval· 
hak mı dayak yedi? T ombulcuk 
'Cla kafa göz giderken aeyrine mi 
bakdınn:? Elleriniz armud mu dev• 
tiriyordu, demezler midi? 

Nezaket edlb bunu aöylemeıe
ler bile içlerine gelmez mi? J 

Bolaealo Kambur, bu dayak 
faslım aaklamanın, hiç meydana 
vurmamanın makul bir hareket 
olduğuna ltllf ak etti:er. 

Fakat bir yalan bulmak 
l&ı:ımdı. 

Yalan mı yoktu? 
Bir kaza, meseli bir araba 

luu:aaı geçirmiş olamazlar mı? 
- Oyun geççene bittL Ev· 

den merak etmesinler, bir ayak 
eYvel gideliml Diyerek, kestirme 
ol"un diye karanlık, bozuk btr 
yoldan d6rt nala sürerlerken, ön· 
terine bir çuku çıkıp lando 
devrilemez mi?.. Sağ tarafa, ya• 
ni Vehbinin oturduğu cihete 
doğru yuvarlanamaz mı? 

Yahud, havanın güzelliğinden 
istifr de ederek, Şiş iye vurmuı· 
tarken, Niıantaıı tarafından yıl· 
dırım gidi gelen, içinde saray 
Paş9larından biri bulunan bir 
araba ile çarp:şamazlar mı? ... 
.Haddine düfüp te kim"n yakaaını 
tutacaksın? Kimden kimi dava 

edeceksin? 
Ve yabud bütUn kabahati, 

da idrar kavına mı kavuracak 1 sinde, öfkeıinden çatlıyordu. 
Oıayı da bırak, dişini 111k diye (Arkası nı ) 

önüne bin lira 1&ysan gözü gör-
mez. Sol koldaki Uçurum gibi 
soaklardan birinin batında dW'"' 
muı ; duvar· kenarından iki adım 
atmıı, atmamış.. Aman, zaman 
demeğe kalmadan, tepe taklak, 
teker meker, alt baıı bulmuı. 

Bunlara ve emsaline benzlyen 
yOı tane yalan bulmak işten de
ğildi. Kala kala, bir an evvel 
Tombulu görmek, münadb bir 
lisanla yola getirmek, onunla da 
ağızblrlirliğl etmek kalıyordu. 

- Erkek olan kimse; kadın 
kıımına velev öz anası olıun, 
böyle ayna1ız bir iti duyurmaz ; 
tirt baa eder. S6ylemlye lllzum 
yok, 7.ira tosunıun ye herkesten 
ill bilirsin ki merdl.k. yiğitlik, 
kan kuıub kızılcık şerbeti içtim 
demektir. Erkeklik raconunda 
marizl yemek yok, atmak vardır; 

vurulmak yok, Yurmak yardır! Y oJ. 
lu ağızlarla haysiyet ve l:ızetl 
nefis damarlanna dokunarak, de
likanlının ağımı kapatmaktı. 

Bu manevrayı, asıl kendi 
menfeaU lktııaaı, Bolseı liıtUne 
alıyordu. 

Kararı Yerdiler, bir aaat ka• 
dar geçtikten sonra, hatunlar 
orta kattaki oturma odalarında , 
sabah kahvalblannı ederlerken 

' Tahain, bir bahane ile yukarı 
çıkacak, kimseye duyurmadan, 
Vebbinin kapıaını vurup yanına 
girecek ; bu sözleri aöyliyecek ; 
planı tamamlayacak. 

.. *' rttı ~ •~ .. ı ı • 

Sabıkalı Kadın 
Bir Evi Soyarken Halk 
Tarafından Tutuldu 
Evvelki gUn Kasımpaşada bir 

hadiıe olmuı, sabıkalı bir kadın 
bir evi ıoymak f sterken cllrmil
meşbud halinde yakalanmııbr. 

Hadiıe ıöyle geçmlştlrı 

Galatada oturan ve ıabıkah 
hırsızlardan Şükran adlı bir ka· 
dın evvelki gün Kasımpaıaya 
geçmiıtir. Şilkran Kasımpaşada 
bir hayli dolaımıf, nihayet Süruri 
mahallesinde Çe§me ıokağmda 
Bayan Desplne adh bir kadının 
oturduğu l 4 numaralı evin kapı· 
ıının aralık olduğunu görllnce 
hemen içeri dalmııtır. Şükran 
içeri girdikten sonra sağa sola 

bakmadan doğru ilst kata çıkmıf, 
burada eline geçirdiği elbise ve 
sair eşyayı topladığı gibi dııarı 
çıkmak için alt kata inmiş ve 
tam kapıdan çıkacağı aırada ev 
aahibi Bayan Deıplne ile kar-
tılaımıştır. Şükran hemen Bayan 
Desplneyl iterek kaçmak iıtemit 
lıe de kadının feryadı Ozerine 
yetiıen ha:k tarafından yakala· 
narak polise teslim edilmiştir. 

Jf. AmavudköylU Fethiye ıdlı 
btr kadın da Ortaköyde Bayan 
Nimet adlı bir kadının evine 
tılrerek bir mantosunu çalarak 
ıaYuşurken yakalanmııtır. 

= -

1 lstanbul Belediyesi il Anları 1 
lstanbul Belediyesinden: 
Yapılmakta olan kanalar.isyon lnıaab yUzlinden 10/1/935 tari· 

hinden başlamak Uzere Aksarayda Horhor caddesiuio blltün nakil 
vasıhılarma kapalı bulunacağı ilan olunur. " 115 " 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları ' ----------------------------------------------------' Bahçekapıda dördüncü vakıf hanın dördüncü katında 28 
No. la Oda. 

Yukarda yazılı oda 935 aenesl Mayıs bitimine denin pazarlıkla 
kiraya verileceğinden tutmak iıteyenlet" 14/1/935 Pazartesi gllnU 
aaat on bet• denlll Evkaf Müdüriyetinde vakıf akarlar kalemine 
gelmeleri. .. 107 ,,, 

ASR 1 Sinema 1 

iki büyük filmden ibaret Jenl 
feykallde programa baıladı. 

BU GECE BENi SEV 
ROUBEN MAMULIAN'ın tabuerl 
n MAURICE CHEVALİER ve 
JEANETTE MAC DONALD ta
rafından temsil edilen ıen Te 

eğ:enceli film. 
Ayrıca ı 

GECE SEVDALARI 
DANİEL PAROLA ve GEORGES 
BATCHEFF tr.rafından temsil edi· 
len •e Paris batakhanelerinde 
cereyan eden büyük ihtira. ve 

macera filmi. 

Sarhoşluk ... 
Aşk kelimeleri ••• 

Bir kadının lztlrabı ... 
ve sonra ba' dönmeaı ... 

Iıte HENRI BATAILLE'm eseri 

İ KA DAL 
filminin mevzuu. Oynıyanlar: 

GABY MORLEY 
HENRI ROLLAN 

Pek yakında 

S O MEB Sinemasında 

... FERAH TiYAT.RODA 

LEBLEBiCi HORHOR 

Bugun bu akşam son 
...... ~ ........................... ~ r-:JI~ 

Tepebatı Şehir 

Tlyatro•unda 

Bugün matine 14.30 
Akıam 20 de 

INSANLIK 
Komedi 
4 Perde 

Yazan: Balzak 
,._ .... 1 • ' • .. • 1 • • 1 ..... • ... 1 ..... .. • • ..., .... 

E•kl Fransız tiyatrosunda 
Bugün matine 14.30 da 

Aktam saat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 8 perde 

Yazanı Ekrem Re,ıt 
Besteliyen : C•mal Reılt 

___.................. • • !!19.....-.=- • .. ....... -- -s::ı=:.a.. .... 

latanbul ikinci ifll• memur· 

luAundan 1 Müfliı Yunn Murad 

oğluna ait ve İatanbul gilmrfiğü balı 
antreposunda mevcud cinıleri muh-

telif halılar transit olarak ve llçık 
arttırma suretile satılacaktır. lıteylın· 
lerin 19/1/93S Cumartesi ,Onü saat 

10 da meak6r antrepoda ba%1r bulun· 
maları ve faz.la tr.failllt almak iıte· 

yealerin 934/Su numara ile dairemize 

mlracaatları ilin olunur. (390$} 

yedi buçutu niıbetinde pey akç.,ı 
nya uluul bir bankanın temi•-' 
mektubunu vermeleri 1lzımdar.Hakl; 
tapuya 1nılı olmayan ipotekli alacalr' 
lılarla diter allkadarların ve lrtif~ 
hakkı Hhip!erlni• ba halılarını *' 
huauaile faiz T• muarlfe dair o'ılll 
iddialarını ilin tarihinden yirmi ~ 
içinde evrakı mUıbitelerile birlikte d ... 
remize bildirmeleri Jlzımdır. Akal haldi 
baklan tapu aicillerile eabit olmaya..,, 

satıf bedelinin pııy1aşmasına rtremer 
ler. Birikmif bina, •akıl lcareıl ~ 
belediye nrrilerl borçluya aittl'
Daba çok malOmat almak lıtiyenıetl' 
15-t-93S tarihinden itihren daireoılf' 
d• açık ve asılı bulundurulacak o1~ 
arttırma tartnamesini ve 93411 
No. la doıyaaında mevcud •• m••"" 
gayri menkullt n enaf meHha ~ 
aairedni göaterir Taziyet Ye takdl" 
k ymet raporunu görlp anlıyabll~ 
le.ri i in olunur. ~ ···-······-························-·················· 
-BUTUN ULKE.YI 

HERGrUN 

~- . -
DOLASAMAz.sıNtt 
FAKAT:' 

• 



ti ikinci lclnu .. SON POSTA 

iTTİBAD ve TERAKKi 
Nasıl Doğdu 7 •• 

~ in"i lcıQım Ko. 164 

~-~~~~~~~ Mer hakkı mahfuzdur. Nasıl Yaşadı?. 
ı l • ı. 93 Nasıl Ôldifr 

.,l ya fekir c==========================ı' 

Sarıkamış 
Töhmet 

Komite tarafınd n enlı· 
tc 1 Naz m Bey aleyhine tertib 
o u:ıan ilk mecera O} ununda, t:D 

mUh m ro.lerdcn bi i ıi bizr.at 
kendisi kabul dmişti ... (10 Tem• 
muz inkılabı ) denılen tarihi ha
d se, • her turlU ümidin fevkinde 
olıırak· pek çabuk ve pek kolay 
husul buluverrr işti. 

Buna b inaend:r ki· ekseri itti· 
hadcılar gibi • bu zata de ıu 
kanaat ge!miş.l: 

~c~sura<ıe lir atılganlıkla herşey 
ııtibıal edilebilir.] 

c· N~tekim bu kanaatin Dt:ticesi
ır kı; Baikan herbinde Ş k" 

ihr h k ' ar uy 
ac are eti ona parlak b" 

rnaccra hini vermi~ Aık ı· -. ıir .... er ıgın 
mafcvkinden aldıg· ı . l ı* 
un tt k emır er 

u urara kumanda etti· i b' • 
lerco Tü k ~ ın r evlAdını kanh bir 
~ gUı.eıte ıUrükletmi~ti B h'" < ıı ... ... u a· 
f ~· o~uıı yarattığı i.k bn"\: nk 
acıa ldı Buna d b J 

ıız. b' · 
1
• 8 • eıabıız kitab-

nı i ıti ır ~ı ganhk aebebh et ver· 

arkad~ş'a; kanlı .. fachyı gören 

b 
1• o gunden it'b 

u ıatın g' d' • ı aren 
daha mak ' ı b•~ne daha aakin ve 
1 u ır nıecr 
Azınıge irk b a vermeleri 

h 
en unu 

ele Edirneyo bi yapmamışlar; 
lntmıya hacet k rl tek silah pnt· 

( O a madan girm · 
t kfnunusani ) vak' d e ı; 

d. . asın a ken· 
ısmcı veraen r ın 
l' . 0 muvaffaki-

ye .e ıcra etmesi n . 
oau harck· zerı ıe artık 
kil bırakm~:İ:~ bliıblltün mlis' a
giriı ) • hi rb ı .... < umumt harbe 
bir n ' ç ş1i hesız kl emsa'-' 

c r ot •e ı:s .z 

(s 
pervaaızlık eseri id" 

arıkamıi) t ı. 
evlidını~ le 1 a yetmiş bin Tnrk 
b - an ar ve ka ı . • 

0 &ulmaa1 d h r.ar ıçınde 
heaab a, ep onun (kimseye 

vermez) mevki' d 
rnnıından ileri el . ın e bdun· 
katen de 

0 
d g m.ş.. Ve haki· 

(mil et ve hU~k~n ~eıab sormak 
umetın · h ' 

vazifesini derhud nıge hanlığı) 
Terakki ce . e ed~ ( l~tibad, 

u mıyet • ve f L ) 
8&,ından bil ır,K~aı nın 

tarih~nin a o ~eçmeıni{ti. Türk 
ka} dedece; ( sir khatır~ olarak 
l ahız macer arı amıt) hailesi, 

' 

L apereıt E p 
aıqen meı' l b nver aşayı 

1 eral..ki u. ıralcmarnıı:(Ittih d 
cemıyet '· a , 

da nğır bir t ~h - Ye fırkası ) nı 
lttibad v• o·rnıet altına almı('.tı 
( ... erakkin· Y • 

cemiyet ) hn inde ın henüz 
tqkilibnın (adül be bulu~an gizli 
•e nıil.etin zar yetlerı), devlet 
leri tidd t arma hareket eden· 
'- e e takib d" 1&;arlf vatan l _ e ıyor, bir 
vatandaı k opragını, bir damla 

•nı:ıı her tli 'ü den e · r. tecavüz· 
ıırgemelc: . i 

ı.anıanda f ) ııt yordu. Ayni 
lhesc:ed:n ~ ~n \'eyabud filin 
alcnt ( lttihado ayı da ı-esmt ve 
El ) nın me • ~ e Terakki fırka· 
sünde b b b us arı, mecliı kürsO. 
kat S akr ar bağırıyorlardı. Fa-

' ara aınıg h ·ı · iki ( " aı esme karıı bu 
murakab d u ) ndon b. 0 ve a al ot kuvve· 

ır tek ses çıkmadı. 
Enver PEfayı b le lı rala u an mac~ 

Hailesi, ittihatçıları 
Altına Sokmuştu •. 

(lran kuVYei ıeferiyesi) kumanda heyeti, (İran mücahid ordu8u) umum 
lmmttndanı (NızamW.altana) ile birlıkte 

günlerinde naaıl zor:a ( hürriyet 
kahramanı) yapılmışsa, ondan son· 
ra da onun • iyi veyahud L:ötU • 
her macerası (oh, ohlar •. Ve peh, 
pehler •. )le alkıılanrnıı .. Yakınında 
bulunanların hiçbiri tarafmdan 
doitine ve bilbusa ( nimetşina· 
ıane) bir ~eki de tenkid ed:lerek 
itidal derecesine sevkedilmemiıti. 
Bu hal; fikren mahdud, daima 
kısa düşünen ve çabuk karar 
veren Enver paşanın nefsine ili· 
madını artırmış.. Artık herkea, 
her kuvveti, ve hatti kendi öz 
ana ı olan (lt~ihad ve Tera.kki 
ceml}e i) ııi de biçe aaymaya 
ba~lamııb. 

Çanakkale harbi, emsalsiz bir 
xaferle neticelenmişti. Bu zaferi 
temin eden en büyük kumandan· 
lardan bir r.at, bir aralık lstan· 
bula gcı:miı; usufen Enver paşayı 
ziyaret etmek istemişti. Bu zat, 
yanında yaveri olduğu halde Har· 
biye Nezareti daireı·nden içeri 

girmiı. Binek taşının önlinde 
(kanun) lar ve nöbetçiler bekliyeo 
merdivene doğru ileri.emişti. Fa· 
kat bir kanun çavuıu. derhal 
önüne dikilmiı. hUrmetkarane bir 
aelim vermiş : 

- Efendim, bu merdivenden 
· çıkmak yasak. 

Demitti. Bu büyük kumandan 
bu ihtar karşısında f8Ş rmışb. 
FakHt nakcrliğ;n kuôs"yetine pe· 
res~iıkar olduğu için itidalini 

muhafaza ederek - aldığı emri 
aıkerce ifadan başka hiçbir ka· 
bahatl olmıyan • o masum çavu· 
şun yüzüne bakmıı : 

- Niçin evladım ? .. 
Diye ıormuıtu ... Çavuşun ver

diği cevab fU olmuştu : 
- Efendim 1.. Bu merdiven, 

yalnız: Naıır Paşa Hazretlerine 
mahsustur. 

Dünyanın en mlihib 'fO en 
muaz.za m harb kuv\ etlerini Ça
nakkale önünde atıl ve aciz hı· 
rakan bu büyü)( kumandan, tarl· 
he intikal etmesi lazımgelen bir 
necabet göstermiş.. Askerlikte, 
(emir) denilen kuvvetin nekadar 
bt\yük olduğunu ihsas etmek için 
karşısında dimdik duran kanun 
çavu~u ıa: 

- Pek iyi e•ladım L Bizde , 
kartıki merd:venden çıkanı. 

Dedikten sonra hakikaten 
ka111 tarafa geçm:ı.. Fakat ge
çerken de yaverine dönerek : 

- Demek ki artık ft.. ( ene 
rabbnknmD.'alA .•. ) derecesine 

yarmıJ. •. 
( Arkaın var) 

Yeni liefrlyat ı 
Yeni Adam - Yeni Adamın 

f)4 DCÜ tıBf il birçok gl\zel reamler 
allkah yazıl ı.ı r~a çıkmıştır. Yeni bir 
tekilcle int 9an baıl yan bu kG:tür, 
un'at, edebiyat ve fikir mecmua.mı 
blltiin gonç okuyucularımın tavııiye 

ec:!eriL 

Bitin tstanbul llallıırıa ve Dimi sinemalarında' 
glstermek ıstıyen sinema mlldl.rlerlne : 

Y almı latan bul' un değil. bntUn prlmı en büyük ve en ferahlı 

·ı PEK ıinemaaı olan ainemaaımn ıen· ı salonu 

Senenin s:R:clK TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI MEMLEKET filmi 

Ay s E L BAT~ZDIAMJN 
filmini görmeğe koşan on binlere• meylrciyl lstlabe kAfi 1 
gelmemektedir. A :min göıterilmeai daha birkaç gün uzatıldığı gibi 

~-..,. bugtlu tıüaL l l de ve 1 de faıla eeanslar da ili.ve edılmı§tir. ' 

Yeni Soyadları 
Okt1rlarımız Ayni İsmi 

yorlar. Buna Dikkat 
Sık, Sık Alı

E tmelid~ r ler 
lıtanbul ldbalit gllmrnğU mu· 

ayene baımemurlarından bay 
Mazhar, eıl bayan Zehra, kızlan 
bayan Fıtrot, Hafife, Hamide, 
GülUmay, oğullan bay Rücban, 

Ayhan Erı6z, lstanbul idhalit 
gümrilğü muayene memurlarından 
bay İhsan, eşi bayan Slieda, 
oğullan bay Mehmed Sezai, Ah· 
med Ziya Ural, lstanbul gtlmrüğü 

memurlarından bay Kenan, eıi 
bayan Macide, oğlu bay Oğuz 
Toycan, Istanbul idhalit gümrüğü 
manifesto memurlarından bny 

Mllnir Te kardeıleri Güneri, Edir· 
ne lisesi Almanca muallimi bay 
Osman, karde.şi latanbul idhalat 
gllmrUğll manifeıto memurların· 
dan bay Enver ve aileleri Esin, 

Jstanbul gUmrlikleri merkez ma· 
nifesto kalemi memurlarından bay 
Münir Yeğülan ıoyadlannı al· 

mışlardır. 
Betiktaş mtitekald binbaşı 

bay Ziya, oğlu bay Se~feddin, 
bay Rııa ve Civril kasabasında 
bulunan diğer )'&kınlan Ergun, 

Trabzon snvari kaymakamı bay 
Basri, kardeıi lstanbul Emniyet 
Müdürlüğll Çata~ca merkezinde 
a:v:l komiser bay Kemal ve hem· 

şirelerl bayan Şükriye Artuç, 
lstanbul Emniyet Müdürlüğü Ça· 
talca merkezi memurlar odan bay 
Fuad lıkender ve annesi Mıs.rh 

bayan Zeynep Tlinay, lstanbul 
Emniyet MüdUrlüğU Çatalca mer
kez "nde üçiincü komiser bay Oı· 
man Sakarya, Devlet Demlr)ol· 

lan ıeftrenlerlnden bay Tayyar 
Sndar, bay Bilal Güner, bay 
Muhiddin Tunç, Etyemez tramvay 
caddesi No. 146 da askeri müte
kaid bay ldria Haydar ve 
ııl~e efradı Aydos, Sultanah· 
med Dlvaoyolu Kuyulu aokak 
No. 7 de bayan Duşiza, bay Me
lih, bay Mahmud, bay Semih, 

bay Neziye Selen, Burhaoiyede 
Avukat Serdar oğullanndan bay 
Hüsameddin Köker, Awk.at bay 

Ta111i Ser.er, Merzifon tahrirat 
katibi Sadi bey z;ade bay Adz 
Hamdi, Maliye varidat kitibi bay 
Naci Hamdi. tUccar kitibi bay 

Hami Hamdi, bay Recai Hamdi 
kardeşler T aıan, Ankara da Ço
cuksara yı caddesinde terzi Kırıe
hirii bay A:i Özen, Ayazma 

gümrük muhafaza meruuru 409 
bay Namık T~rnoçin, D:ı tabibi 
bay Şükrll Rüstem ve aile efradı 
Altınbulak. BOJiktaı Belediye ıu
be~i icra memuru bay Muhiddin, 

b :raderi bay Salih Münir Se· 
zer, lncbolu Ticaret odası katibi 
bay Saıih, oğlu Beykoz aıhhat 
memuru bay Liıtfi, A) ancak tahsil 

memuru bay Mebmed, var;d8 t 
katibi bay Ahmed, lnebolu Ziraat 
bank memuru bay Şeref, terzi 
bay Mustafa, kardeıi oğlu Dr. 
bay Rifat Rasjm, kardeı· 

leri bay Celal, bay Kemal, 
bay Rıza, bay Cemal, bay Muh
lis Orçun, lstanbul Sıhhat mek· 
tebi 258 bmltli bay Sadeddin 

ııTacı ustası bay Mustafa Y o
rulmaz, Çatalca Kaleiçi mahalle· 
ıinden kahveci bay Mümin De
miralp, Ferhadpaşa mahallesinde 
eski zabıtai belediye memuru bay 
Lütfi Kurt, Mütekald doktor kay

makam bay Kazım Esad, kardetl 
gümrük memurlanndan bay Saim 
ve oğulları baytar l üz.başısı bay 

Cenab. bay Nevzad, bay Sedad, 
bay Esad, Alka.ı, Konya Hasta· 
nesi kimyaket bay Kadri Onarıll' 
soyadlarını almışlardır. 

Hayreboluda Soyadı Atanlar 
Alay kumandanı kayu.akam 

bay Salih Akın, alay kumandan 
muavini bay Galib Güngör, alay 
kumandan muavini bay Zeki To

puz, alay kumadan muavini bay 
Hakkı GUrseJ, alay başbaytarı bay 
Tevfik Uysal. alay başhekimi bay 
Ulvi Şenar, alay levazım müdürll 

bay Sabri Postacı, biri 1ci yfızbaıt 
bay Nuri Çe~iköz. lkbcl yllzbatı 

bay Sez:ai Fidan, Oçüncü yüzbaıı 
bay Lf.ıtfi Şipal, dördüncü yüzhaıı 

bay Hikmet Yaman, ağır makineli 
tüfek kumandanı bay Behçet Ba· 
ğatır, birinci mUlazim bay Hayri 
Onat, mUlazim bay Nihad Ganay, 
mülazım bay Reşad Kran, mlili-

zım bay Ali Evren, saraçbap 
bay Fehmi Tamkan, Uifekçi bay 
Emin Yılmaz, nalbandbaş1 bay 
Akif Aktaf, imam bay Kerim 

Malkoç, baıçavuş bay All Çetin, 
baıçavuılardan Kemal Süner, 
bay lsmafl Okanlı, A • ım Kayacan, 
Muıtafa Süne, Adnan Attlli, 
Esad Ku.ıltuğ, Ahmed Akıncı, 
nalband çavuşu bay Mehmed 
Erol, Alay baş yaı:ıganı lata~ 
bullu bay Zekai Tamcan, soyad

lannı almışlardır. 
~------· 

EMNiYET MESELESi 
Maruf Tekaayt preıervatiflerl 

kapalı ( birlik ) ( üçlük ) ve ( al~ 
lık) zarflarda eaane:erde 'Sablır. -·----·-........ , __ .. _. ..................... .... 

HASAN KREMi 
ihtiyarları gençleıtirir 

ve gençleri g ... ze:leştirir. 
----~-

Hasan Kolonyası 
Dünyanın en 

limon çiçekleri 
yasıdır. 

nefis 
kolon-

..---....-----~- ·-
HASAN 

Yasemin Lila 
Viyolet losyon ve 

lavantaları ç:çeklerin ve 
inceLğiu ruhu.tur. -----
Nesrin Kolonyası 

on ra d~llrUkieyen avami.i, sadece 
f ,unı· ı~ağmdakl falan hllcrenlrı 

8 a ıychne fil h-
•all t• • an ucrenin cev· 

Bugun MELEK Sinemasında ~--. Ökte, Beş taş Şair Nedim caddesi 
' No. 82 ~e bay Hayali, Fuad* 1~ 

Hasan ko1 o:ıyası ın 
yavrusudur.. Çok g~:zel 
ve çok ucuzdur. 

v ye ıne ve~ ahud mUfrit dir'et 
o ces re ine f 

de - ·ıd · O • at etmek doğru 
gı ılr: nu böylo hurafe kah· 

raman ıgına sevkede . 
en mül i . n sebeblerın 

ı mı, onun ıahs· t• d 
menfaat bekleye'l bazı k'ye mi ~n 
tcıi d ımse er.n 
&a n e nazarıdikknte dmak li· 

i lir. Net•"'im. (10Temıaw32•) 

Zevk • Neıe - Kahkaha filmi • Oynak dana ve musiki 

ASKTAN KAÇILMAZ 
Oynıyanlar : 

ROZY BARSONY·GEORGES ALEK&ANDER·WOLF ALBAHRETTY 
Buıüa J1 de teuilAth matioe 

Salih, amcası bay Esad, oğlu H B rı· yan t ı· n ,. 
Necdet Oktay, Çatalca Kaleiçi asan 
mahal~csinden Şark Demir~ o.ları h 
yol çavuıu bay Hliseyin Birben. Gençleri 1 ayal 
ayni mahalleden arabacı u&taıı kad..tşı ır. LikiJ 
bay Ramazan Acar, Çatalca arjantina nevi.eri 

ar
ve 

b:r 

Ferhatpaıa mahallesi Ali oğlu ıahest:n .. ir. 
All Kaoyılma:ı, ayni mahallede ,, .. _______ ._. ~ 
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Aksi Bir Herif 
Her Yerde 
Aksidir!. 
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Muharriri: A. R. No.: 13 7 11 • 1 - 935 

Mukabil İntikam •• 
· Türk Kadirgaları Rekyo Limanını Birdenbire 

Basmış, Altı Gemiyi Esir Almııtı .. 

Maalesef, öyle aziz Şöval
yem.. Huzurunuzda kıraUarı, hll· 
klimdarları tenkid etmek, çekiı· 
tirmek haddim olmamakla bera· 
ber... Bir küatabhk edib şunu 

arıedeceğim ki.. Bir kıral o!ma· 
dığıma, çok teşekkür ediyorum. 

Bir taraftan kendi milletine 
karşı şevketinden, azametinden 
saltan·atından bahseden, ve her· 
.kesten zorla tazim ve hUrmet 
isteyen bir adamın, diğer 
tarafta korku göa~ermesi çok 
garib oluyor... Sarayın kapı· 
smda düşüb kaldığım zaman, 
bunu hnber alon kırahn beni 
&aray odalarından birine naklet· 
tirmesi icab etmez mi idi? ... 

Bir iki ıaray hademesile,o civardaki 

-
mişlerdi. Fakat bu limandan çıkan 
Türk kadirgaları, yine bir anda 
( Sen • Lusido) kalesini basmıılar; 
umumi bir hlicumla kaleyi almıı· 
lar.. kalenin önünde demirli olan 
gemilerin hepsini birden batır· 
mış!erdı. 

lşt6 o zaman! 
- Kaçın.. geliyorlar ... 
Feryadı yükselmiş .• NapoH sa

hillerinde bUyUk bir korku baş
göstermiştl 

Türk kadirgaları, hiç bir yer
de durub dinlenmiyor, şimale doğ
ru ilerl:yordu. iki glin sonra 
(ÇHraro) kalesi de sıkı bir hücum 
ile alınmış.. Lima:lda bulunan on 
sekiz ltalyan kadirgasma ate~ ve· 
1'İlerek hepsi de kamilen yakılmıştı. 

Bir tenis maçında, kalabnlık 
arasmdn kalan aksi herif, topu 
takib edenlerin aksine olarak 
başını aksi tarafa çevirjb sinir
leniyordu. 

. meyhanelerden birinin fist katın
dnkl mUlevvea bir odaya kaldırt· 
mak •. Beş on lira göndererek beni 
avutmaya çarışmak •. Bunlar doğru 
hareketler mi idi?.. Saklamaya 
hiç lüzum görmeden arzediyorum 
kil Kırala fena halde gUcendim ... 
Rahmetli, oadık biygirim, ah o 
sağ kalsaydı, hiç bir teye ehem· 
miyet vermezdim. Fakat onun 
dört ayağını fÖylece gererek fU 
fani dünyada yaşamaktan lıtifa 
ettiği günden itibaren çilenin en· 
vamı çektim. Siı.i aramak için 
koca Fransayı baştan başa yayan 
katettim. ispanyaya geçbm. Gün· 

Şimdi bUtün Napoli aahili biri· 
birine giriyor; her tarafta kuvvetli 
müdafaa tertibatı vücuda getiri• 
liyordu. Faknt bUtUn bunlar; 
rUzgarlarm önünde birer kırlan
gıç gibi seken Türk kadırgaları· 
nın yağlı paçavra yağdıran top
lan, TUrk ( serden geçdi ) lerinin 
parıl parıl parlıyan eğri kılıçları 
karşısında hiçbir mukavemet gös
teremiyorlardı. 

······························································ 

• lerce ( lö} iılti ) şatosunun etra
fında gezdim. Kaç geceler, aç 
ve şarabsız kldım. Vaktile size 
•öz verdiğim için, ne bir ahırdan 
bir at, ne de bir meyhaneden ıarab 
ve ekmek çalamadım. Bir hatıra 
olarak alıb sakladığım merhum 
ahmm kuyruğundan uzun bir aa· 
kal yapmak ve hokkabazhğa baı
lamak aklıma gelmeseydi, hiç 
ıüpheıiz helik olacaktım. 

- Zavallı Antuvan!.. Ne ise 
toliinl tecrlibe etmek için buraya 
gelişin, çok isabet olmuş ... 

- lıham, aziz Şövalyem, ilham .. 
V aktile pe-ygamberler de ..... 

Kapı, birdenbire açıldı. Antu
•anın sözleri yarıda kaldı. Poyraz 
Ali, o bozuk fransızcasile: 

- Müjde, Şövalye! .. Emir gel· 
dl .. Yarm sBbah erkenden ltalya 
aahillerine doğru hareket ediyoruz. 
latanbuldan gelen bllyllk donan
maya kılavuzluk edecekmişiz. 

Diye bağırdı... Antuvan, der· 
hal yerinden fırladı. Ellerini ae
maya kaldırdı: 

- Ah Allahım1. Ne aaadet.. 
Demek ki, Fond:yi bir daha gör
mek.. Baba Karlonun bir bardak 
tarabını daha içmek nasib olacak. 

Diye, mırıldandı. 

i * .. 
intikam •.• 

Mesina boğazından kopan 
feryad, şimale · doğru bUtUn ltal
ya sahillerinde aksetmişti: 

- Kaçın.. geliyorlar .•• 
Denizin üzerinde ok gibi 

kayan Türk kadırgaları, (Rekyo) 
limanını birdenbire basmıf.. bir 
hamlede limanda demirli olan 
attı gemiyi esir almıştı. Limanın 
kenarında bulunan küçük kasaba, 
çarçabuk yağma edilmi,, ıilahla 
mukabele etmek isteyenler, ki· 
mllen kılıçtan geçirilmişti. 

Bu hücumu haber alan etraf-
taki kaleler, bunu alelAde bir 
korsan tecavU:ı:U zannetmiıler, 
oek okadar ehemmiyet verme-

Ding• /lctuad Hoberlerl 1 
1 1 

Amerika Buğday 
Almıga Başladı 

Napoli sahillerinin en müstah
kem mevkilerinden biri olan (Si· 
perlonga ), yakılmıı ve yağma 
edilmişti. Buradan da bu suretle 
gallb çıkan bu haf ;f kadırga fi
losunun, . ıimdl bütlln yelkenleri 
açılmış.. baılan, ıimale doaru 
çevrilmişti. 

KUpeoteye dayanmış olan An
tuvan, bat sularının dantel gibi 
köpüren kUçUk dalgacıklarmdan 
gözlerini ayırarak, kumanda me•
kiinde dimdik duran Poyraz Ali
ye sordu: 

- Ali reiıf. Eu gidişle Fon• 
diye ne zaman varabhiriı.? 

- Allah kısmet ederse.. Tan 
yeri ağarmadan oradayız. 

Antuvanın yUzU, tatlı bir te• 
bessümle doldu. Ild elinin avuç
larını biribirine sürterek ovuşturdu. 
Garip bir tebessümle kımıldayan 
dudaklarının arasından: 

- Kulakların çmlasın, baba 
Karlo... Acaba ıu anda ne rUya· 
lar görUyoraun?. Şu dakikada 
ıenl mezada çıkarsalar, gecelik 
takken kadar bile para etmezain. 

( Arkaaı var) .............................................................. 
Uluslar Kurumu 
Konseyinde 

( Battarafı 1 lncl ylbdi) 

Tevfik Rüıdtı Araaın Sar plebi· 
aiti meaeleslnin halli eanaaında 
Uluslar kurumu konıeylne ha~ 
kanlık etmek tizere Cenevreye 
aeyabatı hakkında tefıiratta bu
lunan Ua:ıeteler, çetin meı'uliyet 
itibarile zengin olan bu Yazifenin 
lf ası ve batta beklenmiyen bazı 
zorlukların halli için uluslar ku· 
rumunun Ttırkiye Dııarı işleri 
Bakanından daha layik •• ehil 
bir siyasa adamı bulamayacağına 
Almanyada herkesin emin olabi
leceğini yazıyorlar. 

Gazeteler diyorlar ki: 
Uluslar Kurumunun aradığı 

tekilde hakkın bizim tarafımızda 
olduğunu bilen biz Almanlar, 
RlişdU Arasdan daha iyi ıulh 
mbdafii iıteyuıeyiz. 

Geçen hafta için do Danzig 
Olur 8 dtı- limanından Ame-

ş g . rikaya ilk parti 
lil, Amerıka olarak 21.000 ton 

da buldag buğday ve Alman-
cr/ıgor/ yaya da 45.000 ton 

çavdar yüklemişlerdir. Bu yUzden 
Lehiatandan da ihraç edilecek çav· 
darların fiatı 100 kiloda 5 Holan
da senti ( 7,5 kuruş) fırlnmıştır. 
Ahnanyaya çavdar sevkiyatına 
sonkinun ve şubat aylarında de· 
vam edilecektir. 

'f 
Hazırlanmakta olan Alman 

Almaııganın idhalit programı 
ithaldi tatbik olunursa, 

Almanya ( 1936 ) 
progrnmı yılmda (t00.000) 

ton pamuk, (20.000) ton pamuk kı
nnbaı, (60.000) ton ylln, (20.000) 
ton yün kmntısı, (35.000) ton ~':· 
nevir, (100.COO) ton Hind kendırı, 
idhal edecektir. (300.000)Rayşmark 
tutacak olan bu miktar asgari 
tutulmuıtur. Almanya idhal ede
ceği ham maddelerin ancak .dört· 
te birini sun'i surette yapabılece
ğinden daha fazla idhalid zorun
da kalacağı kuvvetle umulmak· 
tadır. · 

• Dıı memleketlerde limon ve 

1 

N 1 portakal sUrllmU 
• için propaganda 

mutlu I yapılmak Oz~re 
Filbtin hüküm eti l O bin lngıliz 
liralık tahsisat koymuttur. 

Sovyet Rusy!nın maden kö-

1 

mUrll iıtihsalib 
Sovget 1934 yılının ilk 
Ruıgada 10 ayı içinde aıa-
kömür ğı yukarı 73000000 

ton tutmuıtur. Yıllık plAn 96,250 
bin ton olduğuna göre bUtUn 
yılın açığı 8-10 milyon tutabile
cek ve bu açık sınai yetiştirmiye 
çok dokunacaktır. 

·························································-··· 
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İki iehlike işareti: 
nezle baş 

v 

agrı~ı 
Soğuk algınh§ının 

bu ilk allmetlerinl 

GRiPiN 
ile bertaraf etmez• 
seniz birçok ağır 

haatalıklara tutul• 
mak tehlikeıi bat 

röıtermiı demektir. 

GRiPiN 
BUtUn atn, ••zı ye 
sancılan derhal din• 

dirlr, gripe, roma• 

tfzmaya, dit ıinlr, 

adde, bel apılaril• 

kırıklığa karıı bil· 
ha11a mOuairdir. 

RiPiN l tecrübe 
ediniz 

'' Son Posta,, nın Bir 
Yazısından Sonra 

( Baotarafı 1 inci yüzde ) 
madık ve 1922 de başımız be· 
lAya girdi ve buradan çıktık. ,, 

Biz Yunan Generalinin bu 
yazısından aonra vaziyeti tahlil 
ederken, yalnız barıt UlkUıile 

yaşayan Türkiyenin, kendini ko
rumak yolunda da gUcll yerinde 
olduğunu söylemiıtik. 

General Duımanis, Atinada 
çıkan Vradini gazetesinde, yine 
on iki adayı ıl>z gelişi eden bir 
yazı yazmıştır. Bu yazıya bat· 
larken: 

"lstanbulda çıkan Son Posta 
gazetesinin, TUrldyenln kendini 
koruma ülkUslinU anlatan yazııı· 
nı dikkatle okudum." Diyor ve 
tekrar on iki adanın aaker1 ba· 
kımdan tahlilini yaparak ıu fi· 
kirleri ileri sürüyor: 

ki adalar bu iş için çok dana 
elverişlidir. ÇUnkU on lkl ada ile 
karfısındakl sahil araaındakl dr 
niz çok dardır. GUnlln blrind• 
bu dar denizde manevra yapma
ya kalkışan ltalya donanmaaı karfl 
sahilden fena halde taciz edilir 
ve blr bozguna da uğrıyabillr. Ba 
vaziyet karşısında ltalya on Ud 
adayı bırakıb gitmelidir. Bu ıır 
retle on lkl adanın, ltalyanııı 
barb ve sulh eiyaıetlerine hiçbir 
faydası olmadıtını, bilakia zararı
nın çok olduğunu anlatmak lati
yoru~. ,, 

General ıon alSJ olarak di
yor ki: 

u Oo iki adanın balkı, haf' 
ka bir devletin tahakkllmil altıır 
da yaıamak için hiçbir ıuf 
iılememiştir. ltalya burasıoı bırak• 
ıın ve çekllib gitsin. Eğer glinDll 
birinde ltalya bu adalara gUve" 
nib de birşey yapmak isterse 
kendi ana vatanını da teblikey• 
koymuş olur. ,, 

uon iki ada askeri harekAta 
olduğu gibi donatıma manevrala• 
rına da müsaid değildir. Eğer 
ltalya Akdenlzde bir deniz llsıll . 
kurmak istiyorsa cenubi ltalyada· 

---===-=~========-......... -====--=------
Sarıkamış ta Kar 79 SantiıtJ 

------
( Battarafı 1 inci yüzde ) 

bire ıoğudu. Derece sıfır alb 21 e 
dliştll. Amasyada şimdiye kadar 
böyle dondurucu ioğuk görlilme
miştir. 

1 
hava temamile açık geçmlıtlr. 

Gece auhunetleri düne nazara• 
4 derece etrafında olmak üzer• 

Dlyarrbeklr civarında 
Uce, (Hususi) - Dokuz glln, 

dokuz gece devam eden aralıkHz 
bir yağmurdan sonra kar baı· 
lada. Şimdi de her tarafa llpallpa 
kar yaimaktadır. 

Karamand a I•• 
Karaman, ( Huauıt ) - Mev· 

ıimin ilk karı dllıtU. Devamlı ıu
rette yağacağı tahmin ediliyor. 

BUtUn Memlekette Vaziyet 
Ziraat vekAleti meteoroloji 

enatitllsünden alınan malumata 
göre ıon 24 saat içinde yurdun 
Trakya ve Ego alanları yağıılı 
geçmittir. yağışlar Trakya ve 
Çanakkalede kar ve lıtanbul çey· 
reıile Ege alanında yağmur şek· 
Hndodlr. Yurdun diier yerlerinde 

1 

yükselmiştir. En dütlik ıuhunel
ler Karata ııfmn altında 31, Er 
surumda 26, Sıvaata 24, Kaatr 
monuda 23, lioluda 21, Ankara
da 17, Malatyada 10 ve Edirned• 
1 derecededir. 

Edirne çevresi ve orta An•• 
dolunun Uşak, Isparta, Kooy• 
çevrelerinden maada yerleri dO" 
ğu Anadoluıu ve Karadeniz kıyı• 
larında Rize çevresi karla örtO
lildür. Karın kalınlığı Sarıkamışt• 
79, Karsta 41, Enurumda 26. 
Afyonda 20 santim ve diğer yer
lerde de 4 ila 12 santimetre ar~ 
sın dadır. 

Kaynar Su he Haşlandı 
Aksarayda Alinin dul~kanındl 

çalışan Makbulenin Uzerine kaf' 
nar su dökülerek muhtelif yer
lerinden yanmıthr. 

-

] 
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Görüşmeler Çok Dostça 01du Ve 
Altı Mühim Protokol Hazırlandı 

A~alkaıı0antautı devletlennin ıon Atiıın toplautu•ından bır görünuı 
na, 1 (A. A.) - Balkan ! atisi idi 

antantı devletlerinin istiınri öko- Ö . 
nomik konseyi kapanıı to lantı• konom~k. konsey, komiıyon-
aını dün sab h p larımn mesaısıno dayanarak, alb 
lanhdan sonr: a yaa~dtf ve t~ı:. karar IUrctini iht:va eden bir 
ncşretmi~tir· ş g aki tehlıgı 1100 protokol teıbit etmiştir. Bu 

.. B lk • karar ıuretleri ıunlardır: 
a an antantı daim- k 1 r· . 

ylnln A k d , 1 ose- - ıcaret sıyaaası, 
etUg· i k n arla a 2-1 l-34de ittihaz 2 - Muhabere ve o Una kale, 

arar ora tevfıkan, Balkan 3 Balkan bankaıı 
adntanytı ökonomik konseyi Atina• 4 - Turizm, ' 

a unan Dışarı · l · B k 5 Ök 'k '-Bay M k 1 ış erı a am - onomı Kurumların iş· 
t 1 ° 5 mosun baıkanlığında beraberliği 
d°: bnml ııbr. Çalışma 3-l tarihin· 6 - )~ yasası . 

aı amış ve 9-1-935 t .h. d S k 
bltmiştU, Bu ilk t 

1 
arı ın e on proto ol tasdik edilmek 

1;nin 
8 

°? ~nma devre- Uztre balkan antantı memleketle-
10-S.935 mt:~ihin~:uBı· konseyin r~nin dışıırı işleri bakanlarına ve-
cağı toplant ü~reıte ya- rılecektir. 

ıya arıedıle k ı .. 
raporun hazırlanma 

1 
c~ 0 an Okonomik konsey, bu toplantı 

memleket araaındak~ ökn dö~t devresi zarfında miizakerelerin 
yaklstnıa meaeleıi b~kk dnomık en dostane ve tam İf beraberi ğl 
ve teferruatlı bir nokt . ın a tam ruhundan mülhem olduğunu em· 

1ır aınaz:ar te- · U . • . 
nıye e müşahede edebl!ruıştır. 

Fakir Mektebliler~ Yardım 

Bakırk6ytlnd k 1 
ukara çocuklara bakım kuru-

•• r • uru muı olan l 
11111 " Bakırköy nıekteblerindekl 
170 ki . w 

~ m1esız çocuga yemek Yer-

~uıUnkU Llk Maçları 
kanı~•nbul futbol kurumu Bq. 
llQ ıgından: 1 l/ı/935 cuma gü• 
- 1YapıJac:\lc mıntaka birincilik 
-•çarı: 

Takal111 Alanında 

1 Kuımpata • Hllil ( A ) Sft.. 
eymanlye • V •fa ( A ) tak;mlan. 

htlkta' Alanında 
t lcGalatasaral·latanhulspor aenç 
• ımlan, Galatasaray - lataobul
(~r ( B ), Topkapı - l!e lerbeyl 

) •• Galata1aray • 1 t:ınbul-
•por ( A) takımları. ~ 

Fefter Alanında 
Fenerbahçe. Be .kt (B) F 

nerbah l k 11 aı ' e-çe - eş. taş g .!uç, EyUb -
Altınordu ( A) ~e F b h 
I> k ener a çe -
.>eı. taı A takımları. 

Tenle 
~elb~rn, .ıo (A. A.) ,_ Avu.u.ıya 

teaıı baraaclhk eri naarl • 1 b' · .. arı •ul' e ıt-

mektedlr. Bu hayırıever kurumun 
bealediğl yanoın bUyUklerini Ba· 
kırkay birinci ilkmektebl önünde 
bir arada g~rliyorsunuz. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece aöbıtçi kalacak ecune· 
ler ounlardır: 

Hamdi (Şehıad•baıı), Ed.hem Per• 
teY (Akıaray), A. KemRI (Fatih), 
Naııoı (Topkapı), Teofiloa (Sacnat7a), 
Arif (Defterdar), Hikmet (Eyüb), 
Necati Ahmed (Cibaii), Aeadoryan 
(Gedikpa§a), Sırrı Ra11m (Çemberli· 
tat), 84'011&100 (Y emit), lmnhor 
(ÜıkUılar, İmrahor), Leon Çııbuklu· 
yan (Kadıköy, Mumhane caddeıi), 
Hnl(ı .. ı Ü!m&o (Kadıköy, Kuşdili) 

Ha lir ( 13 Ü,> ükada), lstefan Torziyan 
(Bakırkôy, Lıtanbut cadd~sı), 'raksim 
(L'ak im), Beyoğlu l'l'akeim, Kalyon
cukullugu), Mışcl Sofranyadirı (Kara
köy Mıthmudiye caddesı), Balk (Ş.,. 
lı ), t.h•rkez ( Koau.opaıa ), Halk 
(H lıl .uglu). 

)n:tfü: 
Krofort Kuisti, Perrl ile Hüg 

llaier Ue .ffoff•aa'ı yenmiılerdlr. 

SON POSTA 

BugUnkU Bilmece 

Boı dört köıelcri aıağıdl\ ya· 
ııh manalara ge!en öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit geçlrmİf, hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren• 

miı olur11unuz 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Soldan sa§a: 
1 - Yaz:hane - bir nota 
2 - Kırmız ya yakın bir renk • 

harflerin yer'erl dekitince 
Öğülülmüt hububat- arkanın 
z• ddı 

S - Ümid ~tmek 
4 - Be- , kıl'ndan biri - mahal 
S - Cereyan eder 
" - Jıimleri •ıfat yapan bir lahika 
7 - ŞiltHtc 
8 - Acı n zıddı - Kamer 

Yukarıdan aşaın . 
1 - Mecruh 
2 - K rmızıya yakın bir renk -

sonuna bir Y ıelirhince 

küçOk k6rfe:ı 
S - Uyumıyan 
4 - H trk mak 
5 - Çok kOçQk tat parçaları -

cebhe 
6 - Birletik olmıyan 
7 - Dllkkln 
8 - kovuk • bir nota - kamer 

Ü:liversilede Tatil 
Üniversite ve yüksek mek

teblerde, bu ayın 15 inde 
aömeatr tatili başlamaktadır. Ta
til )-İrml gUn sürecektir. 

Son Posta C 
fstanbul BOR SASI 

10. 1·1935 

ÇEKLER 
]rnrıı ş kuruş 

Loadr• 6J8 ,so Pr•r J8,P934 
Ne• • 1ork o,7603 Viya ıa 4,~175 

Parla 1:,0:1 Madrlt tı,ttOS 

Ilı 1 ıo lljl61:Z S.rlln 1,9783 

Brlkae\ ~,3923 Var9ova 4,1!16) 

Atla• 63.'ıl:il Pette 4,2475 

Ccne•re ~,4S l liQkuı 7x,8) 

Sof1• '7,1,,, Bclırat 34,Yl~2 

Amatard•m ı,1743 Moıı .. o•• 109l,7'J 

ESHAM ve TAHVlLA T 

it Baalı.fN•••>~!~~ 1 Boıaoatl .T;!~oo 
cH&aUe) 10,- 1933 lellkraıı 97,-

: (MGeP •) ~- latl <rau Dablll 9'125 
Oım1• ılı &>•n4. 23,W DG1uau Mu. 00,
&ella le • 5,- 8aj* •' tertip 1 46,20 
Şl.ke&I HeJ•IJ• 16,- • • U 46,~ 
h~llı 0,17 Rejı 2,20 
#\uadol ı 1'60V. :1!115' Tram .. J 00-

• ,. 6ü I'. 28,- R•hha lf,50 
A•11(fe'11,. JOOV.45,65 OakOdar •11 10;'.,-
Şark O. Y. 00,- Ter-'• COOO 
la, TumYıJ 50,JO M191rKr.Fo.l886 11',-
Üaklldar a.a 11,- • • • ltJJ tM,5J 
lerkoa 18,tO • " • l~U 9l,5U 
li•••ı••I :o,- Elektdı1 -,-
lelefoa 10 60 

MESKUKAT (*) 
Kuruş Kuruş 

Tlrk altım 946 (Hamit) 49JJ 
lnı. 11 1047 (Reıat) ~251) 
..-,. 11 84~ (Vahll) 470J 
~\19 • 1085 Laca betlblrnk a'tı , 
a..dcllfe 42,IJO (CGmhurl1• ) 47jJ 
kS~k •• ot \Oa. B. ı ~40 1H11m t) armııb :..50.1 
._ı ıa beılblrl." altu (R tat» • 511).1 
\Ubabwıl'~9') 4'10o> \Vahit) • 530J 
(Aa..a) ft.SO l•) Beraa llarlcl 

ikinci klunn 11 

Kapudağı Yarımadası 
Sarsıntı içinde 

Bir Nahiye Kamilen, 
Yüz De Doksan 

Birçok Köyler 
Yıkıldılar 

- .. 4!'- ... 

L Re~terafı 1 inci yüzdo ] 
açılmıılardır. Fakat hava çok 
soğuk olduğu için kayıklara iltica 
eden:erden birkaç kişi donmuş
tur. Marmara adası civarındaki 
Hayırsızadanııı da burun kısmı 
kopmuı ve denize kayıp göç· 
müştUr. 

Ze~zelenin tesirile Marmara 
adasındaki içme suları da çekil· 
mlş, sudan eser kalmamıftır. Şim· 
di orada balıkçılar tarafından de
niz kenarında açılmış olan küçük 
kuyulardan başka biç ıu yoktur. 

Zelzele esnasında Arablar 
köyll de göçmllş, yalnız bir tek 
ev kalmııhr. A ' 'la adası da fena 
halde çökmUı ve llç kişi enkaz 
altında kalarak ölmüştür. 

Diğer taraftan Erdek civarın· 
da da mllhim tahribat olmuş, 
Rutya köyü tamamen çökmüf, 
ancak beş ev kalmıştır. Zelzele 
24 saat müddetle fasılalı olarak 
devam etmiştir. Bandırmaya bağlı 
Eskiköyde de 4 ev .. yıkılmış, 
bazı evlerin de duvarları çatla· 
mıştır. Bu köyde camiin mlna• 
resi de kubbe üzerine bUyük bir 
gllrültU ile yıkılmıştır. 

Gellboluda 
Gelibolu, (Hususi) - Marmara 

bavzaıını fena halde sarsan son 
zelzele burada da kötU teairler 
göstermiştir. 45 saniye ıllren ilk 
hareketten aonra ,iki aarsıntı da
ha olmuı ve çok şiddetli olan 
dördUncll zelzele hayli tahribat 
yapmıştır. Limanda muhacirlere 
aid buğday dolu bir mağza lle 
bir tacirin buğday deposu yıkıl· 
mış, ortamekteb, Cümhuriyet ilk· 
mektebi, telgrafhane binaları 
tehlikeli surette çatlamışbr. Ev
lerden de yüzde sekseni sakat
lanmış, bu arada yıkıntılar da 
olmuştur. Fakat nüfus zayiatı 

} oktur. Maddf zarar miktarı 20 
bin lira kadardır. Zelzele es
nasında kıısabanın deniz kenarı, 
yukara kısmından daha fazla 
ıaHanmııtır. 

Halk dehşet içinde 
Bandırma, 10 (Huauai) - Zel• 

zele, on beş dakikada bir, yer 
altından korkunc sesler çıkara· 
rak Kapıdağ yarım adaaile Mar· 
mara adalarında deTam etmek· 
tedir. BütUn bu adalar üzerinde 
bulunan on bir köyGn balkı aoğuk, 
fırtına, yağmur altında uraanb 
korkusu içindedirler. Cuma gUntl 
başlıyan ve sık olarak devam eden 
zelzelenin hötün tabribab Mar
mara adaaı üzcrinded;r, Adada 
yıkılmadık ev kalmamııtar. Zaman 
:ıaman kendini güsteren zelzele 
esoaıanda, harab duvarlar çök
mekte, damlardan kiremitler dö
külmektedir. Marmara adaıınıa 
•:malı köyünde bir kadın ile ktı
çllk çocuğu kucak kucafıa bir 
vaziyette ankaı altından çıkarıl· 
mıştır. Halk, çadırlar Ye moUSrler 
içinde uykusuz ve perişan bir 
haldedir, çeımeler yıkılmış, sular 
kesil mittir. 

Halktan birçoğu Erdeğe v• 
lstanbula gitmişlerdir. Zelzele 
devam ettiği takdirde bttün ada
lılarm göçeceği unedilmektedir. 
Marmara adası karşısındaki Ha
yırsız adanın sis düdüğü bina· 
sı da yıkılmıştır. Bu meyanda 
Hayıraaz adada cuma gtinkü zeJ
ıelecle cahildeki birçok kaya 
parçalan denize d6külmllş, Jular 

ı kabarmıı, toprak birçok yerlerlıM 
J den çatlamış ve çökmüştUr. 

30 Ölil Birçok Yaralı Var 
Bandırma ( Hususi) Zelzele, 

bUyUk korkular saçarak fasılalı 
olarak devam etmektedir. 

Marmara adasından son da· 
kikada Erdeğe ta!graf muhaberatı 
temin edilmiştir. Halk adayı 
terketmck üzere imdad istemek
tedir. insan zayiatının hl\. 
tün bu zelzele mıntakasıoda 

(30) kişiye yakın olduğu 

tahmin edilmektedir. Yaralılar 
çoktur. Bilhassa P·aşalimanı ve 
Hayırsıadada zelzleden husule 
gelen büyük çatlaklıklar içinden 
korkunç oğultular gelmektedir. 

Zararlar Çok BUyUktUr 
Bandırma, (Hususi) - Bütün 

yıkılan binalar Marmara adaam· 
dadır. Erdekte yaln z iki baraka 
yıkılmış, buna mukabil 6 sı resmi 
bina, 750 ev çatlamış, Narlıköyde 
18 ev çökmUş, 7 ev kısmen harab 
olmuı, Ocaklar ve Turan köyle· 
rinde de 5 ev yıkılmıştır. Marma ·a 
adasında .da 100 ev yıkılmış, 37 
ev kısmen, Çınarlköyden 20 eY 
tamamen, 3 ev kısmen, Gündoğdu 
köyllnden 45 ev tamamen 15 ve 
kısmen yıkılmış, 2 kişi ölmUtr 4 
kiti de yaralanmışlu. / 

Ayrıca Balıklı köyllnden 5 
ev tamamen, 4 ev kıs:neıı 
yıkılmıı, altı hayvan telef 
olmuı, Poyrazlardan dokuz et 
tamamen, 66 ev kısmen yıkılmıf, 
36 hayvan yaralanmıştır. Hohla 
köyllnden 13 ev kami!en, 28 eY 
kısmen, Havutça köyünden 3 ey 

tamamen yıkılmış~ır. iurhali v• 
Hohlu köylerinden iki kişi ölmUf, 
4 kişi yaralanmışbr. Ekinlik kCS
yilnde de 30 ev tamamen, 26 ey 

kısmen harab olmuştur. 
Felaketzedelere Yardım 
Erdek ve cıvarile Marmara 

adasındaki zelzele f elaketzedele
r ine yardım için, dbn limanımız
-dan Bandırmaya kalkan Saadet 
vapurıle bir mıktar çadır, yiyecek 
ve içecek daha gönderilmiştir. 

Şehrimize gelen haberlere g&
re, bilhassa Marmara adasındaki 
felaketzedelere yardım için, cı· 
var adalarla Erdek arasında her 
&Un yapur itletilmektedir. 

Dükkanda 
Yakalanan Hırsız 

( Battarafı 1 inci yiizie ) 
Dükkinın kilidini tedkik etmlf. 

Kllid ) erinde kilidli duruyor. Bir 
yerde de kırık yok. Kulaj'ını ke
penklere vermiş içeriyi di~l~mİf. 
içeriden hafif bir nef ea ışıtmiş 
arka eokağa geçmiı dükkAoın bl 
aokağa vaktile açılmıt ve kulla-
nılmadıi1 için kil.tlenmif bir 
kapıeı daha •ardır. Bekçi bu 
kapır. m kırıldığını g6nnllf. 

Elektrik IAmba•na basarak 
dUkkinan lçeriain• gezdirince içe
ride iki g&zUn, par:adıianı gBr· 
mnı. Bu ıuretle ctırmümetbud 
halinde yakalanan hırıız batır
mıya başlamıı : 

_ Aman bekçi baba canıma 
kıyma, ben teslim .olu.>onım. 

Bekçi içeri gırmış. Hırııı.111 
kulağından tutarak d:şarıya. ~ı
karmış ve poliae lea im etmıtlar. 
Tahkikat neticesinde bu adamlQ 
~ki aene evvel Bay Hüseyinin ya· 
nında çıraklık yapap Mehmed 
olduğu anl.atılıwtLır. 
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-ksürük, nezle, bronşit, boğaz 
.. .., .. 

ve gogus 
Hastalıklarile sesi kısılanlara şifai tesirleri çoktur. 30 kuruştur. HASAN Ecza deposu 

ı :mas e 

r , 

~/.DARA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-1;; O~Q 

K A Ş E 

Grip • Nevralji • Bat ve Diş ağrlları • Artritizı1n 

İstanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Çarıı Maliye Şubeai çevreıinde olup 111ılarmın Qturduğu yer belli olmıyan binaları~ ~erlerile kapı 

ıayıları !~ genel bma yaı.n~ıında konulan gayrisafi irat.an ve vergileri aşağıda gösterilmııtır. . 
. Bu ıti~a~la. yarından ~t~barea on bcı gün zarfında "resmi tatil glinleri hariç,. f:ir.s.z olunabıleceğl, 

bına, vergııı oızamoameaının 29 u11cu maddesi deliletile hukuk uıulu muhakemeleri kanununun 141, 
142 inci maddeleri mudbince llln olunur. "ı 05,, 
Tahrir Mahalleli Kapı 1&)111 Cinıi Niıbet .. ,... Ye ıokağı 
170 Çarp Kalpakçılar 130-134 DUkkin 12 
S24 " 

Takkeciler 24 
" 12 

609 " Re.asam Baımacılar 34 
" 12 

939 ,, Keseciler 148 ,, 12 
1338 ,, Solda birinci ada 27 •• 12 
1435 ,. Aia 32 " 12 

1605/1 " Zincirlihan kat 1 1 Oda 12 

1803 ,, Y ağlıkcılar 2 Dükkln 12 

1885 ., Parçacılar 17 .. 12 

2180 ,, Y oriancılar 34 it 12 

l 

lradı ıayrı 
ıafiıi 

480 00 
36 00 
36 00 
30 00 
12 00 
60 00 
12 00 

120 00 
36 00 
72 00 

Vergi Sahibi 

46 08 
3 46 
3 46 
2 88 
1 15 
5 76 
1 15 

11 52 
3 46 
1 92 

Hissedarlardan Emin 
Meçhul 
Harputlu Muıtafa Yariıieri 
Koh,.rik 
Salih variılerl 
Haykanuş Çellkciyaa 
meçhul 
Mihal •• 
meçhul 
Ali Rb:a ve Fatma 

-SUMER BANK 
UMUMi MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Ban kamız ve mUeasesatında çabımak Uzere aıağıda yazıb 

ıartlar içerisinde : 
J - Bankamız ve mUeasesab muhaıebe servislerinde çalıımak 

Uzere aagari 80 lira maaıia, 
2 - Bankamız servis ıef ve mUfettlş muıvinlikleri namzedi 

olmak üzere asgari 120 lira maaıla ve imtihanla iki sınıf 
memur alınacaktır. 

Nemzetlerin ecnebi lisanlarına vukufu dereceılle imtihanda 
gösterecekleri liyakatler ve evvelce bulundukları mlleıesselerde 
edindikleri tecrübeler nazan dikkate alınmak suretile aıgri olarak 
gösterilen maaı miktarları umumi mUdUrlUğUn takdlrile 
artırılabilecektir. 

Muhasebe memurlan için lise Yeya lise derecesinde bir 
mektep mezunu olmak, 

Servis tef.iği ve mllfettlş muavinliği namzetliği için Ali mek· 
tepldrden mezuıı olmak ıarttır. 

Her iki imtihana gireceklerin aııkerlik hizmetlerini yapmıı 
olmaları ve 35 yaşını geçmemiş bulunmalan llzımdır. 

Muhasebe memurluğu için 27 K. sani 1935 Pazar gUnll saat 1 de, 
Servis şefliği ve müfettiş muayinliğl namzetliği için 29 K. sanl 

1935 Salı günü saat 1 de Ankara ve lstanbul'da aynı zamanda 
imtihan yapılacaktır. 

imtihana girmek lıteyenler imtihan programını veaalr şartları 
lamak ve isimlerini yazdırmak üzere nihayet 22 K. sani 1935 

tarihine kadar Ank:ıra'da Umum Müdürlük memurin ıubesine 
lstanbul'da Sümer Bank lstanbul Şubesine müracaatları ilin olunur. 

Memure Aranıyor 
Ankara Ziraat Bankasından: 

Ankarada yetmişbet liraya kadar Ucretleı muhasebe maklnall" 
rında çalışacak dört Bayan mekanograf ve bir daktiloğraf almacaktı" 

Müsabaka 20/1/935 pazar gUnU Ankarada yapılacaklar. Müıa' 
baka~a girebilmek için enaz orta taball görmnı olmak ve 18 il• 
25 yaı arasında bulunmak ıarttır. 

isteyenler 15/1/935 gUnüne kadar Türkiye Ziraat Bank•" 
Genel Muhaaebe MlidUrlUiUne bizzat veya mektupla mUraca.S 

,. _______ , 
Denizyol ları 

lf LE TM B Sl 
A•Hltolerl ı Kara\c81 K8ı>rl\•ıı 
Tel. 42162 - Sirketi MCllalrdaraad• 

HH TeL 22740 
....... 4 ...... 

Ayvahk Yolu 
ANTALYA vapuru 12 Ikin

ciklnun CUMARTESi 19 da 
Sirkeci nhtımından kalkacak 
glditte Gelibolu, Çanakkale, 
Edremit, Ayvalık, Dikili, lzmlre 
dönüşte bunlara ilaveten Bur· 
haniye, Küçllkkuyuya uğraya

caktır. ( 1 13) 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 13 ikin· 

cikanun PAZAR saat 10 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak 
gidi~te Çanakkale, lzmir, Kuş· 
adası, Küllük, Bodrum, Rodos, 
Marmaris, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kaş, Finike, Antalya, 
Menine dönüşte bunlara ilave· 
ten Alanya, Geliboluya uğra· 

Asliye mahkemelerl bl 
yenileme BUroaundanı 411 
tarihinden ev Yel ikame 
latantul aıliye birinci ticar9t 
kemeainde derde1U rOyet ye 
gazı ve Elektrik tirketi ile 
Olga ve M •rla n kaptan Yer 
aruında mütekevvin da•• doıf 
yc:ailenmeal için Madam Olg• 
k nda yirmi giln m0ldet1e 1 
teblitat ifasına ve 14121935 S. 
tarihine milsadif Perıemb• 
yenileme munmeleıine bat1anıl111 
k rar verilmiı oldu~undan lfJ 

ıünde Yenipostahane blnasınd• 
birinci yenileme Büroıuna gel~ 
takdirde 2307 No lu kanun ahk 'iJ 
tevfikan yenilemenin gıyabınd• 
lacatı ilan olunur. (6884) __.,,lj 

yacaktır. (l •
4>' , Kiralık Mağaı' 

Yenicami ha.luıunda mu•'ı. 
kartııanda 92 No. lı mataaı 
bat 93S t arihinden itibaren 
lıktar. lateyenlerin Sultanab 

SELANIK BANKASI 
'l'eıus tarıhı ltiSB 

• İdare merhzi 
ıstanbul ( Galata ) 

Türkiyedeki şubeleri: 

İstanbul, ( Galata, Y ıoicami ) ; 
İzmir, Mersin. 
Yunanislandaki şubeleri : 

Selanik, Atina, Pire . 

• Her e1evl banka muamelltl 
-

- ·-- --- - - . -- - __... - - -------

Tevkifhane cıvarında Ali 
apartımanında S No. ya mO''c 
ları. Telefon : 20904 

lahibiı Ali &krem 

Netrl1at llldlrla Talair 


