
fransa Almanlara Soruyor: 
ltalya 8 Milyon Asker Çıkarabilirmiş, 

Sizin istediğiniz De Bu Mudur ? 
Franıanın eıki Sil ( Riarbife ) 
Bakanı Fraaaa itin m 11a•lik 
aalcerlik mü-u.ti 11aııaı ınti• 

daf?a etti. Bu ıösler, '-tt,tik 
bir tt1ir uyaatiırdı n alriıhır 
yaptı. Dedikoduı.r n tıfliılar 

gırla ıitmekteiir. <leçen ıilnkU 
ıı\hbaoıızda bu fikirler netre· 
dilmittir. Dedi1roclulva geİiacı; 

it Pariı, Z8 (A.A.) - Gazete· 
~' eıki ltabriye ltaka•ı Mer .. al 
..:~n 'in "Revue de Deux Mon· 
" da,, Aıkerlik IHımeüntn lifi 
-. beye çıkaral111a11 için yasdatı 

•kale l&eriade •utalea ytirlit• 
:•kte ve birçoju hunu tanip 
. 11lektedir. 

\i le Petit jurnal, ıuaları yaıı 
,,or: 

11

Si1Ahları bırakma aaatl ıeJ. 
._iş deiildlr, batlaaalan •lcak .. ... ı. 

r uzun olauk ve ancak 
'1üeaıir ltir himaye oluraa ••ti· 
'4ılenecelctlr 

11

Le Jwrnal, Almanya'•ın t.k
'-': ailtblanmıı old11ju•u ve 
ıi-11111 a&Aretta 800.000 lrWMll t-•Yetl eldutua•, lııuaa ka~ 

ransa'mn Hkerl lalz•etl •mal-t zamanları almadan Uç HDe• 

..:. bir 11neye indirdljini yaıı· 

( Devaırıı 11 inci yüzdı ) 
FUıi,.f •1'11 l•la .,. al••lat• miıı•k•ı• 

edil•n m•r•ı•I Pd•n 

İ1tılcida Değişmiı Bir Şey Yok 
8- ~-._n bir müddet evYel ıoaları t barflle bite• keli•elerln d 
'e it lıani ile nihayetlenen kelimelerin dı b harfi ile aihayet• 

~: '°tru olacatıaa dal1' ltaıı ••trlyat yapıhaıı •• imll bu 
• 1( Y-.dmıya baılanmııb. 
lı.. d ~ lakaabiı, mekteblere ıladerdiii yeni ve son ltlr tamim.le 
~=·~ın bt11uei Wr mltalea mahiyetinde olduğuau, imlida 
~"'*it ,_i bir •aaiyıt olmacLj'l.. bildirmlıtir. 

ltalya - Habeşistan 
ihtilifı Karşısında 

lohdrada Rabat;'.zhk Duyuluyor· 

ö.,.d,, ,,., •••••• • .,.,.k.11 .. 
Napoliden de mtihlmmat Ye 

I!vaıım yUldU "Arabia,, vapuru 
dün ka "kmııtır. 
H•b•,••tan N• Y•rm•h lmı,1 

Roma, 8 (A. A. - iyi ha· 
it..- alan mahafl!de Habcıistanın 

1-~ ............. _ _._ . ·--....... ----.... -·~·-

. 930 Aiustosunda 

Ege Denizinde 
işlenen Cinayetin 

Hesabı 
lı•İr, 2S (Huıuıt) - 930 yı· 

lıaıa ılık bir aiuıtoı ıecesi, 
Çal1bu111u açıklarında itlenen 
korkuaç ltir cinayeti• perdeleri, 
ı.taabuldan izhar ıuretUe lzmire 
ıetirilea hir tahldin ihtiraflarile 
aralandı. Ea korkunç cinayet 
romanlarnada ·~ine raılanamıyım 
bu hldfHnfn UÇ kurbanı vardır. 
!unların ikiai tacir, biri de motör 
~-aptanıdır. iddiaya a-öre, ıuçhılar, 
bu lçlD cinayeti itledikten aenra 
6llllerln cuet!erini çuvallar iç;n. 
de Eıe tlıniıinin dibine lndir

•İJl•r. Oadan sonra da cinayete 
ıahnı olan motörll benzlnliyerek 
laha etmiılerdir. 

Hltli.-nin fimdlye kadar sizli 
( o • .;.a•ı 11 l•el yıirde ) 

o,man kopta11la Çipl•oz Ahm•d 
11.1a1c.,,.. ,. ••• ,.,.,,. 

Harbe Ateşli 
Bulgarlar 
Habeşistana Karşı Gö
nüllü Gitmek istiyorlar 

Sofy• i8 ( Huıwıi ) - Adealeri 
birka9 ,Üıı geçen Bulrar, Sofyadaki 
İtalyan 1tfarethan11lne müracaat ed~ 
rek İtalyan lejiyonlarile beraber i'O· 
ntillü olarak Haheıiıtana ıidib Ha· 
betiıtana kartı harb etmek ars.uıunu 
göıtermiılerdir. ltalyaa sef~r~tı buD
lara oenb vererek iıteklerını ye~lu 

etirmek mümkün olmadıiını, ıcab 
!derH ileride. .kt~di_lerinı malumat 
verilecıfini bıldırmııtır. 

L,-------
ıulh• teınelfiini flliyat ile iıpat 
•t•Hi lizım gclaceji ıöylıniyor. 

Yine bu mahafile ıöre, Ro--
madaki Habeı maılahatılsarıaın 
ıözlerl Hahetiıtanıa ıimdlye ka· 
dar defalarla ifade ettiği ıeylerin 
tekrarından ibarettir. Anca, 'hi· 
diıat ltu ıözlerln akıloi iıpat 
eylemlı olduğundan, ltalya ihtiyat 
tedbirleri almaya mecbur olmuıtur. 

Ayai mahafil, Italya hllk6· 
metioin çok açık hareket etmlı 
oldutunu ve ta.tzat taleplerinin, 
vukub11.l•n hldiıclerin vabamc-

( Dnaau 8 iaci 7lsde ) 

eklerken 
Yeni Bir Fen Muvaffakıgeti --
Bir Adamın Gözüne 

Aşı Yapıldı 
Bu~u Y apmıya Muvaffak Olan Çok 

lhtiy:'~ Bir Rus Profesörüdür 
• Leningrad - -
( TH ııjanıı ) 
Bundan 23 aene 
evvel Pakonen 
iım1nde bir adam 
aebebıiz olarak 
kör o!muıtu. Bir 
ço!< doktorlara 
yttpbiJ mUra· 
caatlar neticealı 
kaldı. Hiçbir 
doktor bu ada· 
mm körllliUnUn 
çaresini bula· 
madı. Pakonen 
körlere mahıua 
bir ''aciller evi· 
ne ,, ııirdi ve 
oracıla fırçacılık 

öğrendi. GözU
nUn açılacaiı 
Umidinl bu 23 
Hne içinde kay· . 
nen, bundan lkl 

ay ev••I Leniograd pz Enıtftl- J tor Baja bqYurdu. Doktor Baı 
IÜDÜD en eıki mntebasaısı dok· ( Duamı 11 incıi ylsde ) 

ÖZ TÜRKCE 

Baıbak.a •ene· ""'\ aavaıı da ıöoOldeD 
ral lımet ln8nla0D Avrupa Kar k ve kafadan çıkar-
Fran1.zca "Vu,, de iŞi mayıL S vaıa anık 
çıkan bir yuıııaı, Günler y bulunmak, her 
Aaadolu ajan11, lıil- aşıyor•• dakika bir· yarden 

dirdi. Batbalrnnı· .~~::-:;:---~---------1 blrt•Y patlak Ylrt• 

•ıı ı8:ıD, Auupanın t:nıl'ün geçir· cekmit gil:I, kulatımız kiritt•, elimi& 
mekte oldutu bunaltı (buhran) ye ve 
karıııldıta getirerek uluıların blribir- tetikte bulunmakla; buıllniln dütlln-
leriae Hldırm•ları korkuıunun 8nGna celcrine ke!ldimizi uydurmuı oluyoruz. 
.ımak için, yapılacak feyleri k11a Avrupanın rörllnG§I, kim11ye İHnç 
ılfıler içinde özlcttirdikten ıonra: verecek bir i'arünlit defiJdir. Ulualar, 

'
1 TGrkiyc, kendi dirlik düzenliği en y•kın komıularına bile iaan•mıyor, 

bakımından çok duy~ulu ve itkillidir.,, güvenemiyorlar. 
Diyor. Baıbakan iırnet fnönO; uvaıı Onlar, löyle yaparken, biz; ld5kıb 
ve barıfı, yapan Ye her ikiıini de bir takım ıözlere "' kitıd ilıtGnde 
ekıikıi& becerea bir .n • diplomat duran anlııtmalara nHıl bel baflıya• 
olmak. bak!mınd:'n. bu aöıleri, gCSrüt biliriz? Başbakan l.met; Törkiyenin; 
ve ~uıtlerındekı ıncelij'i anlahnata kendi dirliti b•lmaından ne kadar 
yetıyor. uyanık ve ku~kulu oldupnu ı8yle· 
~~r~panın ~u ka.rıtık n rilnnıiz j'Gn- mekle, hepimizin kudiıine k&rfı olan 

lerı ıçın TQrkıyenın kendini korumatı iaanımızı ı.ir kez daha; peldettirmit 
~~ b~t~a~arına ~artı lc:orunrnağı çok n iyilll'!mlzi latiyenlerle k8t01Gt0· 
ıyı bıldıtıne lc:ımae inannıamulık nal:ıO iıtlyenlere bu en blylk ••rçetl 
edemez. apaçık bir kez daha haylormıı oluyor. 

Bi•, ltarışı iıter Ye leYeriz. Ancak lf Jt 

Aydın Demiryolunun Alım Konuş
maları Son Safhada 

Apdı" d•mlrsola m•1'kHlnirı bulıındıı/a Al••11C11lc ,.,._,.,.. 
[Yu111 11 inci ıa,ı.cladır] 
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alkın Sesi 

Biribı'rine 
Zıd Haberler 
Karşısında 

Gemi inıaatı için tezg8.h kurmak 
mevzuubahıdır. Geçende, .Anka• 
radan ıelen bir telgraf buııu, 
yurda müjdeledi. Derken Deniz 
Yollaıı ldarHinin A-.rupadan bir· 
takım vapur nıtibayaalanna giri· 
§ec ,ıfi bildiriJdi. Bu, biribiıine 
ııd haberler önünde t&lıran halk 
bakınız naaıl düşünüyor: 

Bay Salılı Nedim ( Sultanııelim 
Çnrşauıba oaddesi 73) - Dlln gazete• 
Jerde Ankarndon gönderllmlt bir tel 
ynzıaı okudum. Denizyolları idaresi 
lngiltereden d<Srt npur daha alocak 
imif. Yakında d ::ı Londraya bir heyet 
gönderllecekmlf. Birkaç gOn enel de 
memlcl<atimizdo vapur yapabilecek 
ten ne'cr kurulma te4cbbüalerinl 
okumuıluk. Biribirini boz.an bu iki 
haber b .. na perhizle l&hna turıuıuou 

hatırlattı. Biz b:r deDlz devletiyiL 
Ann yurdun Oç tarafını deniz kuıat
mıetır. Kuvntll bir ticaret donanma• 
•ına muhtacız. Son birkaç yıl içinde 
Avruprıya etekler do~uıu para vererek 

vapur aldık. l.tanbulda bir terune 
kurulacatı haberjoi okuduğumuı 
saman bu paraları• hiç olmu1a bir 
kıım nrn yurdda kalacatnu dGttlnerek 
ıevlnmittik. 

AIAkııh veklld TOrkiyide bir tar1-
hane kurulabilir mi, vapur yapablllr. 
miyiı? Bunu derhal tedkik ettirmeli, 
hatta Avrupadan bu it için bir ma
tebuıı bile retirmelidir. 

'la 
Bay Fahri Eıden (ÇıngeJköy ltkt

le caddeıl 3) - Kendi vapurlarımııı 
kendimiz yapmak için bir tuanur 
vardı. Bir an evvel fıl) haline l'•çme
ainl dileditimlz bu faydalı tunvuru 
gaıetelerde okudutumua zaaaaa eld· 
den ICYiodik. Bizim yurd Kara, Mar• 
mara, Ege n Akdenizlerile çevriJ.. 
mittir· Sonra biz ihracatçı bir mllletiz. 
Avrupa piyaaalerını ilk tutanlar par· 

t)i vuruyorlar. Birkaç aeoedenberi 
ihracat meuiminde ecnebi kumpanya
lar derhııl nnlunu arttırdılar. Yahud 
batka ve raklb milletlerin limnnlarını 

bize tercih ettiler. İktıaııdf kalkınme
mız için çok vapurumuz bulunmuı 

J&ıımdar. Bu vapurlara memleketimizde 
yaparuk dört yanı mamur bir it ııör
müf oluruz. ÇüakO harice verecağimiı 
para azalır, Ökooomi Bakanlıtı bu 
iti ehemmiyetle tedkik etmelidir. 

ŞOM POSTAt 

Bir Günde Dört Tevkif 
Bunlar ikisi, Sokak Ortasında Kötü 

Vaziyette Yakalanmışlar 
Sult nahmet Sulh Birincil Ceza Hakimi, Kimli 

adlı birisini tevkif etti. Kimli dUn EmlnönU tram• 
vay mahalli de Bayan ŞUkrlyenin paketini ve çan• 
tasını çalmaktan suçludur. Mahkemede k ndlsinl 
ıöyle mlldaf a ettf: 

HAklm Kambur lbrahiml tevkH etti. Çakır lbrahl· 
mln muh k meıine aerbest olarak bakılacaktır. 
Bunl r Da Fen V zly tte Yakalanmı 1 rl 

Dun MUddeiumumlllj'e Ati ye Ahmet adlı iki 
ıuçlu ., rilmlıtlr. iddiaya göre, bunlar dUn gece 
Çiçekpazarı ıokağında f na bir halde yakalanmak· 
tan suçludurlar. Ayni zamanda Alinin, Ahmedin 
s atını aıırdığı da iddia edilmektedir. Suçlular 
Sultanahm t Blrlncl Sulh Ceza Hiklminln önüne 
çıkarıldılar. Hor ikiıi de suçlarını ftlraf ettiler. 
Yalnız Ali saat ç lmadığını söyledi. Hakim her 
lkiıinl de teYkif etti. 

'
1 

- B n bunları yerde buldum. Sahibini arıyor• 
dum. Bayan beni yakalatU. tt 

Hdkim bu müdafaayı yerinde bulmadığı için 
kendisini tevkif etmi~tir. 

Bundan ionra jandarmalar mahkemeye Kambur 
lbrahimle Çakır lbrahimi getirdiler. Bunlar Rafall 
adlı bir tacirin göılUğünU çalmaktan ıuçlu idiler. 

Ha iç Vapuru 
Makinesi Sakat Olduğu 
için Sefer Yaptırılmadı 

D niz ticaret mUdUrlUğü fen 
heyeti kararllc, Haliç tirketinin 
16 numaralı vapuru dUn seferden 
menedilmiıtir. Bunun ıebebl, ma· 
kine aksamında fenni noktadan 
görlllen akıaklıklardır. 

Vapur, EyOp iıkelesinden 
(12,55) postaıını alarak hareket 
edeceği ıırada liman memurları 

kaptana tebligat yapmıılar, sefere 
müsaade edilmediğini bildirmiş· 
lerdir. Bunun üzerine yolculaı 

Yapurdan çıkarılmıı ve vapur 
Ayvansaray iıkelesine götlirUlerok 
bal lanmıttır. 

BJr Kadın Yaralandı 
167 numaralı tramYay arabası 

Embönllnde 65 ysflarmda Nefise 
isminde bir kadına çarparak ya· 
ralamıtlır. 

Tramvay 
Kazaları 

Karşısında 
Kazaların öntine geçmek Oze· 

re tramvay arabalarının otomatik 
bir ıekilde kapanması için tec
rnbeler yapılıyordu. Bu tecrllb .. 
ler bitmi§ ve muvaffakıyetli neti· 

ce vermlıtir. Bu ıekilde kapıları 
ıslah edilen iki tramvay arabası 
cumartesi gününden itibaren ae· 

ferlere ba.ılıyacaktır. Uzun sefer
lerde ce tecrUbe muvafık netice 

verirao ye umumi olduğu anlap· 
lıraa, bu usul biltün arabalara 
tatbik edilecektir. 

Ziynet tın arı 

Randevucular 
Bir Haftada Alh Ev Daha 

Kapabldı 
Ahlik ı.abıfası memurları aon 

bir hafta zarfında ıehrin muhtelif 
ıemtlerinde 6 gizli randevu en 
meydana çıkararak kapatmııtır. 

Bu evlerde bulunan kadınlardan 
sekizinin hastalıklı oldukları görll
lerek Zührevi haatahklar hastane
ılne aevkedilmiılerdir. Evleri iti•· 
tenler do mahkemeye verilmI.
lerdir. 

Mart 

Giiniin Tarihi 
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Hergün ' esimii Maka,e l Demiryolunun Manası 
- r * '""'""' • -

Kısası ~ 

1 kültürel 

l 4nlaşmalar 
'"------ Zeki MH'ud Al.an -
t Uluaların biriblrlnl tanıma 
k~ iyi aeçinnıeleri bakımın 
de _Ulr 1 uzlaimaların büyük 
ltı ger( vardır. Kültüre , ve 
b·t~ ~~ dilce, duya-uca, duşunu 
, ·tlbırıne yakın olmıyan ulu 

ları, 
dan 
bir 
de-
ıce, 

slar, 
'tıyk:•al g rekenler dolayııile v 
tı~ı ıt birleşmiş o!salar bile 
ol aşına okadar derin ve kö 
d ttıaı. GUnün birinde sıy 
v Urum d ğişince bailar çözü 
ı: uluı yığınının önceden i 
n.~erdlil ııya.al anlaıma 

akit 
bu 

klU 
asal 
lür. 
liıik 

iİd nde yazılı imiı ııi bi er 
ı,ltıer. Onun için ıUrmeıi ve 

buz 
iyib 
sağ• 

tıı 11aiması istenilen ııyasal u 
Ptk ıırı: kültürel anlaşmalar 

zla-
ile 

dir. 
ilini 

1ftirm k ierekli görlilmekte 
bi!d~ ~kından tamdığımız, d 
llııı 1Rınıfz, duygularını anlad 
tıll ~.lr ulusun klı.türel yaşa} 
alıı. ılnıeden, istemeden iliı 
ı,,/~ı. Bu her vakit karşılıklı 
1~~· doğurmu olmasa bile 
tııı kımız ulus ile ılirekli bir 
~tır meydana gelmesini kolay 
~le' 1( rdeşler de kavga ed 
dllk['· Ve belki de bunlar ara 
\>e b ayrılık çok kez daha ç 
tb dtQçb olur. Fakat kavga 

ıgı-.. , .. 
ikll 
bir 
an· 
ba· 
laı· 
ebi-
ıın· 

etin 
bi· 

bar, e ortad birı y kalmayı 
ier fllln da o kertede ko 

nca 
lay 
ve ~QJ~kleşir. Blriblrlnl anhyan 

kın r bakımından blribirine 
~Ol'led::n uluslar için de dur 

ya• 
um 

ıın-dak~ok • önceden ulusl r ara 
aıpJ geçim işi hakanların 
tıyu 0Dıatların aralarmda yap 
~u şfalara bağlı olub ulusla 
() a ?nda ayrıca bir sözll yok 
de .Çaglarda kUtUrel uzlaımal 
du~•r Verilmezdi. Fakat ulu 
da gbların uluslararası ııyasa 
başladU~ük b:r rol oynam 
6nn d •gl gUnd nberi bunları 

ve 
ılan 
rın 

tu. 
ara 
sal 
sın· 

ağa 

ışt~ o Ç tutmak ıerekli aa 
göz 
yıl-

~~ r. Unku bugün rejim 
~I olurs olsun, uluı dışın 

bile 

ll \ls i11teğine aykırı olarak 
tlna.aa gUtmek kolay değil 
~a~~ için son günlerde ıiy 
bllk ınezonları alananda Kil 
'•rı~~larının da, dııişleri bak 
l6rın k izi. üzerinde yUrUdUj 

da, 
bir 

dir. 
aıa 

it Ur 
an· 
unu li. e t yız. 

an 
ler 

bıribi:[ :ıuıun kuıtur bakımınd 
;ınhi\lrtı ~ alıb vereceği ftıy 
t 11fay1i;rtı Okonomik ahşverii 
ı:llginJ 1~1n dış yönünü n 
~{. tfe !lırfrse, kUltUrel alış ve 
h tır, lşf nun içyüzUnU değeri 
, ~ka bt bu genel y6nünd 
"ttıac, r d sıyasal bUyUk 
~~~dıt- kı doRru yollanmıı y 
~ Ret- l ona daha büyUk 
~~~ra81 trir. Son günlerde ul 

ler, 
aııl 
riş-
en• 
•n 
bir ~ 

Uıl\ 
bir 

~ ; R<>rJu ~nyışında g rçekle 
uı-

şti-
il. ar, b glhnüz kUltUrt:l uz) 

~111 Balkau Çeşittendir. 
aş-

da llll'J~flııhı: konferansları ıırasın 
ttıllla bir·~~ da böyl uzlaşm 
~t ~tı d 1 ırJ rine daha yakl 

a-
aş-

~a~ler lle~~Unülmuş ve türlü 
dllb~arı anı1 ıUrUlmUştU. Siya 
~tı 4 '"i'l aşrna mı hergün bl 
ta~11 deit:~

1

aştırmak için b 
ııi buYllktn ve oynıyacakları 
~ı,t. •ıhaa r. Ulualarara ı ya 
~i 1111 ka,' ökonoml ve kUl 
~-tı koturı şıJıklı oJ rak biribir 

dU-
sal 
raz 
un• 
rol 
ıa· 

tür 
Jo-
ım-

Ul· 
el 

1 

1 

~lmhuriyet ldareıinin çok fc7 : ı: 1 I Te Terimli ailnlerinl 
)'&f ıyoruz. Demiryolu ıiyaa e ıı, bugünkl rejimin temelle· 
rinden biridir. Bu yıl içinde yurdun birçok köıelerinde 
550 kilometrelik demlryolu daha daıenecek. 

l>konomik cnnh" ıtı arttırır. 

2 _ Yurd müdafaasında askeri seTkiyata hıı: verd iği 
için ordunun gftcOnO birktı ç ml11!ine ç karır. 

8 _ Şehirler araıında irtibatı ko'aylaıtırdıkı için yurd 
birlitinf temin eder. Demiryolu ve tren fU demektir: 

1 - Ticeret ve inaan nakliyatın ı çabuklaşt rclı~ı fçin Şu halde demiryolu can •c kuv• et dP m r ·d ı•, 

----= 

• 
SON TELGRAF HABERLER/ 

en Sonra çı ıyo 
~~~~~~~~~~~~~-~---.~~~~~~~--::G:---:--:---:---:-:-:--:--

An kara, 1 (Hususi) - Beşinci partinin Genel Başkan oruntağı, enel katiplik bürosu yeni mec· 
BUyük Mil!ot Meclisi bugün ilk Başbakan InönünUn Baıkanlığı lis azalarının ihti saslarını göst.a· 
toplantısını yapacak, Cumhur Re- altında toplandı. reı1 bir cetvel hazırlamaktadır. 
i sliği, Meclis Reisliği ve Riyaaet Önce Büyük Millet Mecliıinde Bu cetvel eıas tut\,ılarak gelecek 
divanı seçimleri icra edilecektir. Başkanlık divanına aday g6stırilecek perşembe gUnU encl\men azaları 

Ankara 28 - Yarın mecliste olanl arı, sonra da nizamnameye seçilecektir. 
yapılacak riyaset divanı intiha- aöre partinin Meclis grupu Baş· Umumi katiplik yarınki top-
bında meclis reisliğine Çankırı kan oruntaklığma Erzincan Say- lantılarının ruznameslni ıöyle ha· 
aayJayı Bay Abdülhalik Fırka lavı Saffet Arıkan ile Antalya zırlamıştır : 
namzedi olar k gô11terilecektlr. Saylavı Dr. Cemal Tuncayı ve 1 - Reis tarafından meclisin 

Mecliı Reis vekilliklerine nam• idare heyeti Uyeliklerlne de : açılması. 
zetler B. Hasan Trabzon, Nuri Abdülhak Fırat Erzincan, Ali 2 Azanın and içmesi. 
Conker ve Tevfik Fikret (Kon- Kılıç Gaziantep, Aziz AkyUrek 3 - Mecllı reiıinl intihap. 
ya) dır. idare Amirliklerinin nam• Erzurum, Damar Arıkoğlu Sey• 4 - Riyaaet divana intihabı 
etleri Bay AH, Bay irfan Ferit han, Fuat Umay Kırklareli, Ge· (reiı vekilleri, idare Amirleri ve z 

ve Bay Halittir. oerAI Ihsan Sökmen Giresun. kltipler.) 
K&tipliklere iseı Bay Ferid Hamdi Yalman Ordu, Ra1ih 5 - Reiıicllmhur intihabı. 

( 
Celal, Bayan &bihn Gökçül Kaplan Antalya, Rasim Başara 6-ReJıicUmhurun and içmesi. 

Balıkesir ), Naydar RUştU, Ali Sıvaai s çti. K•blne 
Mazhar ve Naşlt Hakkı nam11ttir· Mecllaln Ruznamesi Ankara, 28 - Başbakan lı· 
1 er. Ankara, 28 _ BUyUk Millet met InönU yarın akşam uaulen 

kablnonln istifasını Cumhur Re-Tebllğ 

Ankara, 28 (A.A.) - CUmhu· 
lyet Halk Fırkaeı mecliai Grupu 

bugün öğleden aonra saat 15 de 
r 

Yeni Yıl Bütçesi 
Meclise Verildi 

1 

Ankara, 28 - Hükumet 1935 
bütçe projesini ve mülhak bUtçe-
er projelerini bu akıam Ulus 

( 

• 
Kurumuna vermiştir. Projeye göre 
1953) masraf bütçesi şöyle tanzim 
dilmlştir: 
Bliyük Mlllet Meclisi 2.859.632, 

Riyaseticumhur 386,692, Divan 
565.500, Baıbakanlık 1.159.879, 
Devlet Şfirası 218. 193, istatistik 
5052, Diyanet işleri 6 J J .986, Ma
1i 
4 

5 
4 

H 
h 
lı 
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ye 12. 784.179, Düyunu Umumiye 
6.291.293, Tapu Umum Mü

dürll\ğü J.153.530, Gümrlikler 
. 003. 9 J 3, içeri itleri Bakanlığı 
.347.908, Matbuat Umum MU

dürlUğü 95.944, Emniyet Umum 
MUdUrlUğU 4. 137.499, Jandarma 
. 909.621 1 Dışarı itler Bakan• 
ğı 3. 262.140, Sıhhiye Bakan• 
ğı 4.892. 184, Adliye Bakanlığı 
.788.478, Maarif Bakanlığı 

Mecllsi genel kAtipliğinin yarınki isine arzed cektlr. Yeni kabine-
Uluıta neşredilecek bir tebliğinde nln kııa bir zaman zarfında te-
mecllsin yarın saat on dörtte top- ıekkül edeceği muhakkak addo· 
)anacağı ilAn edilmektedir. Junmaktadır. 

=-~---------~.:__ _____________ -=-_____ ~ 
em urlar Ve Yeni 

Aukar , 28 (A.A.) HeleioUmhur 
Atafürk, bugün saat 13 de Iatnn· 
buldan Ankaraya avdet buyur
muştur. 

L------------~~~-Kl mse iz Çocuklara Yardım 
K rs, 28 ( A.A. ) - Kfm

seslz çocuklar kurumu burada 
seksen Uç çocuğa bergUn sıcak 
yemek vermek suretile gıdalan
dırmakta ve ayrıca 150 çocuğa 
elbiae yaptırmaktadır. 

··s:94s:44s:········N;r~·~ ......... a;k~~i;i~·· 
ı 2.643.607, iktisat Bakanlığı 
4.629.050, Zirant Bakanlığı 
5. 150.511, Milli Müdafaa Kara 
48.087.816, Milli Müdafaa Hava 
5.017.060, Milli Müdafaa Denl:ı 
4.308.600 Harita 623.965 lira. 

Yekfın 194.882.727 liradır. 

Barem Projesi 
Ankara 28 - Barem kanunu 

Uz rindeki t tkikler bitmlsı b ' 
• h 1 t 'l'I 1r proje azır anmış ır. 

Komisyonca kararlaştırıan _ 
a~arın başlıcalarını bildiriyor • 
~aremin 12, 14, 16, 17.5, ~~· 

55 lırnlık derece].,ri kaldırıl k 
ve 15, 50, 60 liralık der mla. 
'IA d'I k . ece rı ı ve e ı me suretıle bere 
v~li, 10, 15, 20, 25, 30, ~ c;~· 
4->, so, 60, 10, 80, oo, 100 • 12

5 
ve 150 der celerden ib ' 
altı derece olmaktadır. arat on 

Kaldırılacak derecelerd ki 
1 b . d e me-mur ar ır erece ytiks k d · 1 e ere-cenm maaşını a acaklard 
BUtUn memurlarırı teırli mild· 

deli 3. s ne olacak, tekatitlllk 
mUddetı 25 sen olar k k 1 cakhr. 30 sen yl dold 8 ~
başında ölenlere ait ı'k uru.P 

1 
ış · ı . ramıye er 

mırasçı arına verılecc'-•· 
t': .ır. 

1

1 l(_ösele Mi, Lastik l.4i? 
1 1 h'!ilaf zru 

K apatru ak /çi.ı .. 
W'# ........ 'ıt lf- -

Ş mdi h ıı ngi safi, <la o 'd u~ u ıu 
l i ıu .yorum .ı•ı ıııa, v h ) ıc 
u k cli r. G azet e! r . rada s ada ond .. n 
L. ııı.cJerıer. Köse.e du r r .. e n pabuç-
1.n ıı .... t.ıı.ı .iı.ı.ı.k ko1 maıı: y~kşık 
ı: r mı? 

Kösele < e, J a~ t ik l e pek eski 
Zl'm n ar dan beri vard ır. İk ı aı ae ö :( -
• • n lJcrı pat.ı uçlar n a ,t not koourdı•. 
F .... ı t ara umnda h ç iMilaf çıkmazdı. 
il r zam ıı daııherı ikis .nin aras.nda 
ua v ç ı ''f, şüphes :ı, ik ı n n a e ıı z 
a . ' ğ n u. n ı l eri g eli} or. Pal uçl. r 
eı K i ıbi ço , sat• ı.aydı, ikiıine d e 
e i ıı . ..:k bulunur ve ara lar nda kavga 
ç k arma k hatırlarına gelmez i. 

B:r R alı. , A~. y im r si köprüdeki 
l~adı lcöy ıskel es ine ç ıkan yok ut u 
nııınn köprünün üzerine demirden 
çu. ukler koydurduğu nldt, hiç 
olmn:ısa K d köyOne ve Anadolu 
deıu iryolu boyuna giden latanbullu
hı rın p buçları daha ça buk eskir de, 
l öse.t:ye cı e, lastiğe de e kmek çıkar 
sanmıttım. Hal bu ki p ebuç satış ı 
buhranın n azalması için o demirler de 
yet ş ıncmit k i, köseleler Te !istik 
d~ va s .n, dnh a iki Oç giln o'uyor, 
bır gazete y ine yazd ı. 

* Zaten pabuç salıfında buhran 
dünyanın her tarafına a aalgın haldey
mlf. Demek ki bizdeki kösele ve laı
tik da vlllı genel buhranın kGçQk bir 
köşes· dir. 

Fııkat bu eh mmiyetli buhran acaba 
neden i! ri ge iyor? 

\.' B~ yanların s üslü iskarpinlere 
r . ğ mi azaldı? Yok11a yllz tuvaleti 
giıç c~t d t:, t imdi eakiaindcn daha mı 
az ge:ııneğe çıkıyorlar? 

G enç Baylarda spor merakı mı 
kalmad ı? Batı açık gezmek moda11 
yOrümeği, koımatı mı azaltb? 

Öyle d e olıa çocuklukta koımak, 
sıçramak, pabuç eskitmek ta bii bir 
ihtiyaçtır. Çocuklar babalarının t ikl
yetlerine seb~p olurlar, fı-kot kun
duracıların yilzlerinı gCUdilrGrlerdi. 
Şimdi çocuklar d , az mı koıuyorlar ? 

Her feyin kllnhünil anlamak iıti
yen Amerilcalılar, pabuç ıatııındaki 
ıenel buhranın sebebini de d rin 
aramıılar ve bulmutlar. Hakikaten 
dünyada, yUrllmek, g zmek ve koı
mak azolmıı. Yalnız genç Bayanlar, 
ıporcu Baylar, çocuklar değil, bütün 
dünya halkı timdi eıkiıinden daha 
az yOrDyormuı .. 

~ 
Bunun da tek bir ıeb bl radyo 

makinelerinin çoğalması imi1o H iç 
hatıra gelir miydi: Telıiz telgrafın 
• yahud bazılarının dedikleri telsia 
ıramofonun - ilerlemesi, çoQ'almaıı 
papuç eatııını aıaltaın dt, köıc !e ile 
l&ıtik arasında ihtilAf çıkıın? Amerl
kahların tanzim ettikleri i11tatietikleri 
görüueniz, bunun dotrulutuna ina
nır ve h iç ıaımazsınız. 

Yalnız yukarı Amerikada kırk 
milyon adam, gOnde iki buçuk saa
tini radyo makinelerinin 8n0nde 
geçiriyorlarmıı. Bu iki buçuk saat io 
ı:ıımnolarından dııarı olduğu için, 
radyo makinul olmaH, o kırk milyon 
ada m g ünde iki buçuk aantini ger.
m ek le yürllmekle g eçirecekti. 

Bilmem, bir Amerikalı ile birlikte 
hiç g ezdiniz mi? Bu talihsizlik benim 
baı ımdım geçtiği için ben bilirim. 
Amerikal ının gezerken yDrOmeai, 
bizim ıki dünya ahaliıinin kooması 
demelct'r. Onlar kırda bile gezerken 
koı'I koşa giderler. 

Şimdi dUtüntlnüz, kırk milyon 
adam hergOn iki buçuk nat daha 
aı: yllrür, yani daha az koıaraa pa
puçlnrın eskimesi ne kadar çok ıek
teye uA-rarl Pa puçlar çabuk cıskime

yince satışlarında da tablt olarak 
buhra n çıkar. 

Amerikalı kunduracılar satıoların
daki buhra n ın sebebini bu 11uretlcı 

istn Hıtiklerle ve kat'i olarak meydana 
çıkarınca, buhranın çareıini de hemen 
bulmutlar: 

tnteı llalka:~·1 beslerler. Bu bak 
'tttıak uıı81~ ar arasında da k 
~~~t •ıra., alara gerçekten 
1 ~~tı~ hlnıı•nın geldij'ini söy 

aktb
1 

olmadığımıza iç 
le- ,,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~= Radyo m~rkederinin bir giln i~e-

) yip bir gün itlememesini iatiyorlarmıı. 
• '.l' 

1 l. ten 

. tr D -. _ · uıuıdıa 
t,~Dufl ak epo Yandı 
~ ~ fanı 

la-{ d, il ~rşenıb aaat altıda Ga 
mli ~Pcı ay l\1ith e Pazarında Ne 

t lt'f-ıtıdan Y ata ait büyük tüt 
~~ llit. • angın k 

~1t1Clll~ ıenın d b çı mıştır. 
ıc:ı ll y er al t • 

~~ oı angını 6 .. d ye ışmes 
'lıtı 1 llrna1111 on Urmek mu 

~, be~•r. ş, butun tUtUn 

On 

me 
m-
ler 

'd~l "'o sigortalı · d 
ı ~ttı ' nf ı 1 1. Yangın 
'~ld~ktedir. ç S b çıktığı tahk 

,. •nJ 1 e ebf henü& ka 

lQ 

ik 

fı ınaınışhr. 
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/STER iNAN /S'TER I NANMA! 
MuhPrrlr "Felek., bir ya:ı111nda terkoltan b ıthseder· 

ken yeni bir tikiiyet ortaya ahyor ve mileasue ile 
abone araeı ndoki muknTelenin bir 111addes' ni ı5yle 
aözgeliıi ediyor: 

"DördOncü madde - Şayet urfolunan u abone 
senedinde muayyen miktarı yevmisi bilhesab (bir 
ıeneye isabet eden mecmu miktarı tecavüz ederse ) 
beher metre mikl\bı fcızl ının bedelini tarifedeki fint 
illerinden derhal ödcmiye abone mecbur olacaktır.,, 

"Göriiyorsunu:ı yıı I Mukavele apaçık. Bir abone bir 
ıenelik ıuyunu tamamen urfetmeden ondan fazla ıu 

/STER /NAN 

parası istenemez. H lbuki lıtanbul beledlyulne batlı 
te rkoı •uyu idaresi bu muknveleyl ve halkın h k._ 

l"k 'kt d"' d B .. ını tanım ıyarak ıen ı mı arı or e yani Oç ı k k . ayı ta -
sitlere ayır .yor ve her tııksıtte eğer yıllık m'ıkt b' . arın ır 
çeyreğinden faı:lıı urfıyat olmuııa onun parasına istiyor 

uiote, herkesin gözU Bnilnde mukavelesine 1 t 
b
. .. r aye 

etmiyen imtiyazlı ır mueHese. Bu parayı halk ver-
mene ıuyunu kesiyorlar. Böyle i nsanı auıuz bırak
makla tehdit eden bir idare nin a·zusu önünde ?.izi 
koruyacak ve muknele hllkOmlerine hürmet etti:-ecck 
kimdir ?. Arıyorum.,, 

IS~EI': /NAN A! 
l 
1 

l 
..J j 

Bir giin iki buçuk ıaat radyo d inllyen 
40 milyon adam ertesi gGn iki buçuk 
saat geı.erıs e • yani koşana - pal::uç
lıı rı daha çabuk eskiyecek, Lir.e de 
e kmek parr s ı çı~acak, diyor'nrm ı ı. 
Arali r.nda kurnaz ol. nlar, hekimi~ i 
de fıtkır hır.ı k, kendileriae yardımcı 
yı pnı.ı k iç n: 

- Hem de diyorlarmıf, g ünde iki 
buçuk saat radyo dinliyer ek kapa 1ı 
odalardn kalan, benizleri so nn 40 mi"· 
yo n halk yOrüyünce sağlamlığı da 
r rtnc"' lc 1 

Bıır ı n da öyle yııpılsıı, kundurll 
:sat ş ı ıı r ' ar, hem kösele ve liati.k 
dav.ı ı kr.o .. n ır, hem ele rndyo mı:kı
nesini sustuftu vakit dnb:ı çolc • t:von
lcıin başı, s,:fin:t•:rı o 1•un, diı:ıç kRi:I' • 



4 Sa) fa 

Zaframboluda 
Kadıbükü 
Köyü 

Zafranbolu, ( Huıust ) - Ka
dıbUkO Çerçen yaylasının etekle• 
rinde kurulmUf ( 70 ) evli büyük 
bir köydür. Köy üç parçaya bö
lünmOştUr. Yayla bölüğü çamlarla 
örtlllUdür. Köylüler yazlan yay· 
laya çıkarlar. Kadıbllkil zengin 
bir köydür köyllllerlo ekseriyeti 
Istanbulda fırıncılık yaparlar. Kö· 
yün evleri ikişer Oçer katlıdır ve 
her evin yUaü beyaz sıvanmıştır. 
KöyOn alt batında Araç çayı akar 
çay kenarında köyllll rin ıebre 
ve meyva bahçeleri vardır. Kadı· 
bükil bahçelerinin sebze YO mey· 
vası pek beyenilir. 

Köyde vaktae bir llkmekteb 
varmış, yeni maarif plinlanna 
uygun olmadıiından yenisi yapıl· 
mıo vo bu yıl tamamen ikmal 
edılmiştir. Köy okulu üçer dera• 
hanelidir. 

KadıbOkO kaynnun k rşısmda 
{beı • alb) evden ibaret KöprUcUk 
köyU vardır. Bu köy kUçUk fakat 
pek eski bir k6ydUr. Köy ma• 
i.arlığında değerli oıkl mezar 
taşları vardır. 

Bu civarda meşhur bir köprll 
vardır. Bu köprüyü meşhur dere
beyi Molla Oıman oi-lu yaptır
mııtır. Üç büyük ayak üz rine 
kurulan kaprUnlln malz.emesial 
hazılatıran darbhane nazırlığına 
kadar yükselen Ebubekirdir. Ebu· 
bekir Kabakç\ Yak' a1ında on bir 
arkadaşilo bHaber Babıillde bo
ğulmak auretile aailer tarafından 
öldUrülmUıtür .•• 

Bunu fıraat bilerek der beyi 
Molla Osman oğlu köprüyü k ndl 
namına yapbrmııbr. Fakat kaprtı 
slltunlarında Ebubeklrln adı oldu
ğu gibi bu adamın Akviran k6-
yllnde de iki büyUk çeşmesi Yardır. 

lıL EaYer Beı• ---
Adapazarında 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kongreıi Yapıldi 

Adapazarı (Huauat) - Çocuk 
Eılrgemo Kurumu senelik kon
greainl yapmış, idare heyeti ra
poru okanmuştur. Bu rapora 
göre kurum bir seae içinde 216 
çocuk giydirmif, 44 çocuğa nak
den yardım yapmıştır. Kongre 
çok hararetli olmuş, birçok lıa 
bilhasaa işçi çocukların korun• 
ması hakkında aöz ıöylemiılerdir. 
Yeni idare heyeti•• doktor Abdi 
Rona, Ruhi Refik Soyer, Bankacı 
Hafid, tftccar Talib, ve Mehmed 
ile Raıih seçilmişlerdir. 

Adapazarı HilAliahmer Kongresi 
Adapazarı (Hususi) - Kaza• 

mız Hilallahmer 11eneUk kongreıl 
yapılmııtır. Kongrede Ankarada 
toplanacak · olan umumi kongraye 
Trabzon aaylaYı Bayan Seniha 
Hazalın Adapazarı namına İitirakl 
kararlaştırılmııtır 
Mimar Yansan. Adapazarmda 

Adapazarı, (Huıuıt) _ Şıhrl• 
mizin müstakbel pllni için bele• 
diye ile mUzakereler yapan mi 

i . il mar 
Y an&en muav nı • birlikte bura-
ya gelmff, belediye ile tematlara 

başlamııtır. 

Bulancık HilAliahmer Heyeti 
Bulancık (Hususi) - Keıamıı 

Hilaliahmer id re heyetine tUc· 
cardan Bakkal oğlu Dursun, Mu• 
allim Helal, Cavid GUner, Veys 1, 
Tahsin. Haydar, Hüseyin, Hasan 
acçilmişlerdir. 

--------- --- -

SON POSTA 
:a 

• 
ME L T il LE l 

k ·şehirde OtObüs Servis
leri Y apılmıya Başlanıldı 

Eskiiehir, 
(Hususi) - Bu· 
rada birkaç mil· 
teşebbiı birleı
miş1er ve Eski· 
ıehlrde otobüs 

ıerviıleri ihdas 
etmişlerdir. Bu 

Eskişehir için bir 
yeniliktir. Sokak· 

lnrın çamurun· 
dan bizar olan 

halk otobUılero 
b ü yU k rağbet 
göstermektedirler. lıta1yondan 
KöprUbaşına ve Odunpazarına 

kadar beş kuruş alınmaktadır. 
Yazın mesirelere de servisler 

tertlb edilecek, bu suretle Eski
şehirde yeni bir hareket btalamlf 
olacaktır. 
Bir Mezad Yerine ihtiyaç Var 
Eskişchirde mezad yeri yok· 

tur. Mc:zadlar rastgele her yerde 

Zongulda ta Hayır 
Seven Avukat 

Zonguldak {Huıuai) - Mekteb 
çocuklarını koruma kurumu kısa 

bir zaman 
içinde çok fay• 
deh itler ha· 
ıarmı§tır. Ku· 
rumun her 
mektebde ay· 
n bir kolu 
yardır. Gazi 
mektebi ko
lundan avukat 
Tümer kendi 

AYukat Ömer Lutfl koıeıinden ur· 
TUmer fettii'f para· 

larla birçok hayırlı işler görmftş
tnr. Bu arada mektebin ıu yo?· 
larını da yaptırmLftır. A •ukat 
Tümer kendi ol urduiu mahalleye 
dı ıu getirtmiıtir. 

Karamanda 
Bir Koyun Beı Kuzu 

Birden Doğurdu 
Karaman, (Humli) - Kaıaba 

köyünde Bay Abdllrrehmanm 
koyunlarından btrlsi bet kuz.u 
birden doj'urmuıtur. Kuzulardan• 
biri ıiyah, diğerleri beyazdır. 
Koyun bu doğumdan ıonra öl· 
mllıt r. Kumlar yqamakta ve 
yavruları ölen veya ölQ dotan 
koyunlara em:ıirllmektedlr. 

Fethiyede 
Dalaman Çayı Üzerine 

Bir Köprü Kurulması 
lıteniliyor 

F etblye (Huıuıl) - Dalaman 
9ayi üzerinde köprD yoktur. Halk 

çayın geçld yerinden ylrlyerek 
geçmektedirler. F ethlyı poıtaıı 
da aynı ıekllde srıçaıekte, fakat 
geçerken ıalanmaktadır. Bu ylz• 
den mektublar Ye muhabere eY• 

rakı ıllinmekte, okuoamamakta• 
dır. Hem balkın mUıkUIAttan 
kurtarılması, hem de postanın 
ael4motlnln temini için Dalaman 
çayı üzerine blr kaprll kurulmuı 
çok faydalı olacaklar. Mutia va· 

li,Jnin F etlıiye kaymakamına bu 
lıusuda tedkikat yaptırdıi& IÖf" 

lenmektedfr. 

Eakiıehrtn kuş bakııı görUnütü 
yapılır. Bu mezada çıkarılan mal· 
lann mUşterlsl:z kalmasına ve dU· 
tük fiatla 1&blmaıına da sebeb 
olmaktadır. Mezad yeri ve mezad 
gUn!erl belll olsa bllhaSBa borçtan 
dolayı ejya&ı meıade çıkarılanlar 
çok iıtifade edeceklerdir. 

Aile Yali Mektebi 
TUrk Maarif Cemiyeti tara• 

Eından ldaro edilen vo masrafı 

den fazla dır. 

kuımen Devlet 
Demlryolları lda· 
resi tarafından 
Yerilen Aile Yatı 
Mektebi Esklşe
hrin en muntazam 

llkmektebidir. 
Boı aınıf:ı olan 

bu ilkmektebin 
dördllcil ve be
ıinci ıınıflarında 
Almanca deı ı te 

glSaterilmelctedir. 
Talebe sayısı 200 

Mektebde bir ta· 
sarruf sandık vardır. Bir yıl için
de bu ıandığa 400 lira haıılat 
temin etml§tir. Sandığın satıf 
ıubesl 300 1irallk ıatıı yapmıştır. 
Mekteb talebesi her on bei gUn· 
de bir Gtıneı adlı bir mecmua 
çıkarmaktadır. Mektebin gelecek 
sene daha ziyade genlıletllmesl 
muhtemeldir. 

Çorum Memleket Hastanesi 

Çorum Memleket haataneai 
Çorum (Husust) - Memleket hastahanesi muhitin ılfa kaynağıdlJ'. 

Haıtahanode mutlak bir temizlik vardır. Haıtahanenin zengin bir 
lAboratuYarı, çok ihtimam edilmiş bir iç hastalıklar, bir de dıı ha .. 
talıklar pavyonu, bir rontlum dairesi Yardır. 934 yılı lçlnd& bu haıta• 
hanede 600 dahili, 552 harlc1, 212 göz tedaviıi, 449 ameliyat yapıl· 
mııtır. MGtehanıe olmadığı için rontkon dairesi kapahdır. Baıdoktor 
Süreyya Saruhan hastahaneyi pek güzel idare etmektedir. 

Gerede de 
ilkbaharda Bir Dispanser 

Yapılacak 
Gerede, (Husuıi) - Memduh 

Tnrkay kazamız hUkümet doktor
luğuna tayin edilmiıtir. Kazaya 
bir hWdmıct doktoru gönderilmiı 
olması halkı çok sevindirmiştir. 
Doktor gelir gelmez kazada bir 
diıpanaere ihtiyac olduğunu gör.o 
mllt Ye 10 7atakh bir diıpan1er 
yapılma11 için teşebbüsler• afriı• 
mlwUr. Belediye diıpanaerln yerini 
hazırlamııhr. Dispanaer Halk 
Fırk&11 yanında yapılacakbr. Ar· 
ıaaının tapuıu Sıhhat Bakanlıj'ı 
namına yerilecektir. Inıaata ilk· 
baharda baılanacaktır. 

Smdırgıhlarm Yardımı 
Sındırsıı, ( Huıuı!) - Erdek 

ye Marmara fellketıodelerl için 
burada 475 Ura, 200 kilo zahire 
Y• tOOO parça kereıt• teberru 

edUmlıtir. 

Smdırgtdı Bir MahkOmiyıt 
Sındıraı (Huıual) - Yayla 

bayırı muhtarı Muatafa Cavut 
.. hte doğum kltıdı tanılpı ottltı 
i51D 6 ay bapıe mahkGm olmvt1Yı• 

Sapancada 
Meyva Ağaçları ilaçlanıyor 

Sabanca, (Husuıt) - Meyva· 
lara ile husuai bir ıöhret ka:zao
mıı olan nahiyemizde meyva 
ağaçlarının tedaYisin• başlanmıı· 
tır. 15 gt\ndenborl Sapanca hah· 
çelerinde hararetli bir ilaçlama 
faaliyeti vardır. llAçlama ağaçların 
kabukları soyularak Kaliforniya 
bulamacı ıllrnJmek suretUe yapıl
maktadır. Sapanca halkı bDkfı. 
metin bu alikaıından çok mnt .. 
hasılı olmuıtur. ille masraflarını 
huauıl muhaaebe idaresi nrmek· 
tedlr. 

Bir Dif Doktorunun Hamiyeti 
Tirebolu (Huıuat) - Memle

ketlml.1de bulunan dit hekimi Ali 
Rıza mekteb çocuklarının dfıle
rlnt bedava muayene ve tedaYl 
etmedi dor'uhde etmlıtir. Sakar
ya mektebi Himaye heyeti Bay 
Ali Rııamn bu taahhlldllndon çok 
pıemnun olmuflar ye kendisine 
Tlrebolular nallllna teıekkUr et• 
mlılerdlr. 

Bahkeslrde Kltab Sergisi 
Balıkesir, (Huıuıl) - Halk .. 

•inde bir kltab aerglıl açılmııdır. 
Serai çok alAka görmUıdtır. 15 
slD açık kalıcakdir, 

Mart 

Yeni Neşriyat 

Cemiyetin 
Asılları 

Müellifi: F. Engel• 111 Lisanımıza oevirem Muhldd"' 
BHan: Buglln • Yarın kntllbhan• 
Vakit matbauı eJJf 

Cemiyeti tedkik f çin muh! ti 
ilmi usuller vardır. Bir ceruıY 
hakkında yaphğımız tedkiklerded 
aldığımız neticeler, kullanılaO 
metoda göre değişir. 

Dünyayı g6rUş, tarihi tefsltt 
cemiyetlerin müesseselerini tedkit 
noktasından insan bu metodlard~ 
herhanif birini kullanabilir. fak• 
bu metodu kullanabilmek veya; 
metodla yapılan tedkik ve tab~ 
lerl ar.layabilmek için, o ınet _ı, 
hakkında bir fikir sahibi oJıJIP 
gerektir. 

işte F redricb Engels'in ~ 
1884 te neşrettiği ve o "' .:ı.e 
" ailenin menşei ,, adını verdi»• 
eser bizim iÇ.ln bu noktad; 
milhimdir. Engele materya.,, 
felsefenin binilerinden birid r 
materyalist ilim metodunu k1' 
makta Marka kadar hizmeti d; 
kunmuştur. Ailenin menşei • 
kitabı da Engels'in en metb~ 
blltiln lisanlara çevrilmiş, muhal~ 
bir eseridir. Bu e8 ri e&kl 'f Bdl' 
muharrirlerinden Bay Muhicl 
dilimize çevirmiştir. Bay Muhiddl' 
lisana hakim bir gazeteci of dıJS 
için tercümesinde cidden ınu" , 
fak olmuıtur. Eseri, tercD1'11 
olduğunu anlamaksızın, r~b;_. 
rahat baştan başa okuyabiJirsıll 
Ltıan sade ve temizdir. 

1 ı bal' lıtılabların karıılıkları ) 1)1 
lunmuıtur. Aılını aratnıaks;,... 
bu kitab bizim okuma ihtiyacı 
tatmin edebt:ir. 

..• .P 
Engels, bu uerinde aıı »" 

ye devletin menşeinl araşbr ~dl 
tadır. Bu araşbrmada en ı Jf 
istinad ettiği me'haz, Amerik• &I 
yerli lroquol aşiretleri nra•·tl.,ı' 
Morgan isminde bir Amerikl11~ 
yaptığı tedklklerdir. Engeli ·~)~ 
diğerlerinin do yapbğı ted1'1~ 
lll•e ederek tezini kurı:PıJ~ 
Onun bu eserde ispata çalı ~ 
tez, ailenin geçirdiği tek~~ 
şeklini, devletin menşeinl istı~ 
va&ıtalarına ve mUlkiyet b~";;'. 

dayanmakhr.Aile nasıl komınU~1ot ıekilden monogam ıeklc geÇ
1 ~ 

aemlye nasıl devlet oluyor? ~ 
e1&alı müessesenin tee~i ",I 
vesikalar ve delillerle takıb 
blllyoru:ı. /.. 

Bay Muhlddinln birldk lc1>/ 
kitabın başına yazdığı ııı0"~tl' 
medir. Bu mukaddime bfıe ~di 
bir propaganda kitabı 0 r'.ı; 
kanaatini vermekte ve o1'~e~ 
nun göıünde eserin kıY e' 
~çUltmektedir. Halbuki ::rı~ 
hır propaganda eseri 1§1'. 

Materyalist felsefenin eıı t ~ 
lillaik ve ilmi ntımuoefefe~" 
blrldir. Materyalizm fel~e g~ 
devlet ve aile hakkındalı ele 11 

ıllnll anlamak için ellı:Plı 
dan kuvvetli eser yoktu!'• 

Ünyede <l'' 
Güneyıunun Sefere r} 

Kutlulandı ııt' ._ki 

O _) vsP .JşlV' 
nye (Hususı - Bs>• rı I 

'

irketlnin acenteıl ıe e ,,11 

f 1 111uıııı ır 
Baıkan ilk se er . çtıY ~ 
Gtıneysu vaprunda bO yeli et tİ 
fetl vermlf, bUtUn t o ziyııf ı/ 
ıiyafate çaA-rılmış r. · .. d 1 

· kelesı.. ı 
eYVel vapurun. . 1 ~ Gll0c) t• 
kurban kestırılmıfı ııı•ft• 
ujur v• iyi seferler diltP 



son POSTA 

( Siga•11t Alemi ) BABİCi 
1
(( Gönül l1ıeri J 

Sir Con 
Simonun 
Seyahati 

Berlin 

AI11taııyayı k11kıYrak bııtlamıı 
"-ıa Veraay andlııtnaa1ının, 1"8r8tm• 
~u olarak 1•til mua üzerine 
~•ta çok aatlk tiialarde1iL Her 
~ Jeni bir dlaya barblH ae~ett 
'-tkil edecek va:ıiyett• olan ve 
~tlrleme blribirine batla bulunan 
.. diıelerin eo batında 111 Almanya 
... •eleıl ,, ge!ir. 
~tler Al•anya11, ıs., fırutta 

Y•r: 
- Hukuk muaaYatı lıti1oruml 

d au, hea de ılzio ıibi ortlulu, 
.. ~malı ve tayyareli bir dnlat 
-~ıc iıtiyorum, demektir. 
ık...•• yine bu "hukuk •uıavah,, nın 
'""l'tr bir ifadeıi de tudur: 
lıL - Ven ay muahedeıial 7ırtmnk 
.. llad.,J 

~ran11, yırtmak btemiyor •• yır
'ft &aına da •nfaat icabı munfakat 
'lbez. Fakat bua11nkü Franaız poli-

•ı, Almanya ile doıtca •e ıulh 

t:::cla anlaımak Jbımgeldlfine de 
at l'etirmiftir. 

l.aıiliz politlkaaı ille, F'.ranaayı Al· 
-._,. karııaıada kuvvetli buluam· l':' tartlle, Vuaay andlaflllaaıoın. 
'9- 0laıazaa aıkeri faaıJlarını tarihin t!ll• ılSmdlrmek karanadadar. 
O.. • . lnwilia Harictye Bakaaı lir 
ta.L, .~••aua Berlia ıeyahatf, bu 
~· ailatla .. •ülalm aiyaal laAdl
.,~ır. Sir Sf•oa Berliade Alman 
111 t ve alyaaa adamlarlle Venay 
~bedeıial• aakerl fuıUanaın hl
'-- dell dltOrll111e•i •• lcartıhklı 
Mt!._ )'ardı•ı •IHkı mHelelerinl 

-,ecektir. 

F. tıaıanyaaıa, Sir Coa Siaon tara· 
.,: •rı yapılacak teklifleri kayıdıı:a: 
~ l•rtaız kabul edecetiDI Hllaettire
P'a delillerdea burOa lçla mahrumuz. 
ıir._";~yarınıa •eler doğuracağını da 
lbG ı ea keatlr•ek, pek o kadar 
'-akkan defildir. Binainaleyb anla
ı, "• aBruaek için biraz dalaa l:tek-
••k llzua41u. _ '* 

Sovyet 
Tahsil 

Rusya da 
Meselesi 

Moskova, 28 (A. A.) - SoY· 
yetler Birliil halk komiserleri 
heyetUe komllniat fırkası merke% 
kemiteıi, ıehirlerde mekteb inı ası 
meıel eıini tedkik etmiılerdir. Bu 
teakikat esnaaanda, birinci .,. 
ikinci beı senelik proiram müd· 
detlerl zarfında talebe alledlnin 
t 1.300.000 den 24.000.000 a ve 
mekteb adedinin ele 118.000 den 
167.000 e çıkbtı tembit edilmlıtir. 
Bunun netlceal olarak ıayrlkabill 
kabul ıerait hadiı olmuıtur. iki 
ve hatti birçok mekteblerde Uç 
ekib &zerine tedrisat •e lıtirahat 
glnleri uauln. 

Komiserler heyeti ile farka 
merkez komitesi 1935 yılında 
240.390 talebe için 374 mek
teb inıası suretile licOncU ekibi ... 
rio ve istirahat günleri uıulilnlla 
kaldırılmasına karar vermlftir. 
İkinci eklb iıe, 1937 de çok bl
yUk ıehirlerde ve 1938 de bütün 
Sovyetler Birliğinde kaldınlacak· 
tu. Masraf yekünu 35 milyon 
rul»leye balij olacaktır. 

A 

Fransa Ayanında 
Sar Meselesi 

Yapılan ltiliflann Hepsi 
Kabul Edildi 

Pariı 28 (A.A.) - Sar Jıak· 
laadald itlllfaa•eler, ayan mec· 
!Mii tarafında• kabul edilmiıtir. 
Ayan mecllıl emvali mlrlyeclen 
olan madenlerle Fransız ımv l •• 
emlikinin kıym•tiDI maktuaa 950 
-.,,. .aarak te.bft ebalftlr. Bu 

H 1 mıktar 1920 •eneslnde tamirat 
avuptman çin komisyonu tarafından takdir edil-
Anıerikada Müdhiı •iı olan mıktar111 yarıııdır. Bu 

p ••bliilarıa tediyesi tarzına ge-
ropaganda Var lince; bu mıktarua 750 mllyoau 

...._ "Nevyork, 28 {A.A) - "HaYpt- Sar lıııavzaaı kö111QrD olarak tMYI· 
'(~dafaa komite.af" tarafından ye edilebilecektir. 

~ l•ıl11oıu11da tertlb edUen Avueturya Batb•k•m Döndl 
~· a 5,000 kiti fttiralr Vlyaaa, 28 ( A.A) - Başba· 
"~ ~avptmu ile, avukat• kaa Şuınii ile Haridye Bakanı 

li blJ'i .az ıöyle•i,lerdir. dh ak9am buraya d6nmtlf1erdir. 
~~ idam talebiade balonu Her iki devlet adamı, Parla 
S '-•u•taia Ye Lindberı'ia " L011dra'cla 2Ördllklerl h&ıntt-
>lf •taıa~ilcçe 11lık çamak tez• kabul ve elde ettikleri neticeler-
~ti ltlerdir. Pollı intlza•ı iade den pek ziyade memnua olduk· 

Aynştaynın Yahudi 
Cemaatine Hitabı 

Başka Milletlere Temessül Etmeyiniz, 
Tarihi Ve Milli Varlığınızı Koruyunuz 

Nnyork, !8 
(A. A.) - Ame
rika Yahudi koa· 
greaJnia kadı• 
ıubeal toplaab
aıada profeıör 
Ayaıtıya, Ya
hudi uhııuadaa 
tarJltt n •fili 
Yarlıfını koru• 
DlHıaı •6 baıka 
uluılara temea
afll filuial bı· 
rak•uıaı iıt .. 
mit ve deınfıtlr 
ld ı 

rulmaaı fikri aleyhinde idiler. Onlar, 

Alman ult.ııunun &detlerinl körnkarüne 
kopya ediyorlardı. Ve iıtedlklerj 
ndece aaıllarını Ye rnenıelerinl unut
mak idi. Bu an içinde, vakarlarını ve 
ananevi ferdiyetlerini fcıd4 auretile 
elde ettikleri muayyen tef••vukları 
kayhettfler." 

" - Almaa 
Yahudilerialn •· 
lubeti, aiıre l•· 
tlkJAlialıi koru
m ak iti• tazyik 
zıı man la rı n da 
mllracaat ede-
cetiniz bir var- Dünya Yahudileri· 
Jık yaratmak ne llitab eden 
yohuada ibret prof•Ör Ayn9tayn 
elıuıı. Almaa V abudilerialn çotu, 
ul••IRl'ara•ı bir V abudJ eemaatı ku-

K•fk•ata Bir YanardaA 
Moakova, 28 ( A. A.) - Taı 

ajaoaıaın haber •erdiğine göre, 
Bakfıden 15 kilometre mt1afede 
bulunan Lokbatan yanardağı, 3 
Hnellk fasıladan sonra yeniden 
faaliyete başlamışUr. 

lndifalar, tiddetli değildir. 
Yalnız bürkani bir gaz yanmakta 
ve fakat, dağın yamacında bu· 

lunan petrol işletme tesisatını 
tehdit etmemektedir. 

Jnglltere • Lehistan 
V arıova, 28 ( A.A. ) - lngl· 

liz • Leh ticaret muahedesi dün 
Londrada imza edilmittlr. 

Eğer lngiltere Yine Hint 
Soğuk Davranırsa M•selesi 

Lonc!lra, 28 (A.A.) - Gazete
ler, hariciye bakanı Sir Simonun 
bugUa PcırJs'i ziye.ret ettikte!! 
ionra Beri" ne ve belki de Varşo
Ya ile Moakov ya yapac ğı eeya· 
laatler hakkuada muhtelif mütal&
alar ileri ıiirmektedirler. 

Deyli Meyi gazetui, Slr Slmo· 
nun frmnrız bakanlarma vazih 
teklifler yapmak niyetinde oldu· 
ğunu yazıyor: «Eğer bunlar kabul 
edilirae, hafta •onlarına doğru 
Bay Hitlere de ayni teklifleri 
yapacaktır.,, diyor. 

Eyi .haber .alaa Franmz maha· 
filme göre, lngiliz hükame'ti, 
Sovtt•t RuıyaDlll Avrupa mlhun• 
tanzime lftlrak huausunda1d anu
ıuna kar11 ıojıık davramldıiJ 
takdird~, doirudao doğı:uya bir 
Franıız·Sovyet andlaımasını t•min 
i_çin So•yet Rusya tarafınd1.n 
yapı1a11 tazyikin iki mfıli artacağı 

Londra, 28 (A.A.) - Slr Sa· 
muel Hoare, dün Avam kamara-
sında demiıtir ki: Pek tabii ola· 
rak Hint kanunu eaas1sinln bazı 
maddeleri için Hind pre11slerile 
mlzakerelere pitilme.I dll,aMiJ. 
milftUr. F.akat hiçbir istical •• 
endlt• tedbiri dütüniUmemiıtlr. 

Nuır, bazı 2azetelerio hllkü-
metln vaziyetinin feci oldujuna 
dair olan yazılarını tekzib etmlı· 
tir. 

Üniversite RektörUnUn 
avrupad• Tedklklerl 

Roma, 28 (A. A.) - Padova
dan lttldlrlliyor : Cenev,.ye 2eç
•elrte olan lataabul Üniversfteal 
rakt&U B. Cemil buraya muvasa
lat edeı-ek iloiverıiteyl ve ona 
merbut ınUesHselerl ziyaret 
etmiştir. B. Cemil, tensik edil· 
melde o1a11 yUkaek tedriıabn 
Uakipfı meaelelioe pek ziyade 

)~vlenmede 
Erkeğe 
Düşen Masraf 

Birkaç gOn önce Istanbullu 
bir okuyucum bu sütuna geçen 
bir mektubunda : 

- Bir ıenç kızın kendisine 
(15) bin liralık nakdi cihaz geti· 
receğlnf ıöylemittl. Ben de bu 
gencin kendi kendini alatmıı ol
masından tüphelenmittim. Bu 
tllphemin iki ıebebl vardı : 

l - Bizzat kendisi zaruret 
içindeydi, tama edilecek bir 
mevkii yoktu, ıöylediğf para, pa• 
rayı çeker kaidesine muhalifti • 

2 - Nakdi cıhaz uıulO bizde 
henftz Adet oJmamıfh. Evlt:nmede 
külfet alan, eaki zamanlarda ol· 
doğu gibi erkek alJeılne dUtl
yordu • 

Bugün Aydandan M. N im
znsile aldığım bir mektup ma· 
dalyanın bu yUzUnli iÖstermek
tedir. M. N'un mektubunu biç 
değiıtlrmeden aıağıya 1ıeçlri
yorum: 

Teyzi, 

•• Sizi meuul edecetimden •• ben1 
mazur ıörilnüı. •• Maksadım da evlen
mek için.. haddinden faıl• maard 
etmit ve edecek olanlarla mubaılta 
etmek defildir •.• Sadece tlkl1etim .. 
fU kıı evlerinia... Otlan evleri•e ... 
katlaaılaıez masraflara aokarak... Ev
lenmekten aefret .. ettirmelerinden ~tii
rldür. Size, aıafıda ıöaterclitim •• otlan 
ninin bilmecbun kız evine g3nderditl 
bir nlıan hediyHidir... Tabir bunlar 
aJaamHayciL.. Kaz.. batka birlae •• 
•b1 

.. k Jçla beklemiye mecburda... 
Oj'lan da.. •akitli defil.... beJaemehal 
bu eıyaları kazanmak ipa.. daha bir 
ıene •• çalıımıya namıreddi. Rica ederim 
teyıecltim... Söyleyiniz, bu kız baba 
nya anneleri kıılannı.. bu kadar, 
pahalı .. satmaktaki maksatları nedir 
.laayat uculadıkça kızlar pahalı olu
yrw dememektea lıeadlmi alamıyorum. 
Artık bu derde de ltir ~ere buluna• 
mH mı? 

Buyruauı size bir ıUrU mOı· 
rlfJlk ı 
lOIÇlft çorab kımn kaıdeı n akraba11na 
11 Aded yemeni ,, • 
2 AdMI ipekli bllrrL. Kuı .. anneılne 
8 Parça eotarlllk.. Kard.. ve 1akıa ak· 
rabasına 

1 Tlmor 11Smlek babaya 
' cm tvlik ku kud .. lerlne 
8 Çift pabu~ karieı, baba H kıza 
1 Aded krep 
1 Adecl IMfiblrl k kısa 
1 Aded altın kll,pe kıza 
1 Aded altıa ,UaUk kıııa 
S Şlf41 laoloaya 

12 Aded mendil 
Bunlardan baıka helva ve t•ker bakla· 

Yaaı caba. Artık bu 7'1kün altından lcalkınm 

Aılına mutabıktır. ~ lannı aöylemlılerdir. 
~ ~~'*iliıi;;ııı;ı;;ı;;ıı;._....,.._. __ ..._ _______ ı;;;;;m __ .--.:_-=ı:_;._ı=;mm==a..._..,....mr;;ıı;;;;;:;;--..h&~ı-n•a=-t~a-y-io;&;ôiiilemba•-iE-l•er•dim·.~E.ıı~~ku--v~~ha--.--:'K~o~c-a~k~ö~ş~k~te--.:ik-i-~:-m-e•k•t-ar---=k-a-dı-o--=b-a~y-v-a-nı......, ....... z_a~b~te=d•e-m-e-malt-. 
~~ ~ T 1 bi d b h ~ vetli zamanımdı. Vakıa Leyli hlzmetç r e a çıvanla oturur. cins lngiliz ab kapmıı koyver-

TEYZE fikrindedir. aı&ka göatermİ§tir. 

11 Hanı• beni biraz t6rpDlemlş Gnnde yetmiı iki rek&t nafile na· miı. Aıağıya dotru gidiyor. "a il B D r ta .. a lf hırpalamıştı. Fakat D~ olsa es~i maz kı1ar. Kalbi tem.iz kadın :ıa- Kadının haykırmakta bakla 
.~ sporculuk 'Yerinde idı. . :Az .Itır ten bizim gibi ahıretle hesab hltab var. Çünki hayvanın gittiği isti· 

id•aa ve perhide eaki hallini açmayanların gftnahını böyleleri kamette şu meşhur Fethi Bey '7 Yazan: Romancı 
~ aitti•. 1 

ti...~ '"•t bir buçuk ay atırdl. 
f!'1 latif•de ettim. Girme
~·-.)etleri ıördftm. Soara 
~ nu lıteraen biraz tla dln-
l. '~•ndlml kalafata çektlm. 
~ ıa_.;llla döndUillm .zamaa 
'-.__ l. •Ue kartılayacajuu um• 
.... ....... ~ detitiYermiıti. Acaba 

-...._. ;;ta mı, aedir, diye 
&o11r, kledim. 
le." iı ••laııldı. 

4.a~i•r 1,ı .. : __ 
t~• kııı ""111 haaımcfendl 
~leci il llhe Y•ni ~elen bir 
~~... • ae•ifiyol".mllf. Bunu 

'M ...... fi ı111ıa11: 
1cı lc•ady l•yt•nın iti eledim 

' •na bel b ' ' 'I... '~im. yoka •ilayıb iatifa 
"f~• T • • ·~klar Uvaaı 

'cekr raınede ~azu tamir l' illa. ... 
centilmence hareket 

ettim. lld aatırlık bir mektubla 
artık aramızda bir ıey kalma· 
clıi1nı ıöyladlm.. Ayrıldık. 

Mejer bea •eml ıJaurhjı 
yaparken Leyli Hanımefendi de 
Adada · aık puar.biı yapıyor, 
al11veriıl tıkanna koyauya çalıfı· 
yormui. Hattl o ıuetecbıln bir 
kaç aeceyl bizim klfkt• ı•ç.ir-
4ijial ıonra sonra öğrendim. 

Ne ise ıerefiml nrtarmıtb•. 

* Canını kurtarcLjlm J~a bana 
canını •erec~ 116yleyea Leyli 
Haaım üatelik ltqıma i.irkaç 
dal budak Hrdıktan aoara Jıa
yattaa ç•klllb sltti. Bir zaman 
yine Heybelide arkadaıca, doatca 
laovardaca yaıadım. 

Spor yapıyor. Y elkenla •• 
ldirekla uirqıyordum. BeDI He1· 
beliye beden terbiyeal laoca· 

buldum. lafı aıkaara ıuyunu çı· affettirecek galiba. Ne ise. korusu var. Bir kere oraya ılr· 
karabilirdim. Teyzem Bilyllk Çamlıcanın dl mi felaket. 

(fte bu ırrada bir :g~n _haata tepesinde oturur. Oraları malum. Hemen yoldan Dıerlerlne fır· 
olda;uau ifjtüğim teyzemı zıyaret Koskoca bahçeler. Ortalarında ladım. 
etmek için Üaküdara geçmiştim. mOnzevi k6ıkler.. Buralarda otu· Hayvan beni ıörUnce ürkdll. 

TeJzem llOyiikçambcada otu· ranlar zaten dünya ile alakalarını Biraz hızını keati. Fırsattan lıtlfa-
ruraa. keımifler gibi.. Uşakları, aşcıları de ederek fırladım, bir hamlede 

Ne kadar olu teyze, ana ya· Oıkildara lnib bir haftalık erzak kantarlamasıodan yakaladım. 
rı• uyahr. Bayramda, seyranda alıyor. Sonra yedi gftn kapıları Hayvan beni b., on adım sil· 
sittiiiın zaınaa evladı olmacLiı kapatıyorlar. / rUkledi. Fakat yıkamadı. Sakırga 
içi• bana takılır. Sık 11k ıelme· _ Kııık:.ıdan yllrUmeye baıladım. •iiN yapıtmiftım. Nihayet gemln-
dijllliden ılklyet eder. Beni ken· Guzel bır hava. Marmara ayak den tuttum, sıktım, iıtob etti. 
dine bailamak için de ç.ıkarken altında. Fener bahçe, Kadıköy, Kadın korkudan sapsarı ol-

elı·m.. bir çıkm para aıkıftırırdı. Adalar adeta r .. iın gibi görll· muıtu. 
"" n - Geçmit olıun, dedim. At· 

Ben teyzemin köşkünü tekaUd " yor. lattınız. 
olduğum zaman aırtımı dayayacak Tepeye doiru tırmanıyorum. Ne de gllıel icadında. Rup• 
bir nekahethane aibi görüyordum. yol tenha.. çizmeleri pınl pırıl yanıyordu. 
Koca koca çam bahçesi. Mok~m· Tamam teyzemin köıkine aa• Şık bir amazon giyimlştf. 
mel ltir kötk, eb geçindirecek pılacak çınarlı köıeye gelmiıtim. Başında kırmızı tnyln bir avcı 
kadar da dünyalık var. Btltüo Uzaktan bir to.z bulutu kalktı. ıapkası yardı. 
Iatanbul ayak altında •• Oh, gel Bir kadın çıtlığı, Ye birdenbire YemyefiJ aözlerl heyecandan 
keyfim ieı. beliren ıahlanmlf bir at. &llmrlld sibJ parhyordu. 

Teyzem de mtibarek kadıadır V aıiyeti derhal anladım. Bir ( Arkuı var ) 



G f av'a 

Dünya Hadiseleri 

/danı Edilenin 
Ölüsüne 
Çiçek Serpilmez! 

Bir Alman kanunu. 
- idam edilen her şahıın 

1 
Berlinde ceaedin:n hapiı· 

gnrib hane mezarlığına 
b · gömüleceğini kay· 
...!!..!!ıernsim! deder. Eununla 

beraoer ailesi tarafından musırren 
iıtenildiği takdirde verilebilece· 
ğhıi de sö)ler. işte kaırnnun bu 
ljOn fıkr.!\sından istifade ederekd:r 
ki, ieçen '. ude caauıluk ettikled 
için kafa~ırı kesl!cn iki Alman 
kadınının ceaedleri aileleri tara· 
fmdan iı.tenilmittir. Bu aileler 
cenaze mpraı:minin tanıirıalnl ta· 
nınmıf q.rkotlercien l>irine ver· 
mitler, fakat bu defa da ~lilnün 
Berlin içinde gömülemiyeceil et• 

vahım almıılardır. Bu Mcae!e 
tiurinda epeyce uiraşmıılardır. 

\Netice da müsaadeyi almıılardır. 
•Fakat meraalme en yakın alna· 
hadan baıkasım davet etmemek 

' şartile 1 Emre tabii itaat edlhnif. 
t Fakat buaa raj'mM cenu:e alayı 
1kalabalık olnau9tur. Bunun Hbebl 
lıe hllkônıet:n ihtiyaten bir mnf
reıe po:i& göndermit ohnaaıdw. 

Şunu da ıöyleye!lm : Alman• 
yada idam edilen bir adamın 
cenazui başında autuk ılylcm· 
mesi ve liu!'İne çiçek aerpilmeaf 
de yaaaktır. Buna ratmen öiiilerin 
akrabumdan o!an kadınlar autuk 
ıöylememiılene de, ceaedler me
zara indirileceği ıırada manto· 
larmın içinde ıakladıkları çiçek· 
leri serpmek.tın çeklnmımiılerdlr. 

~ 

Geçen birinci KA unun 10 yn· 
cu günü F alkenhelm Ti· 

·--~-..;;.-Bir /ngiliz ille& ıııetesl Hr• 
bakanı bir be•t Whltaker 

killse1inln "onır•· 
papa.tan 1 .ı R hlb B 
dt111a etti 1 •a• a oad ._ _____ , tarafından ılSf· 

)enen bir nutku yazmııtı. Qu 
nutukta harb ve sulh raHe· 
leleri mUnuehetile Hariciye 
Bakanı Sir Con Shaoa .... nar .. 
ketleri tiddetle teakid ediliyordu. 

Rahib Efeadi ıöyle ıöylemittl: 
- "Harınn eebebleri nelerdir, 

diye dlltUnmeye bile lftıum yok· 
tur. Harbin Hbebleri bu&Unldl 
kanunlardır, bugilnkll devlet 
adamlarıdır.,, 

Nutuk bu cümleden ibaret 
kalmasaydı, mesele yoktu, lnıiliz 
kanunu daha ziyadesinin de ıöy· 
lenmealne mtlaaade eder, memle• 
ket mutlak surette aerbesttir, 
fakat Rahib Efendi tahııları da 
iltiham etmiştir. Dediği ıudur: 

- BugQn harb saaayilııo mil· 
yonlarca para yatmlmııtır. Bu 
parayı yatıraalardan bir tanesi 
de bizzat Hariciye Bak.anımızdır 
bunun içindir ki Sir Con Simo~ 
cenabları ıulhtn deYam etmesini 
btemezler.,, · 

KUlHde bu autuk ıiylenirkın 
dinleyenlerden birisi: 

1 - ispat edebilir miıialz? Diye 
ıormUf, Rahib de· 

• 
1 

Edebiliri•,. ctYabını ver• 
mııt r. 

lnglliz Bakanı •rleıi 8 
zetelerde bu nutku okuy~n:a C: 
btbf lıpata davet etmittir. Fakat 
rabib mabke ede herhanıl bi; 
delH röıter•ekten iciz kalmııtır. 
lngUiz Bakanı da hakikatin an· 
Jaşılmasile iktifa ederek davadan 
vazgeçmittir. 

Dikkat edilecek noktadır: Jn. 
gillz Bakanı nutku ) azan gazete· 
den değ:J, söyleye Jerden dava 
clmişf r. lstediii de ıadece ispat 

o:muştur. 

SON POSTA 

Taribl Mlsababe 
- - ·---

Acımak Yok. Sözümüz 
Yerine Gelmelidir 

Deriler Yüzüle 
4j~_man Ko _ ·z 

: ~·r, 
~h 

/ 

si cek içine 
nacak 

.~-.--...,~ 

Sa-

ıGrüldU, yakalanarak huıura ge
tirildi. Htinkir, bir aayvan albn· 

S"draum 9u ıöılerl mualı iir imtihan aayarak için için titriyordu da oturuyordu, yanında ıUılll bir 
On altıncı aaırda hemen her nameden anlıyoruı. Dik.kat olu· yay ve b;r iki dtiıine ok bulun~ 

yıl l.ir uzak 5ınırda ıavaı ya• nacak nokta bu cedvelde adları yordu. Nefer hakkındaki haberi 
pan Türk orduıunun bütün bu görülen köylerden çoğunun bugln dinledi ve onu ıöyletmeden emir 
ederlerde lıtanbuldan çıktıtı yerinde "·eller esmekte 1 d verdi: · d d d ı o muı ır. r• on o~•Y.•, 6n UtU .g~ne ka· 1526 yılında yine bllyle bir ıeforo - ÖldürUnOzl. 

ar yapb51 li·" ve yUrüyuş sıra· çıkıhyordu, yüı bin asker u Nefer gencdl, yakıfıklı idi. 
.. i d'"' · h•d' l ı. ve ç sı!ıcta ıoç r ırı • ıse er Kısaca ylz top 1unlerce ) Urütülecek, Sadrazam ıefaat etmek iıtedi, 

bırer deftere ya:r.almııtır. Eunlara uzak nlkelerd• şan n fet'ef top· yer öptü, dudaklarına dizilen 
mer.ahilna111e, yalıud ruznnme lanacaktı. HUnkar ordunun har•· yalvaraıı dökmfye hazırlandı. 
deaır ki t~rlh bakımından çok ketinden evvel bir emir tebliğ Fakat htınklr meydan vermedi, 
deierli VHıkalardır. Dört yllz yıl elti. Savaş yerine varılıncaya aert bir seale fU sözleri ıöyledi: 
enel ~lytık ltir ordu latanlın.tdan kadar yol boyunda ekin çiğaın· - Acımak yok, söz.UmUı ye• 
~acarı.ıtana, yakd Ba dad n"sıl me, inin, sehiblf bahçelerden tek rine gelmelidirl 
rıdtrdı, nerelerde konaklardı, bir elma veya erik koprılmasmın Ekin çiğneten nefer öldlirl\ldll, 
ıuları ae ıuretle •tardı?. Bunları ya&ak olduğunu bildirdi. Bu yasa· ordu ynrudn. Hi1arlık, Bağalacı, 
okumak buıün ejlenceli ve dil· i• dinlemiyenler ölümle cezalan· Sazhdere, Altıeçaylrı, Halfdll, 
fiindtirlleU bir ıey oluyor. dmlııcaktı. Ağackoruıu, Dermalen, BttyUk 

Aarınuzda Irak yolculugvu tatlı O d ova geçileli, Filibeye varıldı. r u o yılın 23 niaaıunda O d E 
b·ır tenez ühdll H ı b t ı b u. an mine, Tatarpazarı, z r. e e u enez· atan uldan ayrıldı, Halkalıpınarda ı'ih tayyare ile yapılırsa tadına k ki d Karapınar, Ordukapılı derbendi, 

doyum olmaz. Lakin kıta ve pek T:;~v.:111;1, ~~:ı~~~~ Ah~:~ı~:~:: Kazaskor boğazı yoluyle Sof· 
k11a ıörer. Dört yiiı yıl enel iae Hadımı, Ulufecileri, Mahmud yaya ulaııldı, iki gtin di•l•· nildi. Halk, şehrin kadısile ona 
ayRl yolculuk, buıHatın cotrafya aj'ayı, Huköytl geçerek Memakde 

fh k l k 
durdu. Orada MoJdavyadan v•ril rüşnt dellillığı yapan dört doı· 

m• umuaa ıaı ın ı verecek ka• tundan tikiyet için ordugaha tıı· 
dar, uıun, yorucu -;·e lb:Ucl idi. ıetlren eJçiyi kab\ll için birkaç mUilerdi. Ht.inkir, kadı?ıın da dört 
O seyahatlerin ne ıUrekll ve :ıah· ıUalUlc mola verildi. Iıte bu du· adamının da ipe çekilmesine emir 
metli bir yürUyt\t olduğuau anla· ruı sırasında bir neferia Kemal verdi. O güne kadar kadıların 
mak için bir nızaameaen aldığımız köyll ekinlerini ata çliıa•ltiğl aııldığı görUlmemlıti. Sadrlzam 
ıu konak lılmleriai aözden ıeçlr· :............................................................ bu nokta l\ıerine hünkArm dik· 

mek yeter: ilk konak yeri ÜıkU· • kafüıi celbetmitti, ıu cevabı aldı: 
~ar. Sonra sıraaile ıu yerler sıeli· - Acımak yok, ıözUmüz ye· 

yor: Maltepe, Tekfur çayırı, Geb· ıoa Po•,ta rlne gelmelidir ı.. 
ıe, Hereke, Saıhdere, Settar• • Ordu Uç gUn •onra Eflaklar 
köprUsH, Kazlıdere, Dlkilitaş, 1 köyünU, Karh Karıcayı geçmlıti. 
Pamukçu, Y ınlşehir, Akbı) ık, •tll• H alla , ... ,... Boiazda durmuıtu. Bizzat hü11· 

Eıen, Bozöylik, lnöaö, Kütahya, I g ,:-:=':':; Leokaj1ıı.. klr dairesine menıub olan iki 
A:tmtaf, Ir~k köyll, Karahi1ar, ıilahdar, atlarını biçllme111it tar· 

Kızılki.lse, Selimftnaleyküm, J.. Gaı.:~:c.: oakaıı ~azı lalara koyuverdiklerinden yaka· 
haklı, Alaşehir, Arık, llıın, Rıniİ, h reafmkrio bUtUn Jıak.lara lan11119lar, otai önüne getiril· 
Kelmlcbell, Konya, Kırkpınar, mehhet "ıeıetemlH aittir. mitlerdi. Hünklrın "aayramea'ul 
Karacadağ kayna;ı, Kabakakfe, 

111

• bir hüviyet ta,ımaıına ıöre y~~ 
Akoyuk, Nekkareıen çayırı, ABONE PIATLARI kınlarının da ufak tefek ıuçlardan 
Sadiye, Dneli karaaiaar, Beiaz· e 3 t ittir~. ceı.a görmemeleri llıımre· 
köprll, Kayseri, Sarmısakh, Çapu 1 Ay Ay Ay lecegıne anaaan Sadrazam bu tk.i 
hanı, Gedikhan, Üıköfçtı, Lltif· ar. "'- "' ıilahdarın dejnekle d~vUl•eai 
hanı, Daniımeatıll, Sivas, Keçhi· TOAklYE l HO 4öô 150 mUtaleannda bulundu. Httnklr, 

K H Ş lı k YUrtANlaTAl't 2J40 U10 711 110 h aar, uıcu asan ovaaı, a •e a· ECNEBi n 
1400 800 300 emen kafalarının kHllmeainl 

yaıı, Marlom çayırı, Dikin köyü, IÖ)lodi ve i!ive etti: 
lzidi, Çobaa Emre, Aktepe, Kenaah, ı\bpne 'edeli pe~iodlr. Adr11 - Acımak yok, ıöı.llmti:ı ye-

BttyUkyurd, Kirman, Erzincan, ~ittirmek .. llurCı~tllf, rine gelmelidir! 
Çubukyurdu, Dü:zenham, Kan, • - * _, Ordu Pınar batını, Şehirköy 
Hubyarka!eıi, Penek Haniı Çer· Gtln m1tlı r_ri wrltm•._ ve Niı boaazlarını, Nı·.. şebrin·ı, 
mik E H ' ' Rlnlill UA ..... Ull'/el ah11rwaa. • "' 

• rzurum, aaankale Aras D köprüsl Ala il 

1 
',_ Cevap içlo aıektuplara 10 kıaru~uk eapeniçi, Alıcahi1&rı, Bayırbakı, 

' ıuz, manK&yaaı pul Uiveıa IAıuodır. M k · · K '-AydınköyB, NadhköyU Çub lcl ' oç ovıçı, oz.aron111L1Zını geçib 

(
•·• le ' u u, ' r o l""""'l Morava kıyııında durdu. Orada, 
~ıKrı , Ağı, Erciş, Bc:ıdisnahi ,1 PoftılJ · kqtusuı 741 lttaobul 

Sel<mande, Hoy, Ahte-, Süfyan' ı.. ~=~ ::o~oo'at• , ordunun geriainden ie!en satıcı· 
1
. b 1 ' ~ lardan bir lkiıini soymak auçile 
e rjz .• lstanbuldan Tebrize tam d · Ul b ört a yakalanır, Hllnkira 

)'- Z on üç gU.JLL• varıldığını ruz· haber verilir. O, ıuç!a hab.r 

Kari Mektubları 

Konyalı 
Bir Kasabın 
Dileği 

Konyada yazın etin klloıu oll 

kuruıadır. Böyle olduğu bald• 
Belediye, buzhan• ve aairesl br 
lunmıyan bir ıerde fenni meıbah• 
diyerek etin kilosundan 6 kurul 
vergi alıyor. Sekiı, on kurut• 
ıatı~an etten allı kurut vırıl 
alınma11 çok defli mi 1 Bu yUı .. 
den bütün eli boşlar kaçakçıbi• 
başldı. Kaçakçıhğın ~ararı bil~ 
dokundu. Ben ve benim gibi 
birçokları dükkanlarımızı 1'ap•· 
dık. ParHız pulıuz geıiyoruı· 
Konyadaki kırk kaaab dUkkl• 
omdan ancak Uç, dört dllkkifl 
kalmıştır. Bunlar da mttesseıelel 
mllteahhldlerldirler. 

Mezbaha vergiıinin ytikaeklif 
yüzünden çok matdur oluyorul• 
Evvelce lıl\kfımete hiç olmaıt• 
oldukça mtıhim bir versıi vırY 
yorduk. Şimdi ise hiçbir ıey k•• 
sanmadığımız için ne hUkfı111et• 
ne de belediyeye aid borçları .. tll 
ödeyemiyoruz. Hatta evlerhalıı
vergilerini vermiye bile vaktlllll1 

kalmamıttır. Ekseri arkadaılarıllltl 
burada çoluk çocuklarını, evleriJti• 
barklarını bırakarak baıka yer 
lere para kazanmıya aıtmişlerdlt• 
Mektubumu lutfen gaıetenlsl• 
aetredioiz. Allkadarlar okur el• 
belki Konya belediyeainin 111eı" 
baha resmini indirmesi lınkl0ı 
hnsıl olur. b 

Konyaı Çukur maballnde J{a•• 
Kü9ük Ali 

Kasabların Kullan
dıkları Kiğıd 

Hasta anneme yedirmek ıçlJI 
koca Iıtanbulda halis terey•l' 
bulamadım. Çok mllteeasir oldU~ 

Kaaablarda et aatışı da in•• " 
milteeaıir ediyor, her kasab k•~o 
kiğıd kullanıyor. Ben iki ~ • 
kuzu aldım. Terazinin kef••111

.,, 
koaulan klğıdın ağırlığı t• it 
300 gramdı ve bu kiğıd kalın b, 
mukaYva idi. Acaba kasabl•'

1
, 

eti kiğıdıız tartmaları veyab~ 
timdi p1ı1k bol olan yağ geç~,. 
klğıd kullanmaları temin edibi' 
mez mi? Galiba Belediye •' it 
tası talimatnameainde buna c1r,. 
bir madde olacak. Herbald• • ç 
kadarlann bu iıle meşgul 01111 
ları pek faydalı olacaktır. ;. 
Ortaköy Şifa ıokak 2 numarad• ~9. 

·····················································, ~it araımda bir niıbet arar iib ,rt 
müddet düıünilr ve ağır 
hUkmllnö tebliğ eder :• ~' 

- Derileri yüıülıiln, 
1&111an doldurulsun 1 ~ 

Sadrazamın a6ı8nde yiıtj~ıt• 
ıeyler ıöylemek emeli pırı b~ 
fakat Hllnkarın aiıında da ıo• 
terane aUrUlder: UJ ( 

- Acımak yok. Söıll111 
rine ielmelldirl o~ 

Bu, hep böyle ıtdiyord~~ 
beş ıtınde bir ya ekin çitP:,, 
ya bahçelerden yemit ko~ ~ 
ıuçlle idam cezaları veri!J!ı~ 
Bir ıln Saclraıa•ın ı~ı ,-1•" 
den, caaı albi aevdlğl add t~ 
dan biri ordudan ayrıl f;Y' ' 
başına hayli uıak 111e•• ,,ıt~ 
ıllrdü. Ge•clikten ve c•:: ''; 
ileri gelen bu hareket dltor~1,. 
bir ıuç teıkil •k;ısı•,-JıJ 
Çünkü latınklr, orduda~ ti s.ı'' 
ayrılmamaaını enıretoııf ,o-' 

k"Jdikte1' 
aenc, ıorıuya çe 1 • ,1 
hüakir udrazanı• sorddÜt•'' 

- Ne yapalım bu . ıJ 
ze. ÔldUrelim mi? b'r ıısıt•;,-

Bu ıözll mlnab 
1 ı-dr• 

sayan, için için titr~yen i ,,-. 

hemen cevab verdı: biilltıJ 
- Acımak yek r dir!.. -• 

sözünUz yerine sehne 
1
,... f • 1r 



J ., Ziraat Bilgisi (*) 

Bağlarda 
Kara 
Çürüklük 
11 

Ta• anoılda Kara Balilleriıı Bay 
"lebmed'e: 

Çok yayılmış olmamakla be
tab r b ğcalarımızdan birçoiunun 
tikAyot ettikleri bir hastalık ta 
''Blak rot,, diye tanınmış olan .. ._ 
•ara çUrUklilk,, tür. Kara çU-

rükIUğUn 2ird :ğl bir bağda en 
llyad göze çarpan ıey, koruk 
tarnanı bazı salkımlarm tanelerin
de rnorumsu lekeler peyda olması 
•onra bu lekderin gittikçe büyü· 
llıtsi ve taneyi buruşturub düşür· 
llleaidir. Bö) le buruımaya yüır 
tlltan taneler üzerinde kum!u 
~0ktacıklar halinde küfler de be-
1.rir. Taneler yumui}lr, nihayet 
du§or. Haat lık aalkımm bütün 
:an lerini ıarmayıb sailam tane-
er ~ahi çok görülebilir. . 
~· ÜzUmUn tam kemale geleceği 
kır &ırada baiıa içinde beliren bu 
d •ra ~UrUklUk elbette can ııkıcı· 
hır. Üzümler tathlandıktan ıonra 
l ••talak duna da bir defa zede· 
ttı•n ıalkımm koyfl kaçar. 

d U Bu haatahk yapraklarda Ye 
hafi arda da olabilir. Zaten en 
.~ f t kli budur. Dallarda Ye 

1
• tgUnlerd• ) keler, çukurlar, 

~atlıklar görUIUr. Yapraklarda 
F k UçUcUk kabarblar p yda olur. 
b~h at asıl göze çarpan ziyanı 
.. d a&sa salkımda tan lcrde oln· 
oııı ır. 

t Kara çUrUklük aalkımıa her 
h arafını ıarmadığı gibi bir bağı• 
b er tarafını d aarm z. Şurada 

ur da görülerek yayılır. 
Rutubetli s n ]erde daha çok 

iHıe çarp n bu hastalık kurak 
Yıllarda hl ı ~ rald k b ç 0 maz. linkli ku-
b ı u haatahğı ol urmıyııcak 
h atlıca şeydir. Nemli topraklarda 

ava almayan yamacl rda, ıık ve 
~udanma&ı iyi yapılmamış bailar-
8~ kara çürUklUk çok rörlllUr. 
lltb ae?aleyh bu lı at lığın baılıca 
"n hı de rutubettir. HaataJıX.ı 
""Pan· "G . dl B • ••c 8· uıinar a accoe,, Y• 
tard ıdv 111,. adındaki bir man
da ır. Bu mantar nemli ha•alar· 
d\lheya rutubeti kararınca bul· 
JUğo sıralarda Uroylb kara 9Urttk
llla ~eydana g tirir. Onu yaıat· 
bıtrı} a ıçın böyle tehlikeli ıa· 
hilh •rı sezmelidir. Bu zamanlar 

asa ki .. tııur ıca ıtm aıalıb da yaı-
•ıraı Y•R-ınasımn mümkün olduiu 
habllfdı.r. Iıte bısyle zamanlarda 
tın1 ğ bıidlğlmlz g6ztaıı bulama· 
6tıllnu ıençle erpm k haıtabfın 
tı:ıllcın lır. Yalnız göztaşı bula· 
h tiri ın JUzde iki ve uıullnce 
' tpij~n~ıı olması Ye güzel gUnl 
dtdi&-· C&ı gerektir. Her zaman 
hatırı ırn gibi bulamacı yoluaca 
htj P:k an~n, ıorpmenin ehemmi
tarı11 6 büyüktür. Göztaıı man· 

c6;crne11ine meyd8n •ermez. f '•lay ~a ılama loine pek erken 
~dir. 1 

S ~ek a-eç nihayet Yerme· 
I e .. nı tttll 

1 ık ıorpUen göztaıı 
bn2 .. ita dlyoya, hem kara çltrllk-
ıtğ bo rıı Omcaları korur. Aynca 

l,1~ dil] tuınu çaiında bu hastalıj'a 
h '~da ~ Y4 prak, salkım, çörçöp 
bf knıalıde ""raa temizce toplayıb 
1 tçok ır. ZateD bu temiıHk iti 

1çfn de Zararlı böcekleri körlemek 
çt k Ytpıf dr:klidir. Sonbaharda bu 
~~ ark n ~ tan sonra ilkbahara 
,,. telcc e ornca)arın kabuklarır.ı 
"'tlll· b «>\tala b O k·ı ta ı eş k. yı Y z ı o ıuya 
'" ç Yağı klo kar~ boya, bir kilo 

ile bir b rı9tırarak hazırlanan 
) Orıd n adana yapmalıdır. 
1;17ba.k olun onra da filizlerde 5-6 
tuı ı tane! ca göztaşıJnmıya ba,. 
td·\lı·tıcıya derğ' tatlılaşmıya yUz 

ı ır e ın b . d 
\ıRr e kara U u 1f evam 
~ lltnık değil ç rUklUk bağınıza 

et. - ÇiJtçi ya sel m bile vere-

~ 
t at huaua d k 

•oıunuı S un • ı nıUt1.0llerhll•I 
•be ~-- on Poata'nan (Çiftçi) el 

e\rab •erecelıtlr. 

SON POSI"A 

= 

a ··oıup Bite le Bilmecemiz 

"1,, Numaralı Zevce Bavulun içinde! Geçen Bilnıece
mizi Doğru 
Halledenler 

Fransada Baıit, Fakat Mahiyeti hibarile insana Dehşet Veren Bir Had:ıe Oldu 
-

Polis Memurlarının Hiç Hatırına Gelmiyen Bir İhtimal 
- " 26 yaldanberl kapıcılık 

ediyorum, bu müddet zarfında bin 
bir hadi .. ıördllm, fakat bu çefid 
b:r vaka ile ilk defa karıda~ıyo• 

birer muhtıra defteri ala• 
caklar: Be.} oğlu Tar11 \ aridu mek
tebı tıtleb~ıınden Aleksandr Aslan. 
Feneryolundıı. l\' eolA Salıir, Alman 
lisesi tıılebe•ioden Razi Osman, Snmsuı: 
lnouü mektebi J üncü eıoıE Türkan, 
Aukara Maarif oPmiyeti mektebi sınıf 
l deo D ıniş Sıtyi uı, Ayancık ılk mer· 
kez mektebi !:5ııııf 3 den 20 Özbek ~lİ
lün, İatanbul Uelenbevi Ortamekteb 
1-A dan 352 Kadri Turna oğl u, 1z ıir 
Türle Birliğı ınektttui ıalt'bl'sİoden 317 
Asiye Ziya Bab~can Bayıın ve Ba) hı r. 

rum, başka ne diye}im?,, 
Eu cümleyi Pariıte, mOteaddld 

daireli bir apartımanda kapıcılık 
cde:ı bir zat; hayret, nefret, hattl 
"alış et uyandıran bir mesele 
hakkında tahkikat yapmıya a-elen 
a-azetecHere ıöylemiıtlr. 

Bu mesele nedir, anlatalım: 
Takriben Uç yil evvel mızıka· 

cılık etmek Uıere PariH gelmft 
olan "Solei,, iıminde "Martfnik,,11 
bir adam, orada bir ıönUl mac ... 
rasına dalar, karımndakinden de 
mukabele görür, yalnız bir şartla: 

- Hayatlarını birleştirmeleri 
evlenmekle mOmkUndllr. · 

Şartuı, yerine getlrilmeıl kolay 
aanmaırıalı, ıl1çtUr, çlnkll Solel 
e•lidir, hatti karııı ile birlikte 
oturmaktadır. 

Adam dtt~UnUr, no yapıın? 
Bir a-ün kar111 ile kavga çıkarır 
ve kadını bırakarak bir müddet 
iEinl kaybettikten sonra aeYdiğl 

l'enc kızı bulur ve hüviyet vara• 
kasını da tahrif ederek onunla 
evlenir. Şimdi resmen iki karıtı 

vardır. 

Neticeyi tahmin etmek kolay• 
dır: Hadise a-UnUn bfrlnde mey• 
dana çıkar Ye Solel tubdarak 
mahkemeye verilir, iki yıl ha· 
pis cezasına mahkum edllir, 
ve "2,, nu•erolu "Madam So· 
lel,, n de me ru ıevceal olma· 
dığı ilin olunur. 

11-
z man d nilen eıtY çabuk re-

çer. ÔmUr de öyledir ya! Her 
D• ise Sol 1 mahkumiyetini 
bitirince hapishaneden çıkar, 
0 2,, numerolu madam ile rabıtaaı 
kal adıiı, aönlü de geçtiji için 
ıidib "1,, numoroluıunu bulur, 
kUçUk bir apartıman tutar oaunla 
yine eskisi ıibl yaıamaya koyu· 
lur. 

Hayatları bir halcıştan mun· 
t zamdır, yalaız diğer inaanlara 

azaran tenine yaıamak şartile: 

Çünkü her ikisi de biri çalııcı, 
öteklıl danscı olmak üzere bar~ 
da çahımakta, ıece utraııb 
aUndUz uyumaktadırlar, bu iti· 
barla oturdukları mahallede 
tanıdıkları $1•, konu~tuldarı da 
yoktur. Bunu• içindir ki 1reçen· 
lerde efyalarını alarak baıka 
bir yer htınmaları hiç gize 
çarp mazi ' 

Kıt mevıimindeyiz. Bu mev· 
ılmde boşanan bir apartıma•ın 
derhal tutulmr ıına ihtimll yok· 
tur, buaun içindir ki Solei'a bı· 
rakdıiı daire aylerca boı kalır, 

······························································ 
Son Polla 
UN P•A Ti.ARI 

r .. a..Hwıaın .... ,,. ... "' 
6tr dlU11111t ,., .,,,., .. 
(.atttl .. ) .,,,.,,,.. 

ı- Sq)a .. ,.. ~ 6/, ....,._ 
•'" lbSn floh ,.,.lardflıt 

J ~:sır ,antı,,,fie """ 
(8) 1ı.11,,,. Nl'dır. 

4 - lrıH w llolua ,. .. ,., 

...-

.,,.~""'"'' . ,.,. ,.,.. 
~timle ISlt!Jfl• 

dllnyaaın hanıf 
köfeslndedir? 

Bir numaralı kadın ile kocaeı .. 

Bununla bora· 
ber vazife icabı, 
adamın izini taki· 
he koyulurlar ve 
hayretle gÖrUrler 
ki, zan, tahmin 
hatta mantık hil~
f.na olarak Solei 
F ranaadaıı kaç
mamıt, hatta sak· 
lanmaya da te
tebbüa etmenıif 
herke.in bildiğİ 
bir otel odasında 
ıUpeıllndü:ı yaıa· 

Dıilya devam etmiş .. Fakat Uç dört a-Un HHI teHd • 
fen bir mUıterl çıkınca kapıcı 
bu daireye .ıderek pencereleri 
açar, biraz havalandırmak iıter, 
biraz da ortahjı ıüptirmeğe 
niyet eder. Ve bu ıırada ıö· 
rUr ki odalardan birinde, dı•arın 
kenarında 2 karıı yilkHklijlndo, 
bir buçuk metre uzunluğunda, 
aıerdlnn ba1amatı ıibl, yerinde 
aabit bir ttımHk, afr çıkıntı 
vardır. 

Kapıcı 20 yıldanberl bu da· 
freye belki yllz· 
lerce defa girlb 
çıkmııtı. Fakat 
bu çıkıntıy h.iç 
dikkat etmemfıti, 
yine de etmlye· 

cektl, merdiveafn, 
bacanın, veya bir 

baıka ftyin oda 
dahiliae verilm:ş 
bir çtkıntı&ı & na
caktı, Fakat yak· 
Iaıınca bu çıkıntı 
ııvaeınd n bir 
parç81iı ın çatJa
mıı olduğunu 

Pariıll 
yorlar ki: 

meılekdatlarımız dl-

- Zabıta memurları adamın 
oda1ında uyumakta o)duj'unu otel 
kapıcıııaJan öirendller, yukarıya 
çıktılar, ellerinde ro•elver Yardı, 
maymuncukla uıulcacık kapıyı 
açtılar. Bu kadar ihtiyat beyhude 
lmiı. Çünkü adam karyolaıında 
derin bir uykuda uyuyordu, •n· 
cak ellerine kelepee geçtlf i za. 

fÖrllr, elile yok· C'eaedi ihtiva ed n bnul karakola naklediJiyor 
lar, yoklayınca bu çatlatıD bU· man uyandı. Soiel dlrmUnU fnkir 
yUdlliD gözüne çarpar, bir mata etmeye kallnımamıı; 
alarak, çıkmtıoın nereye ilttiiinl - Karıılıkb yemek yiyorduk 
anlamak Uzere deliji bUytıtUr, rpfce de içmiıtik, aramızda kavg~ 
o zaman do odanın içine mildhlı çıktı, tiıeyi kaldırdığı j'ibl karı-
bir koku yayılır. mm kafasına vurdum, yere düıtU 

.,_ ölmUştu, ben de yanı baflnd 
1 

Kapıcının haber vermesi tize· kendimden geçerek ıızdım. Ertesi 
rine zabıta memurları gelirler, sabah uyandığım ıaman ne 
çıkıntıyı tamamen yıkarlar, ve pacağını dUşUndü111, e•velce my~-
içind tefessüh etmit bir ce1ed fağın tamiri için bir torba çim:..: 
bulurlar ve ceadin kolundaki ıaat to almıştım, gözüme ilftti dl 
ile elbisesinden anlarlar ki, bu bir bavulun içine l<oydurn' bcuel 

d b' d , avu u 
"1,, numara Madam Solein, yani 

1
° 8t.md~ ırU uyarı kenarına yor-

.. Martinik,,linin meıru zevcesinin eş ır ım, .zerıne çimento ııv d 
c.sedldir. Sonra evı değlıtlrdim ah ılml • .. 

Bu vaziyet karşııınCla zabıta 
memurlarının hatırlarına a-elen 
ilk dUt ünce: 

- Adam, cinayeti yaptıktan 
ıonra tabii glin8:ı birinde mey· 
dana çıkacaiından korkarak ta• 

vuımuş olacaktır. Şimdi kimbiJlr, 

h ık b• ı .. • ma a e a ı ız a-ormeye eıa 
o1madıkları için gayb ~-~. alııkm 
lerine çarpmadı. u e ım lfÖZ· 

O zamandanberi ctir U 
dana çıkacağını bili . ~ n mey· 
kendimi ıarhoılug .. a } or u~ ve 

1 1 · b k . vermııtlm ge men zı e lıyordum . di d , 
glyotia ile kafamın ' t•m. ve 
aünU bekley w. kcsıleceğf • •cegun. 

' 

Torunun un Çocuğunu Gören Kıral 

Birer lastik top alacakler: le
tanbul 20 iuc ı mekteb n:l4 .Ferdane 
Gtinor, lıtanbnl erkek liseıi l·C den 
803 Nihad, l11tanbul Cumhuriyet Orta· 
mekteb 276 Hüsniye Güuer Bny n 
ve Baylar. 

Birer boya kaleml alacaklar; 
Beşiktaş 20 inci mekteb 3-2 den 438 
Alı Üstün, Aı,kara Miınarkemaledcl ın 
mektebi l·A dan Turan Nedim, Bebek 
243 No. da Yusuf, Çanakkale Cumlıu· 
riyet Ukmektebi ıınıf 3 den 262 .Melihıı 
Sıdar, 1atanbul 23 üor.ü llkoıakteb 80' 
11. Danıuk, Amıısya Kılıcaalau mekte· 
bi sıwf 6 dtn 96 Feni, Ankara Bizim• 
mekteb 287 Nejad Anıl Bay ve 
Bayanlar. 

Birer bUyUk kutu sulu boya 
alacaklar: Samıun hattı Korça· 
lan istasyonu mildü.rü bay Rauf oğlu 
Selçuk, İstanbul 2 inci mekteb Şadiye 
Özen, Ankara Çankaya lemet lnönü 
evinden Özden lnönil, !etaubul erkek 
liıeıl 4·.A dan 296 Samim, lıtanbul 
O Uzel 1an'atlar akademisi 6 Muazz z 
Akyar Bayan n Baylar. 

Birer kUçUk kutu ulu boya 
alacaklar: Samsun İnönü mektebi 
eınıf S den 37S Aılan, Pertevniyal liemıi 
687 Hasun, lıtanbul erkek lisesi 1-C 
466 Burhan Özbek, Konya Erkek tat· 
bikat mektebi 41 Muazzez Şenol, lstttu· 
bul kız li esi 3-A dan 59 Ayee B yan 
vo Baylar. 

birer kart alacaklan lıparte. 
Oamiiatik mahalleıi No. 27 de Şehime 
Özkao, Aksaray Kı:ı.ılminare m halloıi 
Ilalidefındi sokak No. 7 de Haluk 
Nejad, Samatya Narlıkapı caddesi 1\o. 
9 da Nüzhet Tunçman, Çankırı tııki 
müstantik Bay Bedri oğlu Nevud, 
Beykoz Y ahköy İBhakağa N o. 9 da 
Hakkı, Uaküdar Süleymanağıı mah.ıl
leai Şeyh camisinde N o. 25 de Fatmo, 
lıtanbul erkek li1eıi A· 1 den 6 Nec· 
det, Kütahya Atır Ceza relıi Bay 
Sadık kızı Hayriye, Kayseri kız orta
rnekıeb 68 Arıaguhı, letanbul kiz orta 
mekteb A-1 den 482 Meliha Altay, 
İstanbul kız ortamekteb 46 Belkıs, 
Kayı ri Mete mektebi talebeıindeıı 
139 ~irkor, Salihli Altınordu llkmek• 
t.,bl sınıf 5 den 61 :Muıtafa Oao, Ma
latya lieesi devre 1 den 171 lsmet, 
Sıva& Ziyagökalb mektebı 8 üncU eınıf 
276 Adil, Adana kız li1eıi smıf 10 dan 
169 Münire, Sıvae liııeıi B-2 den 58 
Şabab Kan, İetanbal 11 inci mekteb 
B-4 deıı 157 Rezan, Feyıiati lise· 
iinJen 195 Şehim Kemal, l tanbul 
44 üncü m kttıb 271 Saliha, lstanbul 
erkek Jieesl F-1 den 1430 lıımaU, 
Buru, Çekirge llkmoktebi talebeein
den Suıan, Beyoğlu Oümuriyet kız 
ortamektebi ıon ıınıf Vedia Hekkı, 
Tokad Cümulluriyet mektebi ıınıf 3den 
155 Aygün, Adana lrmekboyu No. 101 
Erdoğan Bay Demir, Fatih Altay 
mahalleıi N o. 11 de Cemal, Y O? · 

Geç•• l:aafta 
lıtokb.olmda idi· 
çlk prenı11 Mar
girit'ln Yaftiz 
rHml yapıldı. Su 
yanu, Iaveç Kı
ralı Beıinci Oı
kar Gllıtav'ın 
torununun kııı· 
dır. Filhakika 
Kıral bugün 87 
yafındadır. Oilu 
ye veliahdı ~7 
yaıındadır. To• 
runu lH 25 J'a· 
yaımdadır. Fa· 
kat yavruyu kuca· • 
ğında tutan res• 

gad Cumhulyet mektebi tl58 Beıı
cet Şengöz, Yozıad Ortamektcb 2·B 
den 289 Numı.t, lıtanbul erkek lisesi 
1-A dan 16 Ftttbi, !.tanbul 49 uncu 
llkmekteb 88 Şahıine, İstanbul erkek 
liseıl 828 Yusuf, Kumkapı Hum kılı 
llkmektebi 6 ıucı sınıf Teodorn A kito, 
latıı.nbul erkek liıesi 456 Burhan, latan· 
bul Çapa fü ınci llkmekteb ]\ adri) e. 
İstanbul erkek lise•İ 637 Necmi, 1ıtan
bul 49 uncu llkmekteb 32 Ya~ar, Yoz
gnd 1smetp111ıı. mektetelıi 'il nu~du 
S nknrya, Sıvu liseııi 2-H den f>S Şnlıal> 
Tan 1.taooul 44 üncü llkmekteb 378 

1 

SeU:iha, Konya 1ımetpaia mekt~bi 627 
Attila latanbul 'l'ioaret oıektcbı 10i8 
Jrfau, 

1 

EyUb Niınnca sa inı•i lıkınekteb 
33 Aliye Dayım ve Baylar . 

minden do anlaııhyor ki laveç 
Kıralı yaşını göstermez ve Istok
bclm gazetelerinin anlattıklarına 

göre el' an sporla uğraıır bir dine 
ihtiyardır. Mükemmel sıhhatini 
bu ıpora borçludur. 
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kta, Samur Osmanı Beğenmişti •• 
Omıanın bu resmi hakikaten aöıtereceğlm• bin 

dUzgün bir kıyafette idi. plfman oldum! ) 
Kıvırcık saçlannı muntanm diyorum, ona mı· 

kestirmiş, yasemin bıyıklarını aın demiyor. Rea· 
kıvırrb kaldırmııtı. Kolah yaka· mi ıımsıkı yaka-
lıgı, yollu luravab, açık renk lamıf, ••rm ın de 
caketl verdt. vermem .• ( Yer:ld, 

Y ekt , durmadan ellorlai biri- yttreğim• bıdlre--
hirine vuruyor, lkl parmaj'ım cekıln. Ayol ha-
ııkırdatıyordu: berslz çaldım, g8· 

- Hayrett•n dona kalmamak tOrtıb yerine ko-
mfimkfin değil. Bu ne derece yacaiım)diyorum, 
giyin., modaya, bon 1•4.t'ya aah.. Huılı hm· 
vukuf... Osmaa dediain i•ncl, zır otlan kanuna 
köylO, rençber kılıklı biri aaaıyor4 ekmek doğradı. 
dum; bizim bahçıvan çıraktan gibi Yekta telifla 
ultalı, kuşaklı, poturlu zannediyor- idi. Fatografın 
dum. Baksana aaçlarınıa tuvaleti geri gelib gelm .. 
tıbkı bir Avrupalı.. bıyıkları Al· meaind~n ılyade 
uıan prensleriaia aynı... Bakııı, hangisinin götll· 
pozu hbkı bir lspanyol asılza· rUldHğUnU ve Ki•· 
desi... Buna ( Mir ) in, { Bot er ) ht terildlğini merak· 
komplelerfnden giydir. Bir glSzUne taydı: 
monokl, bir eline gan tak; ağzına " Apollon ,, 
bir pllro ver. Kolunda içi atlaılı fotografbanesi aa 
gri pardesU, altın baılı baaton... bibi Möıy~ Aıi-
Vallnhi bir arbitr• d• mode lin çektiği pozlar? 
olub çıkar. Dur bakayım, 

Zişan: ikisi çarıafliydf. Yekta, Jrameriyede dağlara. çayırlara bıkıyor 
- Demedim mi, dilimde tlly Biri kqpuıiyerll olacak.. Dtığ8n geldlğlnl haber verdi. 

bitirmedim mi? diye memnun elblsell resmin diyoraun amma Yekte, arasına fotoğrafı sak· 
memnun gerdan kırıyor, Yekta: yüzden olanı mı. yoksa damı pro- ladıA'ı romanı çabucak yaıhğmm 

- Kuzum Ziıan, diye yalva· fili mi?.. O profil fotodald dekol· albna ıoktu. Konsolun UstUnden 
rıy.vdu, - yalnız olduklan zaman- t m pek berbaddır. Göğallm baıka bir kitab aldı; ıezlonga 
lar hanım demezdi • bu fotoyu göz \~mez bile, omuzlanm da uzandı; dereden tepeden tutturdu: 
Emestine gösterelim. G~recekıin kambur gibi durur.. Yalvanrım - Sahi Zipncığım, dün T&f" 
deli gibi olacak, zıbzıb ııbiaya· çabuk söyle, o mu yokta geridona delene gidecektik. Böyle yemekli 
cak. dayanmq olan nişan kurdeleli kır gezmelerlnl sevmediğimi bi· 

Osmanın yengAnımı resmim mi? •• "çapkınca gnlerek:., lirsin. San gel•ceksln diye razı 
- Allah aıkına etme cicim, biliralnya, ond-. g6ğsümtbı dekol- olmuıtum; yoksa o saatlere• sü· 

vazgeç §ekerim; bak daha ne tesl fazlaca kayDllf olduğundan ren tozlu, to raklı yol çekilir mi?. 

havadislerim var! diye eteklerine teyzem: (Nedir bu kantocu karı· Alemdağı ormanı, dedik! ri kadar 
sanlıyor, ağzı açık kalan küçük lar aibf kılık? Bunu m ydana da gfizel bir yer değlL Parlateki 
hanımefendi fotoğraf elinde, tek- çıkarmayın!) diye tutturduydu. ( Bois d• Boulogne) kadar Pit· 
rarladıkça tekrarlıyordu: Şimdi siz de duralıyacaksınız toresque olsa haydi zahmetine 

- Quel attrait/ .. Qul clra,... Ye acaylbleşecekslniz. Yfizde yilz k ti ı a anayım ..• 
mel.. Qııel h•l Jıomm•I. eminim, kulağımla işidiyor gibi de Nihayet onları gitmekten, vaz• 

Lambanın önllnde, ikisi de duyuyorum, diyeceksiniz ki: geçirdim. Beyoğluna bile geçmeyib 
kendilerinden aeçmiş haldı, baı· - Iıte buna uydurmasyonun kitab, gazete almıya Matmazeli 
bata resme bakarlarken Ziıan dik ilbı derler... Bu kadar ki· iönderdim. Akwama kadar ka· 
Hanım bir daha kapıyı kolladı. barlık, alafran2alık, incelik lddi- meriyade dağlara, çayırlara bak· 

Yavaıcacık ne deH beğenir- asında olan, bu derece ıık, davalı, tım. 
slnlz? kendini beğenmit bir paşa kızı... • • • . • • • • • • 

- O da senin resmini gördU; Oımanın kim oldntunu, nasıl, Bu vak'adan bir hafta, on alln 
ıatınp hayran kaldı ; bitti, öyle bir mahluk ldftğinl biliyor.. Yen· ıonra şeker bayramı girmiı, yu-
blttl ki az kaldı çıldırıverecekti 1 gesl yutguna yutguna, dudakları· karıda bahsettiğimiz veçbile mll· 
Demez mi ? nı yalıya yalıya ienci göklere tirandan yaveriekrem Affan Pa· 

Bakındı tek durmaz. kadının çıkarırken küçük hanım matma• ıa mahdumu yaveranı hazreti 

)'aptıtt.na.. zelil• boyuna gizlice dudak bük· b d b" b y B J 
5' ı• rlyari en ın aıı aşar ey e 

Y oktanın albOmdekl fotoğraf· mliı; müstehU müstehzi gülmüş; 
aleyhine bu kadar fanfin etmi•. vllzerayl lzamdan AtA Paşa ke-

larından birini gizlice almamq mı? Y y k H · Ne adiliğini, ne ahmaklıcnru, ne rimeal e ta anımın tımrı mes· 
g lStUrUb Oımana göaterm mit 0

• kidl · · b" vel mi ? hayvanlığını bırakmamış ... Klmıe- nwıü a ermıo ır an ev 
Yekta : ciklerl beğe miyen, herkese bir icrasına, iradei seniye ıerefteal-

k t lük {!) etmişti. 
- Sahi mi?.. Ma parol• yama yapııtıran ııman aze, ) 

(Arkası var 
inanmam. Üzme bani, doğrusunu reami görür ıörmez çarpıJr.uıa ...................................................... - .... .. 
ıöyle Zişancığıaı 1 Diye çırpıaıyor, mı dönüyor?.. Bu ne hlunmlı, 

- Hangi fotom ? AbdulJab sihirli bir resimmiş!.. Arbk bu 
biraderlerin çıkardığı sıska suratlr, kadarı da olmaz, kocakarı maaa· 
Tatar gö:dn olan kahiae mi?.. lı mı bu?.. diyerek dudak bük· 
Ayol o keç se~elik resmim, 13, meyi•. 
14 yaımdaki zamanım 1.. Derken itine akıl, 111' ermeyen fU 
Zitan kaşlarını çalıyor, dlnyada neler olub neler bitmi-

- Korkma elmasım, en gllzel, yor ki... Kurcalayıb bikemiyata 
en yeni reımln, diyordu. Hani dökmiyelim, zira arab saçına 
birkaç ay evvel Beyoğlundan iri- döndftrtirüz. Netice ıu idi ki 
yarı bir raya gelmedi mi, kor.akta Yektanın Oımanın fotoğrafını 
resimler çekmedi ml, lşte onlar• görünce hakikaten eli ayaiı bı· 
dan biri.. Yıldız kuınandarnun rakmıı, kendinin bilmediği bir 
kUçUk oğ'unun düğününe diktir- kuYYet onu tepeden hrnaja 1ars-
diğin elbiseli resmin. mıt. iıte böyle biç umulmax bir 

Zişan Hanım yine tek dur- vaziyete aokmuıtu. 
muyordu : Okadar afallamıf, muhake· 

_ Dedim ya, vallahi Osman meıiai kaybet.aitti ld reumdekl 
sana b yıldı ; az kaldı oynatıve· o çok gftzel ıı•ncin, o çok alımlı 
riyordu. Elinden resmi alıncaya ve ıUrbUz erkeğin hayalinden 
kadar ne çektim bana sor.. başka bir şey dUşUneıniyor, efıun-
(Artık elverir, baktığın yeter, lanmış gibi bir hal geçiriyordu. 

.,, ıunu kafir; gösterdiğime, Ökçeli ayak sesleri Ernestinin 

Nöbetci 
Eczaneler 

Bugece nöbete! eczaneler ıunlardırı 
Is tan bul tarafı; Şehzade başında 

( Ooinrsitı ), Yenikapıda (Sarim ), 
Habpa ada ( M. Fu11.d ), Şehremi· 
oinde ( A. Hamdi ), Samatyada (Rıd
van), Unkapanında ( Yorgi ), Beya· 
zıdda ( Cemil ), BalaUa ( Hü.amed
din ), Eyilbde (Hikmet), Slrkeoldo 
( E ref Neı'et) , Bahçekapıda 
( A.ıob Minasran ), Bakırköyünd• 
(Bili! ) Beyoğlu tarafı; Kalyoncu· 
k,Uunda ( Beyoğlu ), Taksimde (Tak· 
sim ), Şiilide Hamam c&ddesinde 
(Halk ), Gala tada Mahmudiye cad
desinde ( Mişel Sofronyadia ), Kuım
pqada (Merkez), Has köyde (Balk), 
Kadıköy tarafı; iskele oııddesindo 
(Sotiryadis ), Yeldeğirmeninde (Gçlor) 
Büyükudada (Halk) eczaneleri. 

Mart 1 _. 

Bugünkü Maçlar: 
~ ... Kadıköyde Fener· G. 

· ı: 
BuıUn aenenln en mUhim 

maçı Kadıköy ıahasında Fen•r
bahçe • Galataaaray arasında 
yapılacakbr. Lik mnçlannda 
Beılktaı ·n Galatasaraydan bir 

iki puvan farkla önde bulunan 
Fenerbahçe builln bir imtihan 
daha geçlrmlt olacaktır. Kadı· 

köy aaha11ndan baıka Şeref ve 
Takllm ıtatlarında yapılacak 

maçlar şunlardır: 

Takainı atadında: EyUb • Bey• 
lerbeyl, Befiktaı • lstanbulspor 
A tabmları. 

Şeref stadında: Hilal - Ana· 
olu A takımları. Vefa· Beykoz 

B takı .. wı 
Fenerbahçe alanında mUhim 

maçtan eY·tel Galatasay • Fener
bahçe ~nç ve B. takımlan 
T:opkapı • Altınordu A takımları 
karıılaşacaklardır. 

1936 Olimpiyattan 
Berlin, 28 (A. A.) - Burada 

Saray, Taksimde Be

'iktaş • lstanbulspor 
yapılacak olan 1936 olimpiyadına 
45 devlet ittlrak edeceğini bildir 
mlıtfr. Olimpiyat mllsabakaları 
gelecek Şubahn 2 sinden 16 sın• 
kadar kıı sporlan için yapılacak, 
1 Ağuıtoıtan 16 Ağustosa 
kadar da dlier sporlar Berlind• 
yeni hazırlanan stadyomda y•P''" 
lacakbr. Bu mosabakalara (3500) 
ıporcu fıtirak edecektir. 

1940 Ollmplyadı 
Londra, 28 - ltalya hUkurnr 

ti 1940 Olimpiyadının Romada 
yapılması isteğinden, japon18 

lehine feragat etmiıtlr. 

Bu Da ea,ka Bir Sada 
Oslo, 28 (A.A.) - ltalyan er 

firl, ltalyanın 1940 Olimpiyatlatl 
lçtn Japonya lehine namzetliğiııl 
geri aldığına dair Musolinld., 
bir telgrafnam• almadığım beyal 
etmiıtir. 

Sefire göre, ltalya, namzetli
ğini geri almıyacaktır. 

ltalya -
lhtilifı 

Habeşistan 
I< . arşısında 

( Baştarafı 1 inci yUzde ) tazminattan başka. Habeılstan~ 
tine kıyasen pek mutedil bulun· umumt mahiyete siyasal ve ako"' 
duğunu işaret etmektedirler. nomik imtiyazlar koparacağt111 

lngllizler Na Diyor? ..:mld etmektedir. 
Londra, 28 (A. A.) - Deyli ItaJya - Habeş ihtilafının aloııJ 

telaraf ıunları yazıyor: olduğu vazıyet karıısında Londr• 
Görlinllşo bakılırsa ltalya, bir rahatsızlık duymaktadır. S. 

Habeşlerin gözlerini dağlamak Muıolinin bahalıya malolaca~ 
için bir kolordunun müessir mnn· bir çel• harbine airlımiyec•l' 
zarasını hazırladıktan sonra Ha- muhakkaktır. Fakat ılmdiye kr 
be§İstanla doğrudan doğruya gö· dar yapmı olduğu hnzırhklann d• 
rllşmelere girişmek hususunda muallaktaki mes 1 lerl lıtediiİ 
vakit kkzanmak istemektedir. şekilde halletmesine mfiıad• 
Böylece. ltalya, belki d istediği edeceği muhakkaktır. 
==~===================================-==-===~ 

lstanbul ikinci icra memur· 
ıuaundan: İpotek cihetinden paraya 
çevrilmeıi takarrür eden ve tam~mma 
yeminli ehlivukuf tarafından bın altı 
yüz fıra kıymet takdir olunan Topka· 
pıda Takkeci mahallesinde Atik Fazlı 
paşa cedit Davut paşa ıokağmda atik 
10 cedit 24, 24/1 numıralıırla murak· 
kam ve derununda mü9terek havuzu 
müştemil maa. hane ahır, aamanlık ve 
muhtelif eıcarı müımireyi havi bir kıt'a 
bostanın · tamamı 720 hine itibarile 690 
hi aeai açık arttırmaya vazıdilmiş olup 
80-3-935 tarihine müsadif Cumartesi 
günü snat 14 den 16 ya kadar daire
mizde a91k arttırması icra kılınacaktır. 
Arttırma bedeli kıymeti muhammine-
den mezkur gayri menkul lıisııuine 
iıabet edeu kıymetin yür.dc yetmiı 
betini bulduğu takdirde ınilıteriei uhde· 
ıine ihale olunacaktır. Aksi halde son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
14-4.935 tarihine müsadif pazar giinti 
saat 14 den 16 ya kadar hza dairemiz· 
de yapılacak olan ikinoi açık arttırma· 
ıında mezkfu gayri menkul hisıeıi en 
çok arttırawn üstünde bırakılacaktır. 
Arttırmaya iştir11.k etmek iıteyenle.rin 
hisseyi mezkureye isabet eden kıymeti 
mubammenenin yüzde yedi buçuğu 
nlebetinde pey akoesi Yeya ulueal 
bir bankanın teminat mektubuntl 
hamil bulunmaları lbımdır. Haklan 
tapu ıicillerile sabit olmayan ipotekli 
alacaklılarla. diğer allkadarların irtifak 
hakln ıahiplerinin bu hRklarını Ye hu· 
ıuıile faiz ve meaarife daiı olan iddla
lannı Hln tarihinden itibaren yirmi gllo 
içinde t'frakı mllsbitelerilı birlikte 
daireye bildirmelidirler. Akai halde 
hakları tapu aicillırile sabit olmayanlar 
aatıt t.tdalioin paylqmaamdan harig 
kalırlar. Müterakim nr,gi. vakıf icareti 
tanı.ifiye ve tanviriye rüaumu borçluya 
aittir. Daha fazla malumat almak late
yenlerin 7-8-985 pertembe gönünden 
itibaren dairemizde açık bulundurulacak 
olan arttırma wartnamesilo 933 • 152 
No. lu dosyasına müracaatla mezktlr 
dosya derununda mevcut ve mahalli 
mezkfırun evııaf, meaaha nıaireıini 
göatetir nzıyet ve takdiıi kıymet rapo
ruau ıörlip anlayabUecakltri ili\a 
oluaur. ~714) 
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DEDE 
Operet filminin barikatı 

ALBERT PREJEAN •e S4 JtÖ" 
vünün iıtirakile me Jı.Ul"U Alem bil~ 

Franaız opereti. 
Ayrıca Amerikan sergüzetl 

filmleri kahramanı 
BUK JONES tarafından 

MACERALAR KRALI 
heyecan ve aerg8uıt ffJınf. 
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• İdare merkezi 
lstanbul ( Galata ) 

Tiirkigedeki '"'"'le!.!.!- . i ) ; 
1.tanbul, ( Galata, Yenıc•dl 
İzmir, Mersin. l 
Yunanistandaki şubele~ 
Selanik, Atina, Pire. 

• eı•tt Her aevl bank• mualll 



SON Pos·ı· A 

-

İTTİBAD ve TERAKKi 
.. 
1Va•ıl Dojdu ? .. 

o ınoi kısım N&. 213 Na•ıl Yaıadı ? •• 
H•r hakkı mahfuzdur. 

LI-~~~~~~~ 1 • 3. 935 Nasıl Ôldll? ~ ıiya ••kir =~;:~~~=====================• 

Tevfik (Paşa) Mevcud Şeraitle Kabine 
Teşkil Edemiyeceğini Bildirmişti •• 
- Fethi Beye gidiniz. Ben· 

den ıelAm ıöyleyin;niz. Bu mek· 
tubları okusunlar. Fikirlerini söy· 
le sinler. 

Dedi. 
Fethi Bey, mektubları dikkatle 

okuduktan sonra, Seyfeddin Beye 
1-de etti: 

- Pataya ıelAm ı6yleyiniz. 
Bu mektub!arı kat'iyen gönder· 
lbesfnler. Memleketin bugünkn 
••ıJyeti böyle ıiddetli hareket• 
ltre mt!sald değ.ldir, 

Ceva hını verdi.. Cemal Paıa, 
f:'etbi Beyin b~ arzusuna mutanat 
•ttl. O gün haletiruhiye Te asa· 
biyesinl gilıtermek.. To ( ihYan 
•raaındaki hadiseleri, rekabetler1, 
tel&kkilerJ bütün açıklığı ile teı· 
lilı etmek itibarile fevkalide 
lcıymettar bir tarihi Yesika olan 
bu nıektubları, göndermedi. 

[ Iıtitrad olarak ıunu da arze
deUm ki.. KHçUk kıt'ada tam 
on iki buçuk sayfa beyaz kağıd 
Gzerfae, bizzat Cemal Paıanın eli 
•• kalemile yazılmıı olan ve bu· 
ailn vesaik kollekılyonumuz ara• 
•ında bulunan bu iki mektubun 
kıli,elerinl aynen neıretmek .. 
Bunların uydurma birer vesika 
1-slağı olmadığını göatermek iı· 
tedik. Fakat, yazıların pek açık 
renkli ve ince bir kurıun kalemle 
)'aıılmıı olması, bu arzumuzun 
hua~lGne pek bOyllk blı- mini 
teokil etmiıtir.] 

* 

muhtelit bir kablno teıkilini mu· Ayan Mec?islne reis olmakb. Fa· 
vafık bulmuyorum. Buna binaen kat lttibadcılar, onun bu arzuıuna 
Sadareti kabulden feraıat ıl>ı· mani olmaktalardı. Buna binaen 
teriyorum.] aradaki srergiolik artıkça artmıf .• 

Demek zaruretini ihtiyar ey· Artık Ahmed Rıza Beyin ittihad· 
lemfşti. cılara kartı beılediji fikir, adeta 

Te, fik Paıanın bu muvaffa· bir husumet halini almıfb. Her 
kıyetsiz:lğf, ) ükHk dedikodu hadiıenin lçyUzOnll bilen, ve ondan 
mahfillerinde birçok aeheblere lıtediğl gibi iıtifade etmek meha· 
atfedilmişti. Hatta, Talat Paıa Jle retinl gösteren Vahdeddin, bu 
Merkeziumuml erkanından feci ıırada pek kurnazca hareket et· 
bir intikam almıya karar Yeren miı .. Ahmed Rıza Beyle TalAt 
Ahmed Rıza Beyin, bir ılyaset Paıamn araaına bir bomba koyu· 
manenası ile lttihadcılan mUıkül Yermlıti. Vahdeddlnin efklrı~ı ve 

k ruhi tema,ıulAtını glSıteren mısal· yazlyete ıo mak istediil rivayet J bil k 
h d lerden birini teıkil ede ece edilmekte idi.. Filhakika ( itti a ·b 

olan bu bldise de, ıuodan ı a· ve Terakki Cemiyeti) D!D Avru• 
retti. 

pada ilk blniıl olan Ahmed Rııa Mecliıl Meh'usanın açılacaiı 
Bey, - aırası geldikce yazdığımız gUn meclise gelecek olan hükfim· 
vechile • ıon aeneler ıarfında darı, Ayan mecliıl reisinin YekelA 
Cemiyetin merkeziumumisi Ue ile beraber istikbal etmesi, teıri• 
alakasını kesmiı.. HattA Ayan fat usulü fktiza1ındandı. Halbuki, 
Meclisine aza alduktan sonra, Ayan reisliği mUnhaldi. Talit 
kendi kendine tamamen muhalif Paşa bir iki defa rlyaaete kimin 
bir cebhe te&is etmfıti. tayini tasayvur buyrulduğunu 

Kurnaz padiıah bunu bHdiğl Vahdeddinden ıormuısa da, gizli 
için Ahmed Rıza Beye fazlaca emelle hareket eden Padişah: 
iltifat göstermiı .• Ve nihayet ken· - Bakalım.. Elbet. bir mUna· 
di tarafına çekmiıti. ılblni bulur, tayin ederiz. 

Ahmed Rıza Beyin gayeal, fArkaaı nr) -·····30· .... si~ ... -Fi·d~-~-............................ Di"f t~;i .......... __ _ 
Köylüy4! Ve Şehirliye Bu 

Kadar Satıldı 
VU&yetin BllyDkderedekl mey

Ta fidanlığında yetiştirilen aıılı 
~ima, erik, vişne, kayısı, armut 
fidanlarından 30 bin kadarı satı· 
lığa çıkarılmıştı. Bu fidanlar köy· 
lUlere 1 O ve ıehirlilere 30 kuruşa 
satılıyordu. Fidanlar fazla raibet 
gördüğü için çoiu satılmıştır. 

Aıılı çubuklardan da hiç kalma· 
mııtır. 

Şehirde Aıt Tatbikatına 
Devam Ediliyor 

Difteri aşııı tatbikatı deyaıa 

etmektedir. T esiı edi!en •ıı 
istasyonlarına çok kimse müracaat 
etmediğinden bu lıtasyonlardan 
bir kısmı birleıtirilmiştir. Bununla 
beraber ıehirde 1algın ve korku 
verecek dereced~ baatalık mevcut 
değildir. Seyyar he~ etler, mektep
lerı dolaşarak aıı yapmıya devam 
etmektedirler. 

Bir taraftan Cemi yet erk Anı 
arasında gizli çarpıtmalar de•am 
•der kon diğer taraftan da Tevfik 
Paıa kabineaini teıkil için uğra
~Yordu. Fakat, vaziyetin, böyle ;:ran içinde uzayıb gitmeıfne, 
p anın tahammUIU yoktu. izzet 
Jc.llf~, ıaraya davet edllmlı, bu 
ll bıne buhranı hakkında Padişah ,_. ____ _.,.. BugUn i P E K Sinemasında 

' •ralarmda bir müzakere cere- Kahkaha tedaYiıiııe deYam ediliyor ... 

~an •lllkten sonra, arbk bu ka· L A U R E L Ye H A R D Y 
lltetzlığa nihayet veriimek üzere R 
ri~~ık. Paıanın konağına g6nde- ç O L A R K A D A Ş L A 1 
itti rnıştı. Senelerdenberi AbdUlha· 

b rl devrinin u·hnmı altında ye ilivelen : Umum matine ve ıuvarelerde MAVi TUNA filminde 
tqunıllrnış olan bu afif ve mllsta· BRtGITTE HELM. Orkestra ROD SANDOR 

~~ v~~ kabine~ne altta~ -~~~~:D:i:k~k~a:t~:~~B;u~g~ü;n.a;a;a~t•l~l~m;a;t~in~e~s~i~y•o•k~tu•r•.~~~~~ ~ ""t hakkmda fikrini iıgal eden .. 

) '••eseler( birtUrlll ıilkib atımı· Eskişehir Belediye Reisliğinden : 
d "'; lortib ettiği namzed liıtelİn· ı d ii 
.. ~ Liınlerl yazılı olan zeyat Eski§ehirde takriben 40 kilometre mesafede ve kaplan ı a 1 

~. k d k dar ıuyun isaleal Font )• •ında, bir ahenk ve ittihad Menbalarından ıehre yapılaca epoya a 'hl d 
11 

N· 
~·~•1>11ı ordu. Konajoına dnet veyo çelik boru olmak tl&ero 24 Şu bıt 935 tarı 0 en ld11;: 
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---•nd takdirdeı ·bale edı'lmek Ozore kırk beı gün miıddetle ve kapalı Fzarft lif.... il mes'uliyet yOkn altına i t 
•etoqekten korkuyorlar.. Bu da· uıulile münakasaya konmuıtur. Meıkur tesisat v.e nıaa _ın °~ 
hu~ icabet etmiyorlar; Yaziyetin boru ı:e keıif yekunu 238182 Jlra 12 kurut ve Çelık Boru ıle keııf 
•i-., •ırnekeı içinde ıUrüklenme· yekunu 227 J 52 Ura 72 kuruıtur. Mllnakaaa 2490 No. Ju uttırma 
~., iebebiyet Yeriyorlardı. Tevfik ve elıt•iltme ve ihale kanuauna tevfikan icra kılınacağındakn tek~fle; 
~•dil, bu ağır yükUn altında o mezkur kanunun hükümlerfoe tamamen uygun bulunac~ tır. k:~ 
h•- •r eıUıniıU ki, adeta dimagv ıoa veya Çelik Borulardan gayri· boru teklifleri kabul ~dıl~lyece r. 
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raunluk gelmlıt1. Maarif Talipler MUnakaaaya konulan ım lt ye uıı . i O iki 
L •retin· t k d Teleye merbut ıartnamei feant ve mUnakata ıartnamelerın ° 
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• evdi etme için er• . d t d lk deceklerl 

d,\ret taı zade Ekrem Bey) in buçuk lira mukabilinde Eıkiıebfr Belediyeım en • ar e "I070 

'~~t~dilme~~ buıud kltib~e -"•;·n~o~lu;n~u•r··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,, ~krem ıttt. . Halbuki Recai zade ,. ' 

birlı._yt· Beyın vefatı Uzerlnden, 1 s A T 1 E ı.. ı •eneler geçmlfti. 
"1•lıayet T f' 

''"~it 1 ey ık Paıa, bu 
rııutaff ~tında kabioa teıkillne 
~ldf h olanuyacaa-ını bi11etmit-

[~ a. göndcrdl!i bir arizada: 
)lllıt cahdevletin efklr ve tema
tıa,rkı, muhtelit bir kabine tqldll 

tıindedfr. Halbuki bea, l 

Tenvirat ve muharrik kuvvet 
T esisahnı vereıiye yapar. 

Sayfa 9 

Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni İsmi Sık. Sık Alı

yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 
Afyonda 

Afyon ( Huauıi ) - Gazete 
Jllzıcılarından bay Cafer Osman 
ve aileai, kay kAtibi bay Celil 
Attila, ıucuk ve pastırmacı Buha· 
rah oğulları Denker, Tatar zade 
bay Şükrll Kaya, Muhaıebel busu· 
siye evrak kAtibi bay Necmeddin 
Sayin, ayukat bay M. Şükrü Koç, 
tUccar EbUlkasım oilu bay bacı 
Hakkı, biraderi hay Haaan Özaoy, 
Sandıklı muhasebei hususiye ki· 
tibi bay HıJmi Sumer ıoyadlarmı 
almıılardır. 

Adapazarında 
Adapazarı (Husuıi) - Pabuç· 

çular M. bay SU?eyman Ayaz, 
Yenicaml M. bay Oıman Aktuna, 
Semerciler M. bay Mevlfıt Ak , 
Çukur Ahmediye M. bay Şevket 

1 
Avni Sakaryalı, Hoca zade M. 
bay Atıf Sağanak, İıtfklil M. 
bay Şükrü Sabuncu otlu, Hoca 
ıado M. bay Ah"Ded Somer, Y .. 
nigUn M. bay Abdi Sarı oğlu, 
Çukur Ahmediye M. bay Davud 
Sa\ yer, Çukur Ahmedlye M. bay 
Şerif Şener, Pabuççular M. bay 
Mehmcd 'Ural, Başlar M. bay 
Hüseyin Yılmaz.er, Yenigün M. 
bay Şevki Yedikardeıler, Hasır
cılar M. bay Ali Yağcı oğlu. 
Sakaryd M. bay Mehmed Y ı• 
filova, Y enigün M. bay Ahmed 
Gazi ve oğlu Nuif ÔzUm soyad· 
larmı almıılardır. 

Bartında 

Bartın (Huıusi) - Eakl belediye 
reisi Mehmed hoca O. Bay Kad
ri Unay, Irmak· Filyos ıimendifer 
lnıaat kontrollarmdan bay Ma}ı. Akan, Başlar M. bay Şükrü Ce

beci, Baılar M. bay Adem Çav
dar oğlu, Tığcılar M. bay Baba 
Kalıpçı oğlu, Semerciler M. bay 
Ahmed Has Türk, Y enigUn M. 
bay Yuıuf Güren, Çukur Ahme· 
diye M. bay Yahya GUnay, Se
merciler M. bay Ahmed Gün, 
Yahyalar M. bay Hüseyin Manav 
oğlu, Tığcılar M. bay Ahmed 
Merlc, Semerciler M. bay Ibrahim 
Niron, Baılar M. bay Abdullah 
Öıcan, Sakarya M. bay HUıeyin 

nıud Yazıcı, Dava vekili baJ 
Fevzi Behcet Ünal, Şiremir mu· 
allimi bay Y afar Ôzdemlr, Sip•• 
hiler muallimi bay Recab Ayhaa. 
Gözpınar mualJimf bay Ali UJwj 
Aıal, Karasu, muallimi bay Mua' 
tafa Nuri Yılmaz, Tuzcular mual• 
ilmi bay Kerim Toker, terzi bay 
Hayri Göksel, Şakraz mual.fml 
bay Emin Ersoy, fıstıkcı hacıa 
Ahmed Y oru;maz, seyyar kuru 
ycmiıçi arabacı oğlu Mustafa 
Korkmaz soyadlarını almışlardır. ·········································································································•·················• 

Balkan Haberleri 

Yugoslavya-Bulgar 
Müzakereleri İyi 
lNeticelenmiş 

Sof ya 28 ( Huıuıi )- Sofyada 
mllzakereJer.ni muvaffakiyetle 
neticelcndirmiı olan muhtelit 
Ycios'av-Buliu komisyonu, bir 
Nisandan itıbaren iki hükumet 
arasındaki pasaport vizelerinin 
ucuzlatılmasına karar vermiıtir. 

Tranı:t vize (1) Franıuz frangı, 
transit vize • gidib gelme • (2) 
Franaız frangı, bir defaya mah
ıuı alelAdc Tize (3) Fransız frangı, 
altı ay zarfında birçok defalara 
mahıuı vize (6) F ranıız frangı, 
aeyyahlara - 3 gUn kalmak tar· 
tile • ( 10 ) dinar, kollektif pasa· 
port vizeleri (10) dinar olacaktır. 
Rusçuk'ta BUyUk Bir Yangın 

Sofya ( Husuıi ) - 24 Şubat 
öğleden sonra Rusçuk'ta bir gaz 
depoıundan yana-ın çıkmış ve 
petrol dolu vagonları tuluştura· 
rak çok büyük zararlar yapmış· 
tır. Yaniının bir suikast eseri 
olduğu kuvvetle zannolunmak· 
tadır. 

Tuna Ta,tı 
Sof ya 28 ( E usuai ) - Balkan· 

lara tiddetl~ yağan yağmurlarla 
pek çok yer.erde erimeye başla· 
yan. ~ar suları Tunayı taşırmı.tır. 
( yıdm ) ~Jen ha bcr verildiğine 
göre, ıkı sene önceki gibi şehri 
ıu1ar . tehdide başlamıştır. Halk 
teliı ıçinded·r. 

Bulg•r Halkının Borcu 
Sof ya, 28 ( Hcı~st) - Hükü· 

mete ~er:Ie~ is.tidalardan çıkarılan 
ıon bır netıceı heJaba göre, Bul· 
gar halkının hUkümet ve huıuıi 
mllesıeıata olan borcu S milyar 
600 milyondur. 

Arnavud Murahhasları Belgrad 
Ve Romada 

lstanbul 4UncU icra memur• 
lulundan: Mecmuunun tamamına 
12:~68 J:ra kıymet takdir edilen Ferl
köylnde, ••ld Baruthane •okak v• 
Tatavla yeni Baruthane ve eskiden lf 
atik ve 55/2 bugün 55: 1,65 No lı bit 
birine maklub vaziyetindeki bir hane 
ile iki dükkln ve b:r fnbrlkn açık 
artırmaya çıkarılmıı olup ıartname 
lS..3-935 tarihinden itibaren divanha• 
ne7e asılarak 80-3-93::; tarihine rHt• 
Jıyaa Cumarteal gGnü Hat 14 den ld 
ya kadar dairemizde ikinci artırmuı 
yapılacakt r. Gayri menkule birinci 
artırmad n en ıon isteklinin verdifi 
bede' 4000 lirad1r. Arthrmıya girebile 
mek iç::ı % 7,5 teminat akçesi alınır. 
Birikmiş vergi, belediye reaim'eri ve 
vakıf icarui müıteriye aittir. Artır, 
mada kcıi.en kıymetin % 75 ıhal 
bulmak fart olub akıi halde 2280 Np 
kanun ııhkAmına tevfikan utıı geriye 
bır-kılacakt.r. 1989 tarihli icra kanU• 
nunun 119 ıncı mcddHi mucibince 
ipotek ıahibi alacaklılarla diğer aJ&. 
kadarların ve irtifak hakkı aahiblerl
nin a-ayrl menkul üzerindeki haklar1n1 
huıuıile faiz ve murafa dair olaa 
iCldialarım 20 gün içinde ve müablt 
evralll r Je birlikte ddremize bildir
meltri Jh: nıdar. Aksi takdir.ie hak
ları hpu s cillerile sabat olmadıkça 
.atıf bedelinin paylaşmas ndan 
hariç kalırlar. Daha fax'a bilgi edin
mek isliyenlerin 9341900 dosya 
numaraıi e c'airem ze mllracaatları 
l'in o'ur. (8718) 

•~ Dr. ibrahim ZaU • 
Cata:oz u: Miihm Jdıye caJJ,ui 

Çatalçeıme ıokatı No S 
Hersıün öğ.eden aonra hula ıHı'n 
kabul eder. 

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

BUTUN ULKE.YI 
HE RC.ÜN 

~· 

DOLASAMAZSINJ Z 
F~K.ô.T: 

~n,_,sıa 
DAKI e.ıR. TL .Ô.N 

BüTÜN ÜLKEYİ HER "1JN DOLA$1R 

Tiran, ( Huıusi ) - Italya ile 
Arnavutluk arasında iktııadi ya· 
kınlaımayı temin etmek ve ın • 

hlm müzakerelerde bu:unmnk 
Uzere büyük bir Arnavut he} etı 
bugünlerde Romaya hareket et
mek üzeredir. Mart ayında ise 
başka bir Arnavut heyeti ayni 
maksatla Belgrada gidecektir. J... o •• • ... &ı &mf --
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ESMER GÜL 
Mııharrirı: A. R. l'efr~ka No.: 43 

Kaybolan Sevgili! .. 
Deli Veli Kendini Büsbütün içkiye Vermişti, Eımer 
Gülün Kapı Eşiğinde Ağladığı Geceler Oluyordu .. 

Bu sözlerin tesiri altında ide· J bu eski saraylı, hafifce kımıl· 
ta aklını oynatma dereceaine ge• dandı: 
len Deli Veli, nihayet Tomruk - Ferman, aultanımın .. 
»adanma koımuş.. Ziiıdancıyı bir Diye mırıldandı. Birkaç aanlye, 
köıeye çekerek Esmer GUlUn ha· gözlerini kapadı. Söyliyeceği 
kikaten evliyanın mezarına kandil masalı, zihnen ta1arladı. S&yl .. 
asıb aımadığmı, guılil abdeıti alıb meye baıladL 
almadığını, tahtırevanla saraya - Bir varmış, bir yokmuı .• 
naklolunub o~u~m.ıdı2mı sormuttu. Allahın kulu çoğumuı... DeY• 
Zindancı, bu sueılleri hayretle din· tellal iken keçi berber iken .. 
ledlkteo sonra b:r kahkaha koy· ben, annemin karnında.. on beı 
Termit : yatında imişim ... 

SON POSTA 

Kayak 
Sporculuğu 

Mart 1 

\r --·--------------~ 

ı HİKAYE~ 
L-__ •_•_ı_ı_taa_da_Bergln 

M. Vahid Ya•rı/oll• 

Y ALNIZLIGIN SONU 
Ne de ı•n adamsın Tutrul. 

YUıün hep güler, kııkanıyoruz 

doğruıu .. 
- Oğlum, ben anam v• ha· 

ham öldükleri gün ağladım. Siz.in 
ıibl çolulr, çocuğum da yok. 
Neye taaa tutayım. Haydi TUn• 
aydın.. ben zıbarmıya gidiyorum. 

Merdivenleri inerken ıılığı du· 
yuluyordu. Oda, onun arkasın· 
dan, boıalmıt gibi ausmuıtu. 
Birbirlerinin yüzüne takılan göz· 
lerde, Tuirulun dediği gibi yarı• 
nm geçim tas;: ıı §imdid•n dirilip 

aaralmıt bir başın, yavaı yaY•f 
kımıldandığını gördü. Yorgan; 
ince, ince oynıyordu. GHzllnD ve 
kulağını oraya veren Tuğrul be-o 
llrsiz bir hıçkırık duydu. Söylendi: 

- Ne de içli ağlıyor. 
Sonra düşündü. Ha dedi fU 

solııun yüzlü güzelce kız.. Neıl 
var kim bilir?. Kalkb, yavaıç• 
yaklaıtı. Çekine, çekine yorgan• 
dokundu. Bu dokunuı, kımılda· 
nııı kesti. Bir daha dokundu. 
Kızın soluk yUzU, ıslak, ısla• 
göründü: 

ı yanıyordu. Ne lıtlyoraunuz. 
- Hiç... Ağlayordunuı da. r * 1 Tuğrul kırda, yapayalnız, tek 

1 tak çiçek bulup koparıyordu. 

- Oğul 1 .. Hangi Evliyadan.. Zamanı availde bir şehzade 
Hangi kandilden dem vuruyor· varmış.. bu ıehzade o kadar - Hayır.. Size öyle gelmift 

ağlamıyorum. aun ?.. Bu zindanın damı altında güzelmiş.. o kadar ıUzelmiı ki.. 
hükmeden, ıadece kör Şeytandır. ıu yer yüzünde eıi, menendl 
E\•liya ne gezer burada... Ol Ha· yokmuı. Aya güne; l ıen doğma, 
beti avratın, filhal vezirin emrfle ben doğayım; dermiı. Cemalini 
ahnıb götUrüldUğUnU, evvelce sa· görenler, gazel yaprağı gibi tit· 
na naklettim. Baldsinden haber· rerlermiş. Malnm ya, ıllzelin dOt· 
dar değilim. manı çok olur; tek ıehzadem bir 

Demiıti. düşman şerrine uğramasın diye 
Gene kız, patenlerle kayama• 

ymca, çareyi böyle buldu. . ·=-. ·~ .......... . Fakat Deli Veli, bununla lktl· şah babası onu esen rüzgArlardan 
fa etmemifti. Zindancının aldığı esirgermiş ... Saraydan çıkarmazlar• --l!o-·-----------!o-
emfr Uzerine böyle cevab verditi· mıı .. kim11eciklerle konuıturmaz· Dlnı• lktı•ad H116erl•rl 1 
ne hükmetmişti. Oradan da doğ· lar.. tıbkı bir sultan ıılbi, Uıtllne 
ruca Topkapı sarayına gitmiı.. kanad gerib gllo ıııtından bile 
Sarayın blitUn açık kap.tarını do- saklarlarmıf... Gel devran, git 
laımıya başlamıı.. Kapıcılara devran .. Artık f ıehzade bUyUmüı. 
yalvarmıı, yakarmıı.. Fakat, Yirmi iki yaııaa g•lmiı. Afet 
alaycı kahkahalardan mUıtehıi c .. 
vahlardan başka· kalbindeki yaraya ıibi bir deJlkanh olmuı. Arhk 
merhem olabilecek • hiç bir cevab sarayan dört dunrı arasında 
alamamııtı. sıkıJanya baılamıı.. Bir ına, lala· 

Jf ıının elinden kurtulmuı, hia 

Zavallı Deli Veli, artık ken· 
dini bUsbUtUn içkiye Yermiıti. 
Gece gUndUz içiyor.. çok gec .. 
lerini, Esmer GUIUn kapııının 
eıiğine oturarak atlamak ve in· 
lemekle vakit geçiriyordu. 

Eımer GUHln komıusu olan 
o mechul kadın, Deli Veli9ln bu 
hallerini ıördUkce mUteesair olu· 
yor.. kendi mechul arzusuna Alet 
~ apmayı dUşUndUğU bu dai ıibl 
ndamın, bUkUlmez aık yaraaından 
Löyle hergUn ıstarab çeke çeke 
eridiğini gördükce kederleniyor· 
<lu. Deli Velinin oraya her gell· 
şlnde, kUçUk evlathgı ile ekmek, 
yemek gönderiyor.. ikide birde, 
pençe Ahm&din evine giderek bu 
adamı bu halden kurtarmaları için 
arkadaşlarına rica ediyordu. 

Nihayet birgün, } ine Pençe 
Ahmedin evine gitmiş .. Deli Ve· 
liye haber göndermiıtı. Dell VeH, 
Esmer GUiden bir haber alındı 
zannile koşa koıa ialmfştl. Kadın, 
Deli Velinin karıııına geçmlf .. 
bir çok nasihatlar etmiş .• ve 11onra: 

- Hey biraderi.. Bu gibi İf • 
l•r.. ah, vah diye feryad edib 
ıeımekle bitmez. Suyun akınt111· 
na l{idib Akılane tedbirlerle bir 
çareain görmek lazımdır. Sen, he· 
men bu halleri terkedib, flSylece 
bir köıeye çekil. Çok kalmaz, ben 
sana Esmer GUiden derde derman 
olacak bir cevab getiririm. 

Demiıti ... Bu ı6ı.ler Deli Ve
linin lizerinde dnhal teıirlni gös· 
termişti. Artık o gOnden itibaren 
Deli Veli, bir köşeye çeldlmiıU. 

* Bir Dantelacı Kadının 
Cesareti 

Fatma Sultan sedire yan gel· 
mlşti. Karşısında, : erkan minder· 
leri üzerinde diz çökmUş olan 
eski saraylılardan birin• emretti: 

- Haydi bakalım, Gü:fem 
kalfa .. bize ma&al söyle. 

Adeta urayın masa!cııı olan 

bahçeye kaçmıf. Haı bahçenin de 
deniz kenarına hlr yolu varmıı. 

Şehzade koıa koşa bu yolu ıeç· 
mi f.. deniz kenarına ı•lmlf. Bak· 
mıı ki denlı:, elmaı aerpilmit gibi 
parıl para! parhyor. Orada kenar• 
da ııtımüı tekneli, altın kürekli 
kayıklar, naılı nazlı çalkamyor, 
ıehzade dayanamamıı, hemen 
bunlardan birinin içine atlamış. 
Kürek çeklb deniz kıyııından 
ıöylece biraz uıaklaımış, oranın 
denizinde de fena bir akmh var• 
mış. Bu akıntı birdenbire kayığı 
kapmıf. Umman denizlere doğru 
aUrUklemiye baılamıııı .. " 

Masalı bUyUk bir dikkatle 
dinliyen ve dinledikçe heyecan 
göıteren Fatma Sultanla hazoedar 
ustalar dayanamadılar : 

- Vah, şehzadem vah. 
- Eyvah.. gitti, yavrucak. 
- Keşki lalası, peşini bırak· 

masaydı.' 

- E, ıonra ? .. 
- Sonra efendim, ıultanım .. 

zavallı şehzadecik ; bajırmıı. Ça· 
ğırmış. FeryadU figan etmiı, sesi· 
oi duyurmak ne mUmkUn. O 
zalim akıntı, almış, engin deniz· 
lere doğru aUrükleyib iÖlUrUyor. 

- V nb, vah, vah. 

- Şehzade, bir .ie bakmıı ki 
uzaktan dağ gibi hir gemi geli· 
yor. Eh, artık bu gemi naad olsa 
beni kurtarır ; d~miş, hemın aır· 

tındaki bürümcük gömle&'ini çı• 

karmıf, aallamıya ba~lamıı. Ge· , 
midekiler görmüıler, hemen yel· 
kenlerini mayna edih tchz:adenin 
yanma gelmişler. Elinden tutub 
ııemiye çıkarmıılar, ortalarma 
almı~lar, zavallı o•hzadecik etra· 
fana melül melul bakmıı. Bir de 
ne bakam ? .. Meğer bunlar Cene· 
viz konanları değil mi imiı. 

Hep bir ağızdan bir feryad 
koptu: 

- Eyvaaah ... 
( Arkan var ) 

ltalganın 
Yeni Kontenjan 
Kararları 

Roma, 28 ( A.A.) - Hava• 
Bir ni•anda muhabirinden: 16/ 

2 emirnamesi n. 
takas siste· ithalat heyeti 

mln.• flOr~ak umumiyeılni kon· 
ıçlnmıı tenjana tabi tu· 

tan tedbirler bütün ihracatçı uluı· 
lar tarafından resmi akaUIAmel· 
lerle karıılaıacaktır. Romadakl 
elçiler ve aefirler tarafından ya· 
pılan müracaatlar, ltalya v,_ lh· 
racatcı memleketler arasında 
niba1 bir mübadele rejimi için iki 
taraflı müzakerelere baılangıç 
olacaktır. 

J nl1andan itibaren, ltalya ta• 
rafından takaa ıistemi tatbik 
edilecektir. 

* Çekoılovak tütün inhisarı son 

Çekoslovak· yıaarda dahili tU· 
tlln latihaallnl ar· 

• 0 tütün tarmek için bllytik 
•kimini gayretler sarfet• 

çojaltıgor mektedir. Bunun 

neticesi olarak, 1929 yılanda bu 
manıule tnhsiı edilen 15,769 ac
relik arazi miktarı geçen yıl 
24,794 acre'a çıkmıştır. 

1933 yılında 25,965,779 libr•ye 
baliğ olan tUUin mahaulil, iyi ha• 
valar dolayııile J 934 yılında 
32,076,930 libreye yUkHlmlıtlr. 
Bu miktar tamamile Çekoslovak 
iohl1&rı tarafından alınmıştır. 

inhisar ldare1.I 1933 yılında 
tUUin yetiştiricilerine 49,500,000 
kron tediye etmiştir. Geçen yıl 
ödenen miktar iH 65,000,000 
krona baliğ olmuıtur. Bu suretle 
ıeçen yılın mahıulD bir yıl önce
)'• 1ı1Sre miktar itlbarlle %24, ve 
deier itibarile de %30 artmııtır. 

TAKVİM 
Gan CUMA Kuım 
31 1 MART 935 114 

Arabi l Rumi 
25 Zilkade 1355 10 Şubat ıt ~ 

Yaldt \Esant \Vaaatt' Vakit ~ V•Ht 
o•••ı 12 40 ' 37 Akta• ll - 11 57 
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Yollar; bomboş uzanıyor ve sonra 
dö:ıemeçlerde durub eaokl birini 
g8z:etliyordu. Tuğrul bir çiçek 
behçeainin tek kelebeği kadar 
ıevinçle gönltınll dinlendiriyordu. 
Göz kapakları yavaş, yavaı 

ağırlaııyc.rd J. 

Üzerinde çiy damlaları titre· 
yen otlara başını dayadı ve uyu· 
mıya baoladı. Epeyce yatmış ve 
uyumuıtu. Serinlik onu uyandırdı. 
Yüzü buruıtu; kalçası beli ağrı· 
yordu. Kalktı. Bir iki kolunu 
aalladı, bacaklarmı oynattı. Ağrı 

geçmiyordu. Tatsız tat11z ıerl 
döndü. Yolda kendi kendine 
ıöylenlyordu: 

- Güze inan olur mu be 
adam, kör gibi ıılak otlara ca• 
ketsiz yatılır mı? 

~ 

Bizim deli oğlan yatıyor 

Hüseyin! ben gittim, beni zorla 
tanıyabildi. 

- Ne' yapsak dersin, Hğhk 
1urduna kaldıramaz mıyız? 

- Öyle yapalım, eyi olur 
ama, ayın ortası; bende metelik 
yok!. 

- Tuğrulun biraz parası olaa 
gerek, yetişmezse imeceyle ço· 
cuğ'a bakarız. 

Tuğrul hurda yatalı on beı 
gUnU geçmişti. Tuğrul titreyen 
ellerile kendiılni dolatmıya gelen 
arkadaşlarma sarıhyor, iözlerl 
ıevincle yaılanıyordu. 

O, arkadaılarınm ayrıldığını 
da iatemiyordu. Yattığı koğuşun 
pencerelerine uran akşamın kızıl· 
hkları içinde, gölgeleşip eriyen 
günün donuk ıııklarına baktıkça 

derin bir yalnızlık duyuyor, boş 
odada yanan bir mum gibi titri· 
yordu. Bitişik yataklarda yatan· 
lar; gecenin karanlık yollarını, 

yarını özleyerek, uyuya, uyuya 
bitiriyorlar, uyandıkları çağda 
o ııUniln bir dolaıanı, ya bir 
ana, ya bir eş ve çocuiunu karşı· 
larında buluyorlardı. 

Tuğrul, yatağa dUtUb de gUcll 
eksilince ıenliği durmuı ve 
yalnızlıj'ın ne olduğunu öğren• 
mitti. Onu ılmdi ne bir ana 
ve•• de bir eı gellb yoklamıyor, 
ıece içine ainen bu yalnızlığın 

acııUo dinlenlb oturuyordu. Ara· 
ııra ana ·n babaya suaamıt yU· 
rej'l ııılıyor ve mırıldanıyordu: 

- Ah anacıtım, neredesin .. 
Artık arkadaıları da aeyrek, 

aeyrek ıelmlye baılamıılardı. 

* Çıkacağı ıUn yaklaııyordu. 
Bir akıam yatağında doğruldu. 
Tek ve cılız elektrik limbaaının 
k6tel•r• uıanamıyan, yarı karan• 
lık ayclınlıjı içinde yoraanıaa 

- Danlmayın, kimHıiz oldll" 
ğum için bir Uz:Ulen, ağlayaD 

gördüm mU onu da kendim gibi 
yalnız samyorum ... 

Kız susuyordu. Gözleri, belir 
ıiz bir ışıkla bu koğuı komıuıu• 
na bira~ uzanayor, sonra; UrkOb 
geri çekiliyordu. 

- Demek ki kimaeniz yok .. 
Siz de bana darılmayın.. Ben d• 
aizin gibi yalnız bir kızım. 

- Belki onun için a§'ladınıı. 
Kız karıılık Yermedi. Y alnıı 

soluk bir gUlUmsem• dudaklarını 
aUıledl. Bu iyi adamdan korkula• 
cak ne vardı. Yavaıçaı 

- Üzülmeyin, çıkıncıya kadat 
arkadaılık ederiz. 

Dedi. 

"" Tuirulun yattığının ikinci •Y' 
olmuıtu. Arkadaıları HllseyinlD 
evine toplanmıılar Tuirulu konU" 
ıuyorlardı: 

- Tuğrulu yolda gören olmufo 
Bu oğlan çıktıiJnı niye blH ıöt• 
lemiyor. 

- Çok tuhaf it.. Bukad-' 
kaygu•uıluk olur mu ya? •• 

Aıağıda kapı çalınıyordu. zt1, 
zil UıtUne. Tekme t•kme Uıtilo•İ 

- Hah dediler bizim d•I 
oğlan geldi. 

Tuğrul top ıılbi girdi. Bir ,o
lukta ba11makları atladı. Arlıl" 
daılarmın boynuna sarıldı. Oal,ra 
uzun uzun öptll. Koca otlanan ı.ıt 
ıözleri yaılanmııdı. Tuğrul bir" 
konuıdukdan ıonra dedi ki: 

- Sizi düğüne çağır11111' 
geldim. 

Arkadaıları ıaşırdılar. ,,-
- Amma yapdın Tuğrul, 

evlenecek değildin ya.. Çoluk ::; 
cuk taaaıı çekemem diyen 
değil miıln? 

1
,... 

- Sea çıkarmayın itle, dUt ı# 
dükce tltiriyorum. Ölseydiın c ; 
dan bir el ağı:ıma bir da111I• 

koymiyacakdı. .f" 
Sonra olanı, biteni arkad o 

rına anlattı. Koğuş arkadafl 
kimHsiz kızcağızı alıyordu. vJI' 

Arkadaılarmm alıklaşan Y 
rine gülerek bakdı: . 1,. •• 

- Neye ıaşıyorsunuı ö)' bıt' 
Çıplak, çıplağı nerede bulu~,ıı-' 
miyor muaunuz? Haydi . b~ 
toplanın biz.im dUğUn ewın• 

- Şimdi mi ya? 
- Öyleye timdi! ... 

Cocu "gunu Bıçaklarnıf ,dil 
Salt _ .. 

Ortaköyd• oturan 111d ... esetes 0 
birisi bir ıapka ın aılııo' 
çıkan kavga neticesinde i fdo•t" 
Alinin 13 yatındaki oilu d o 1" 
fayı bıçakla sol böjrllD e JAıı" 
ralamııtar. Sait yakalanDI:, 
tafa tedavi albna ahnlll•I • 
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a 
g De iz·n 

c·nayetin 
e en 

H sabı 
Feci 

~ ( Baıt.rafı 1 inci yUzcfe ) 
alan tar flarmı ıahit bay HU· 

•eyinin ğzından dileyebiliriz: 

- " Beş yıl evvel bir gfin 
~anı n kaptan Bergamalı bay 

a İ) ve Osman adlarında iki 
~cirleı gizli bir lı için anlaştı. 
0
u tacirler, Oimnn kaptanın 
rhaniye motörile Radosa gldc

tek kaçak eşya alacaklardı. 
t Ben motörde tayfa idim. Mo
arun diğer kaptanı Recep, Os· 
~an Raptarıia kavgalı olduğundan 
u &eyahete iştira k etmek iıte

f 1Yordu. Osman kaptanın se
~ttden vazgeçmesi üzerine Recep 
it ilptan, iki yolcuyu hamilen 
) ll:ıirden Rndosa mUte ecdhen 
) 

01a çıktı. Hareketimiz k am 
~~kti olmuıtu. Gecenin knranhğı 
Lb ilde Y enikaleyi geçmiştik. Ça· 

llnıu açıklarında idik. 

'-h Ben uykuda olduğum için 
lıy aha karıı bir sl18h seslle 
it •ndım. Recep kaptan yara· 
b 11 lllıtt ı. Ötede, linde bir ta· 
~ile He Oıman kaptanı gör· 
A.baı.. M ğ r Osman Çlplnoz 
iiııaıedJe motörUn anbarında 
it enınlıl r.. bir fır ahm bularak 
~cep kaptanı öldUrmU 1 r. Bun• 
C 

11 ıonra Berg malı tacir 
&ldaıau ve en &onra da Halill 

llrdOler •• 

~ Bu Uçlll cin yett n Oaman 
~ nla Çipfnoz Ahmedln elle-

rfn (2200) Ilra geç itti.. it 
bukadarla kalmı~ordu. Osman 
kaptanla Ahmed, bundan ıonra 
Uç m ~tulün cc etlerini çuvallar 
fçine doldurdular. ÇuYallann 
dibine btıyUk taşlar d llAve ad.,
rek denizin ort sına bırakblar. 

Cinayet tamam olduktan 
&onra Osman kaptan bana atı· 
kfıt hakkı olarak (150) lire verdi. 
Motörden ayrılırken ıon tnllma• 
tını ıHyle dini dik: 

- " Ben artık burada kala· 
marn. Istanbul yolile Rusyaya 
kaçac ğtm. Bu cinayetin izlerini 
ortadan kaldırmak ve adliyenin 
pençeı;inden kurtulmak için -siz· 
ler için de bir çare var. Derhal 
mot6rll yakar&ımz. Ondan sonra 
da Yunan adalarından birine 
kazazede sıf etil iltica dera:nlr. 
Onlnr sizi himaye eder. Elinizde 
para olduğu için zorluk çekmez
siniı. 

Çlpinox Ahmed tedarik ettiA'l 
benzinle motörtı imha ederek 
batırdı. Ben lzmire avdet ettim. 
bl1diklerim bundan ibarettir,,. 

Hadisenin bu en canlı ıahr• 
dinin ifadesi Uzerine mahkemede 
fevkalade bir aziy t hasıl olmuı; 
evvelce iıtima edilen diğer ıa· 
bitlerle latabuldnn getirilen ıahit 
Hüseyinin mUvacohe edilmeleri 
mOn slp görUlmliştUr. 

A. Bilı•t r r a 
balya 8 

mani soruyor 
..... ._._ ... ••••-•-•-••••••-•ınıeınn• 

• • 
iZi 

ifyon Ask r Çıkara ilirmiş, 
tediğ.niz De u Mudur? ........... -................................. . 

( Ba tar fı 1 inci yüzde ) 

)' Ecbo de P rhı gazet si dl
or ki: 

··v ,, ziyet Fr nsa 'ya cesurane 
&er· k 

'tU 1 
1 

ararlar alınmasını lcab 
r Yor. 
''At ••ıt r NouvelJe tunları yazıyor: 

her ih lya sekiz milyon eıkerle 
tı1dır tlnıalo karıı durmağa ha· . ,, 

Al 
tehlik ın ıı llAhl nmaaının rok 
hir e)I olarak k ndini gösterdiği 
tiQıaı:ada Franaa da bu her lh· 

~•tt, kartı dur bilecek yazi
~ibı llıidtr e Almanya, ltalya 
tQııı· mı olmak iıtemektedlr ? 

la IJclf h f o~ b n mu a azası için lizım 
lltUn tedbirler alınmalıdır. 

S •Y•llatlere Göre ise 
hnkr.:Yali t populer gazetHI, 
lıoJtt.ı ttfn bu meHle Ozerindeld 

~~t tıııarını ormaktadır. Bu 
t~ b~h iÖre, iki &eD }jk asker• 

tını ti J hine yapılan n•ı· 

riyatta hiçbir vatanperverlik yok· 
tur. Bu, Hdece silah f abrikaUSr· 
lerinln arzu11udur. 
lngiltere H vacdık Yolund• 

Hazırlanıyor 

Londra, 28 (A. A.) - Impe
ratorluk komitesi, aylarca evvel, 
lnııilterenln hava. hücumlarından 
koru maıı için fennin en ıon 
keıiflerini tatbik u11ullerini araya• 
cak teknlsiyenlerle bilielerden 
bir heyet t ıkilini kararlaıtırmııb. 

Bu yeyetin teşekknlnnu, dlln 
Avam kamnraıında haber veren 
haYa müsteıarı Slr Filib Sasun, 
işe baılamıı bulunan zavatın, 
Ammenin menfaatine hizmet et· 
mek arzuıundan ıitaylıle babaet· 
mittir. 

Heyette, ekıeriıi ilim olan 
pekaz iza vardır. Ve bUkamet, 
f aide!l oldnğunu takdir edene, 
bunların 1ayı ını artırmak auretile 
hey•te daha çok ehemmiyet 
verecektir. 

__ __,=-=-=;:>K:;;ı-=----=-=:.:.:;---------

Aydın Hattı 
l>eıniryolunun Alım Konuşmaları 

Saf adadır 
( ~ ...... Son 

ht lınıı rafı 1 inci vüzdo t 
\tı ru 28 ( Huaust) - Aydın 

cltb bıı J takercleri 11on ıafhaya 
lıl o ınuşt 
~ "Urıtnak li ur. MUzaker lerde 
lJ ~a B zere Anka raya giden 

flli dlin ~fnılif llftlerinder. Bay 
ı Atık farn Iımire dönmilştür. 
'llıttı aradan A 

Pany ' ydın demiryolu h• a ının 1 f 
J • il h b zrn r merkezine 

ti a erlere 6 
t " ller • g re, mUzakere-r, ıce 1 alın 

tru t mış, nncak bazı 
Ozer:nde Loııdradaki 

hat hissedar!arından &on Ye kal'i 
bir karar istemek icap etmlıtir. 

Umum hat, bütUo teferruatı 
ye te :satile birlikte 12,369,101 
liraya hükfımetimize intikal ede-

cektir. HUkfımetimiz ilk tak&it 
olan 2,000,000 lirayı verdikten 

sonra her yıl 315000 lira ödene· 
cektir. Hab6r verildiiir.e göre 

L>ndradaki hisıcderlır, bisaelerinl 
bir logiliz bankasına devredt
celderd;r. - * 

~Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

6 
6 
T r;-;-ıımı.ıı~ 
8 ·l~~~~• . .ı.t 

BugUnkU Bilmece 
Boı dört köşeleri aıağlda ya• 

ıılı manalara gelen öz Türkçe 
kelimelerle doldurunus. Bu sa• 
yede hem vakit geçirmlf, b m 
de az Türkçe kelimeleri öğren• 
mlı olursunuz! 

2 a 4 s 6 1 s 
1 
2 
a 
4 
5 l--ılc:"'J~~--1-1121--t--t 

6 
,•~ı-+==t. 

&old n safta: 
1 - Gllneı gfüen yer • lıiaı 
2 - Hevea cıden 
3 - Alfabenin ıoo harfi • kırmı· 

zıya yakın bir renk 
4 - Genlıliğl olmıyan 
5 - Aile 
6 - Hatırlar • sonuna bir G ı•• 

tirilinccı zaman 
7 - Tokun zıddı • bir not• 
8 - Duhter • llnad 

Yukardan AşaGı: 
1 - Saye - beyez 
2 - Caa aıkan - ıahrab 
S - istifham nidaıı • alha7et 
4 - Geniıliğl olan 
6 - Alfabonln ıondao bir evvelki 

harfi • gilçlQ 

8 - Talik et 
7 - Hedef 
8 - Ağacın kolu - iri taı ........................................................ " .... 

on .Posta 

f tanbul BORSASI 
28. 2-1939 

ÇEKLER 
1. T. L. için 1. T. L.için 

N .. • 1•rlr 0,19J75 Vfyau 4,16.UI 
Parfa 12,0S MadrU ~,ıU80 

111111 •• 11,3.1486 Beri in J,~15 

Brllcael J,4040 Varto•• 4,TA 
Atlaa 14,4960 P .. to 4ı'47!'ı 

c •• .,,. f,4535 kret 78,9780 
let,a 66,7D7S Bclgrat 13,2475 
Aaaterdaa J,1775 Londra Kr. 603,00 ,,., 19,0436 Moakon ,. 1086.75 

ESHAM ., TAHVlUT 
J_,ira 

lı laak.(Nama)lo;=. 
,, (Hlmlle) 10, IS 
• (IUloH e) H,

Oa•nlı lnıalc. 23,,0 
lellalk • 5,
fltketl H•1••1• J6,
Hdlı 0,17 
Aaa~oJu ff 60V. :16, IO 

• tt 6tl P. 25,90 
A••d•'"" JDOV.-0,63 
fark D. Y. 00,
lat. Traan7 I0,2:S 
OekUar aıa 1 J,-
Terk•• 19, 
HatafHI 27,-
Telef.. 14,10 

Lira 
Bom on ti 12,İ15 
JtJJ lallkraıı D7,
lıtlkrau Dahili 94,25 
DG1un11 Mu. 00,- , 
Bajı.al lerllp 1 41,-

11 41,-
" ReJI 2,27S 

Tram•af 00,-
Rıhlı• 10,-
0ıkBdar 111 10:1,-
TerkH C0,00 
MııırKr.Fo.l&M 110,-

• • • 19\JJ 94,oa 
• • • ı~ıı as.su 

lloldrl'ı -,-

MESKUKAT [•] 
Kuruş 

Tiri& alllaa 949 
ı. JOSI •· . Jr. • 1411 

(Hamlll 
(R•t•t) 
(Va .. lt) 

Kurut 
••:iO 
5100 
4'6J 
a'.bıı llu • 103'} 

lıılecltllye 46,00 ı-,c-ın-hur-ı-,.-,)--:4-:IOJ:-:-
8a11kn•• tOı. 8. 1 240 (Ham I) uaıb );oıf 

l.ee botlblrllk 

~I • lt•ılltlrl·"' a.ıu (Reııt) 5»' 
,vahit) • 530J 

,caah .. raıo•J .f6SıJ 
(Aaıa) 4G50 \*J Herta harici 

Perl• Boraaaında 
Parla, 28 ( A.A ) - 27 tarihli 

borsa vaziyetid:r: 
Esham Boriasındakl lttiradsıı· 

lık devam ediyor. Yabancı eaham 
mlkemmel surette tutuldukları 
halde Franuz eahamının ekaertıi 
yeniden, hem de basan ehemmi• 
yetli ıurettı dütllklUk aöıter· 
mitlerdir. 

A şe 
·~~~~----=·--~~~ 

iyi Bir Düşünüşle emlekete, Sene 
Kazandırdı ar 

e 
'' 11 " Bin Lir 

1 - Kaymakam Talat Bozoğlu, 2 - Aktelıir belediye başkanı Agah ) al ·ın 
.S - Akcehir. ~ank sı idare heyeti ba kanı Taceddin Yaltınk, 4 _ Akş:hi; 
bankaaı meolisı ida~e azası Ata Mumcu, 5 - Akiehir bankası müfettiıi Muatafi 
Şarlak, 6 - Beledıye doktoru ve Halk Fırkası başktt.na Aziz PerkUn 7 _ Be• 

lediye azasından avuka& Recai Öıerdem, 8 - Akşehir bankası me~li i idarı 
azaaından Abdullah Gaytım 

MUcadelel milliye sen lerlnd tirk te v rmlş Ye bugilne kadar 
Gnrb cebhesl kuma~danhğına kasabanın mazota her yıl \•ererek, 
kerargAhlık vazıfesfnı yapmıı harice çıkmakta olan 11,000 Ura• 
olnn Aktebir, yurdumuzun zengin ının memlekette kalmasını te• 
kazalanndan biri ldir. 12100 nll· mine çalışmIJbr. 
fuslu olan merkezi kazada Osman- • Akşehir her yıl, halkının 
lı, Zira t bankalanndan baıka çalııkanhğı ayesinde harice, 150 
Akıehirlilerin te11fa etmiş olduk· vagon yumurta, 1500 vagon 
ları ( Akıehir bankası ) vardır. buğday, arpa, afyon, tiftik, 
Banka, ıermaye&ini halka daha yapağı, ev derisi, koyun ihraç 
müfid ve ayni zamanda geUrl eder. Akşehir peyniri Edirne 
fazla yerlere yabrmak gayeslJe, peynirleri nefasetinde oJub çok 
b lediye tarafından memlekete meşhurdur. Kasabada Uç flkmelc• 
getirilen me bur Şarlak suyu teb ve bir de ortamekteb vardır. 
tesisatma aarfedilmok llzere 150 Adliye teıkilatı itibarile, Yal• 
bin lira vermitlir. Bundan baik , vaç, Karaağaç, Ilgın ile birlikte 
yine belediyenin faaliyeti ve ban- 4 kazayı ihtiva eder. Bel diyenin 
kanın vermeğe muvafakat ettiği bir ha&tanesl vardır. Spor saha• 
para ile şimdiye kadar kasabaya &ında idman Yurdu, San'atkalar 
mazot ile verilmekte olan elektrik Yurdu, Geneler Birliği kulliblerf 
aydınhğı ılmdid n sonra turbin vardır. San'atkArların gtızel bir 
ile olacaktır. Bu tesisatı ihale bando~u. idman Yurdunun güz ı 
maksadile, 1 tanbula bir heyet bir incesaz heyeti çalıımaldadır. 
gelmiıtir. latasiyona iki buçuk kilometre 

Heyet buradaki Yazifealnl olan kasabadaki bUtnn yollar be• 
görmüş ve turbin tesisatını bir lediye tarafındıın yaptirılmııtır. 

• 
Yeni Bir_! e.'! Muva/fakıgeti 
Bir Adam~- .. -·Gözüne 

Aşı Yapıldı 
( Baıtarafı 1 1 · -----···--·--·-· • u 

ümldli deg" ildi ~d yGzde ) . kıımı gıdalandırmak mUmkDı-
• amın ısrarı 1 U in li d ğl . karımnda bir t nb o muyor. ıu m • ştırdim. 

karar, verdi. Tuttecr ~ yapmaya Atıladığım tabakai karnlyeyi tes• 
u, gozU hasta· b't t k . . d k K 

lnndığı için öt ki 1 
1 e me ıçın o tor atıla 

mak maksadile eb.n kurtar· keıfettiif ıelloit levhasını kullan• 
ır adamdan d A · d Le . aldıg" ı haatalıks .., b' .. ım. ynı zaman a DJDir dda 

• ı. ~r goxOn M k f b 
tabakal karniye ini, ak eçnl o aatanui IAboratuvarın• 
gözüne aşıladı. Dört p U onep~ da elde ettiğ'im ve Karolin ismini 
konenln ıöıUnün b :::. g n 

1 
a verdiitm A vitamini ile de ııla• 

d 4 agı açı ma· d .. .. ff fi .. 
ı. gtln ıonra bu bat açıldıfı ıgım goz parç&1ının ıe a ııuu 

zaman 23 aeno körlük çeken d muhafaz.aya muvaffak oldum. 
adamın gördüğU görlUdU. Bu ilk tecrübe olarak iyi olması 
münaaebetle gazetec.lerle konu· mUmklinsüz s yılan bir körtı elı 
ıan profesör Baı diyor ki: aldım, tecrUb mi onun üzerinde 

... - S~vyet Ruıyada bir gözden yaptım, iyi netice verdi. iki ay• 
d.~ger g?ze tabakal karniye ( iÖ· dan beri bu köre aşıladıtım ta• 
zun harıcl tabakası ) aşm pek bakanın şeffafiyeti, b kidir. Bu. 
çok yapılmaktadır. MeselA Odesa• şeff flık bir parça da artmıştır. 
da profeıör Filatov, Moıkonda Diyemem ki, bu ebedi kör bu 
Odintsov, Rosto'da profesör Or• ameliyatımla iyi olmuştur. ÇünkU 
nof bu gibi ameliyeleri öledenbe- mUıahedem ancak iki aylıktır. 
rl _yapmaktadırlar. Bu aabada ben Halbuki bu kabil hallerde mUşa-
lkı ıenedenberl çalı9ıyorum. Bu hede milddcti 9 ay d vam etme• 
zaman içinde bu nevi 10 ameli· lidir.,. 
yat yaptım, dokuzu fena neticeler 
Yerdi. Aııyı mllteakıb B§ı!anan 
kıımın ıeff aflıiını kaybettiiinl 
aörUyordum. Nihayet hükmettim 
ki, tatbik ettiğim uıul ile aıılanan 

Bursada Balo 
Bursa (Hususi) - Belediyede 

fakir çocuklar menfaatine bU• 
yük bir balo verHmittir 



Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
1500 adet 3 numaralı Tahliıiye roket tabanc111ma mahıuı fişek 

ve ttYni mikdarda kapıollu bartuçla 1500 aded kırmızı, yeill, beyaz 
~W.r ntıreden iıar•t ffıoil kapah zarf uıulile münakasaya 
konulmllflur. 
'X - idarede mahfuz numunelerine tevfikan Türkiyede imal edil-

meai meırut elan if bu fiteklerln m&lna1':uaaı 2 Mart Cumar
teıi ı&ınll uat 1 S de Galatada Çinili rıhtım hanının 2 inci 
katındaki Satanalma Komisyonunda yapılacaktır. 

B - Her iki flıek tahmin bedeli 7725 lira Ye muvakkat teminat 
mikdarı ( 580) liradır. 
Şartnameler Tabliıiyo Umum MlidUrlU§'linden bedelaiz olarak 
alınacak ve teklif mektupları 2 Mart Gumarteal ınnn aaat 
14 de kadar Komisyonun Re:ıliğine teydi edilecektir. 

D - Ehliyeti fenniye nıikasını11 mahiyeti hususi tartnamenln 8 ıinci 
(774) maddesinde tavzih edilmiştir. 

BÜYÜK 

i 
18. inci tertip 5. inci çekiı 11. Mart. 1935 dedir. 

Büyük.ikramiye 30.000nradıre 
Ayrıca : 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler 

v• 20.000 lirahk mUkifat vardır. 

~---------------~-------' Eskltehir icra Memurluğundan: 
Cioı novl kıyııuıt . ·Lı 1 ~ ı1 l 

d l k . " 8 ruı,..ar arı aıagı a yazı ı menkul mallar bir borçtan 
.1 oğayıbaçı Iarbttı.rkllla ıdle •atılacağnulan arttırma E~lr:iıehirde mahcu:ıtların bulun· 
.,.u u oya a rı asın a 7 ı.ı t 935 p 
1 t k deoeklarin g · t .1 ar erıembe günii aaat 15 de iora olunacaktır. 
O ıra • ,,, kd . 1• 

01 •r: •n 1&1.tte mezkur mahalde bulunmaları ilan olunur. 
.ı. 8 • ı rı \.Jyme. 

Adet Lira K. 
Rtyanın Cinsi 

1 700 00 Kolcrıl.:un <.lugwe n:ıak:ınesi. 
1 000 00 V anıt kırma ınakiueııi. 
1 looo 00 Yağ baakı makinaıı: 
1 600 00 Elektrik dinamoııı. 

1 300 00 
Han makineli. 

1 800 00 Ezme ı.nakineef. 

25 34 ( 8 Torba 850 kılo algı ve 3 fıoı 104 kilo 
( Y evil boya ...• 

a: .2:-. 3t 

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

Grıp~ 

nezle, 
soGuk 
algınhlı 

ve 
bUtUn 

•lrılara 

kart•· 

, .. , 
ADEMi iKTiOARA 

Kartı 

ORMOBi 
TABLETLERİ 

Erkeklerde tenaaUl1 zafiyeti 

ve bel gev,ekllAlnl 

tedavi eder. 

Eczanelerde bulunur. 

Fiyatı 150 kuruştur. 
Doktorlara; talep •ukuuoda tnfsll&t 

ve nG111u11e 1r6ndorilir. 

Adres: 
Galata Posta kutuau 1255 , ______ .., 

9İAA~'-EQ' 
Hatls koyun sütUnden 

mamul yağlı Silivri yoğurdu 
Luı ...... 1.ç.lll•r IJlıu·Satıı : TAŞCİLAll NElD-

Yoğurt insanların En Mühim Gıdaaıdır. 
Sıhhatini seven 8 yddız EMiN MAHMUD yoOurdunu yemell 
Senelerdenberi BüyDk Çekmece Mimar S:nan ( eaki Kalikratya) ~iftllkl•· 

riatıle damızlık yetiıtirmif o!dujum haliı luvıreık koyunlarımın tue, uf 8~• temia aldQnden keadl nuaretlm altında fenni ı.raitle imal etmekteyia. 1 

defa tecrübe klfidlr. 
Yoturt alırken S Yaldıa Emfa Mahmud etiketine H küçük kranta yofurt• 

ların 3 yıld ız etiket n dlplerladekl ıotuk damga11na dikkat edioiL 

Satış merkezlerl : fetanbul Balakpaur, Taıçılar No. 10 
.. " " .. 7 

Telefon : 22855 

MEMUR ARANIYOR 
Elektrik cıhazlarmı mütterilerin evine giderek 1atacak mem~r

lara ihtiyaç vardır. 
Bu işi isteyenlerin ahlakı temiz, ticarette ebHyetH olması Y• 

hakkmda ıehadet edenlerin iyi kimselerden bulunması llzımdır. 
Bu meziyette olmıyanlarırı müracaatına lilzum yoktur. 
Bu memur:ar kom;syonla iıtihdam edilecek ve ehil olurlarsa 

kendilerine iyi bir gelir temin edebileceklerdir. 
lcabeden bUtün izahata yazı ile vererek üzerinde 11Propoganda 

da~re&i.. yazılı bir mektupla 1061 numarala posta kutusuna 
gönderilmer;i. 

11'4J2*' Ş e tt 

lstanbul 7 inci icra Memur
lu Qundan: ipotek l:orcundan <lolAyı 
paraya çeni meaine karar verilen ve 
tc mamınn !iOO, beş yüz Jira kıymet 
takd:r edi:en İıtanbulda yeni bahçe 
Defterdar Ahmetçe'ebl mahalleıinde 
atik S rayhamamı ve cedid Sl-
rayboıtanı sokağında eski 8 
miık rrcr yeni l, !f2 numaralarla 
murakkam boıtanın tamhmı açık 
arttırmaya vııı:edilmiıtlr. Arttırma 
peıind r. Arttırmaya iıtirak edecek 
müşterilerin kıymeti muhamm:nenin 
yüıde yedi l:uçuk niıbetindde pey 
akç ıi veya milli bir b nkan:n tcmi-
ı at mektubunu hamil olmaları icııp 
e< e· . Müter. k im veriİ, tanzifat, ten
viriyo ve vakıf borç1~rı lorçluya ait
t ir nı ttırma fa'r tnameai 7-3-935 tari
hine mÜBddif perıem be günil dairede 
mahalli mahıuıuna talik e dilecektir. 
Birinci arttırmaeı 3-4-935 tarihine 
müıııd f çarf'-lmba srOnO diremizde 
.. t 14 <len 16 ya kadar icra edilecek, 
birinci artt rma da bedel; kıymeti mu
hammenooin yüzde yetmit beşini 
buldu~u takdirde Oıte bırakılır. Akıi 
takcdrde ıon arthrmanın taabhCldQ 
baki kalmak D.ıer• arttırma tS a-iln 
daha temdit edilere~ 18-4-935 tari
hine müsadif perıembe gQnü aaat 
14 den 16 ya kadar dairede yapılacak 
ikinci artt ırma neticuinde en çok 
arlt rnnm OltUnde lıarakılacakbr. 

2004 numaralı icra ve İfil• kanununun 
126 m~ı maddHine tevfikan hakları 
tapu aiciJlerile ea bit olmayan ipotekli 
alacaklarla diter elikadaramn ·n 
irtifak hakkı eahipleriniıı bu haklarına 
ve hususile faiz ve muarJfe dair 
olan iddialarını il&n tarihinden itiba
ren yirmi iOn zarfında e•raka mCllbl
telerile birlikte dairemize bildirmeleri 
11.ıımdır. Akıi takdirde hakları tapu 
ıicillerile aabit olmayanlar H tıı be
delinin paylaımaaından hariç kalırlar. 
Daha fa.ıla malumat almak isteyen
lerin 934-2586 numaralı doıyada 
mevcut evrak ve maballea hacir; ve 
takdiri kıymet raporunu 1rörOp anlı• 
yacaklan ilin olunur. (265) 

Yenlköy Sulh Hukuk Haklm
llllndenı Davacı Panayol Celatinin 
dava olunan Beyoilunda Meıelik ıok. 

38 No. lu IIriaanrgi apartıman, birin· 
oi dairede Nikola Pant&fopulo kııı ve 
Aleko Kendro'nın kanıı Evantiya 

aleyhine ikame eylediği Y eniköyde 
Panaiya m. Köybaıı arkuı O. eaki 6, 
6 mükerrer n yeni 6,8 No.lu bir ma· 
ıura ıuyu hui çilek taıla11 nan ihalei 
ıuyu davaaında dava olunan Evantiya• 
nın mezkur ndrHi ttırkederek Yuna-

niıtana, Aiinaya ıittiği n oradaki 
adreainin de meçhul olduğu anlaıılmak
la gıyap kararının iliinen tebliğine 
karar verilerek muhakeme gUnU 4 • 4 
935 pertembe aaat 10,:lO a talik edil
miş olmakla muayyen .:ün ve ııaatte 

dava olunan Evantiyanın mahkemeye 
gelmediği veya hır \•ekili kanuni gön· 
dermediği takdirde mahkemenin ııya
ben rUyet ve hükme raptedileceğı teb
lii makamına kaim olmak üıere iliu 
olunur. (87o9) 

Dr. MfJNIF 1. ERMAN~ 
Doğum n kadın haatalıklan mUte

ha11111. Beıiktat tramva7 caddesi, 
Süreyya apıutımanı No. 1. Sabahdan 
akşama kadar haıtalarını kabul eder. 

Tel. EY ı 40822 

., ______________ "' 
VAPURCULUK 

TÜRK ANONlM ŞlRKKTI 
f ıtanbul AcentahA'ı 
Uman Han, T elefonı 929519 

Mersin Yolu 
DUMLUPINAR npuru s Mart 

Pazar nat 10 da Menine kad•' 

Bartın Yolu 
BARTIN npuru i Mart 

Cumartesi uat 19 da Cldeye kad•' 

Ayvalık Yolu 
SEYYAR vapuru 2 Mart 

Cumartesi ıaat 19 da lımıre kad•' 

Karadeniz Y 0111 
GÜNEYSU npuru 3 Mart 

Pazar aaat 20 d• RJıer• kad•' 

"1------~ 
Dr. A. KUTiEI-

Karaköy Topçular caddt1i No.~ 

Galatada Boıkurt hanında 6 nua:ı•rd',. 
J'll iken elynm nerede buluDdutu bi 1 

miyen Dilli aade Mebmed• 

lstanbul ikinci icra m•"'t,; 
luAundan ı Bakırk8y ÇimeDto 1 ; 
Aoonl• tirketinla lıtanbul lklnd ;sf 
terlitindtn HHD yapılmıı 7/l'J bit 
ıllnlemeçll n 11967/267 ıayıh ild' 
kıt'a Hnedl mucibince ılmmetl• ti 
alacatı olan maa fala n ma1arlf ,il 
üeretl vekllet Clç ytla liranı• b• ,,
yolile tabıiU mHkOr tirket n•111~.,
dairc:mlze relen nldllerl Avukat d•' 
durrahmaa ve Oamaa Nuri tarafı• pt• 
iıtenilmiı olma1ı üzerine bu ~~1_, 
doldurulaa ve tebllt lçla tar• .1 

· .ı.ıt .. ,, .... -
18ntılerllen icra earl altına pıU ,,-

•' tuaf ıDdaa •erilen meıruhat•. ı,ıJll" 
ran elye•m bulundutuaur; y•rıll ,,,,. 

1 b b" ... medltl anlaıalmaaına mebn u. dd'v-
taki t•blitabn btr ay . -~dl'~ 
ilanen teblitine karar nrihıuf 0 rııll~ 
illn ıünilnden itibaren me:ıkOr .,,,,~ 
det içinde ve 93418811 doıy• .:.ıııt!; 
raıile mezkQr borcunuzu vernı tct"~ 
veya icranan ciurmaal hakkuıd• uıd 
merciinden ve temyiz vey• 1 ts1'"' 
muhakeme yo1lle alt oldutu. 1~ .,,1•: 

d"flP., '' meden bir karar getlrm• 1 d•l'jı 
but mal beyanında buluP~~•ti" 

1 
takdirde mezkur uzun bit111 ;'ııılııt'1, 
celııri icra ıurctlle muamel• k ~· l~,... 

1 olın• d" baılanacatı ma Qmunuz iaı• •lif 
emrinin hrafanııa teblitl yer tıb 
mek ü.ıcre keyfiyet il&nell(87o0),,,;' 

t .~·-· o unur. • •••••••••••• ·············· ····················· ... 
Son Poeta r.tat~ 

labiblı All Ekre• 

N · t MCldlrlı T ablır eırıya 


