
Sitemli Makaleler Yazarak Yine Çatıyorlar 

~akat Bilinmelidir Ki Türkiyenin, Hiç 
oir Devletin T oprağu~da Gözii Yoktur .- . ... .. ·~ 

.Soltlan: Bulgar Jc•lliir iak•ru ••••ral Rtıd•J, ••ıh•kM ı•r:•ral 
• Zlate/ •• iç 6ak•11• Kel•/ 

hl Jirkaç gUn •••el •L:adaıl2'rı· mlı olan Pilevnı, H11köy, Yan· 
1 an birine bir okayucu.u hlr ~olu opraldanaı içine almaaı 

rn.artub aöndermlt: lhımselecetınl • a&ylemlıtl. 
1t «- Şarki trakyanıa burftnktl lıtanbul aazetel.tıdnden hlrlnde 

'lirlriyeyi tatmin edemiyeceğlnl, çıkan bu yazının Bulgar gaıefwe 
~. hud11dun, vaktlle Bulgariıtan lerlndaa « Novi Dnl » ye ilk ver• 
rafından haksız yere iıgal edil· ' ( Denmı 11 lnoi yüzde ) 

bir Adam Karısını, Bir Ka
dın Da Bir Erkeği Vurdu 
l<adın Çok Sarhottu Ve Cinayeti 
~ lıledikten Sonra Kaçtı 

ıı .. !:~~' 6 ( Husuıt) - Turanda u K;dı.~İ~r · Bi~llAİ;;.-;-
'•d 1 •r caddeaiade 44 sayılı 
8,y • oturan Bay Ali Sabri, karııı 
ltlıa~n Sacideyi bıçakla ıol me
~. Y ·~•n ajır surette yaralamıı 
ıla•ıt • •lanınııtır. Yaralı basyaa 
ı ~tı•~edir. 
'd,..,

8 
aclfıenln, uzun zamandanberl 

•onu nı 
1 

•den bir geçimıizlitinln 
lard, 0 

dutu yapılan 11raıtırma· 
~ •alaıılmııtır. 

I< •dının Clnaretı 
111 1zdcab 
lllt\lr•y• ~mam, ( Husuıt ) 
"•dın koylerden blrlnd J bir 
)'et fşİ ••rhoıluk netlceai bir cil'a· 
haldcııt~lllitUr. Bu kanlı hadlH 

I< " tunları öirendim: 
z •ı•11112:a b Ü 4•ncıfin ağlı ç baı 
l\1ehrned Mahmed ile Rızanın 
bir ea.ı adlarında iki arkadaı 
tıı • •ntı 
~•Z•uun M h Y•P•ak iıtemiıler, 
· e rned p 

litllde ot azar nahiy•· 
dını her urban. Satı adında bir ka· 
tı . a erıne ı 
rrnııttr. Bu . . a arak köye ge· 

dın bir lnl\d • ıkı arkadc.ş ile ka· 
kadın ikt ' t rakı içmiıler ve 
k 1 gece y l ' 

il rtııştır. Ü ti •n arında misafir İıtanbuldn toplanacak olan bcy-
Mehrned s ç ncu gece Rızanın nelmilel Kadınlar Hirliği kon1ırcai 
26t~rrnek ~byı Pazar nahiyesine için hazırlık yapmak üure buraya 
Zırlamak 

6 
stemtı ve hayvan ha· sel4:n Beynelmilel Kadınlar BirJiti 

taLcan ~as ı~r,,e dııarıya çıkarken batkanı Bayaa Kerbet dila TGrk 
• ını n •hm d b Kadıalu Birliti ıerefüa• bir aiyafet 
ı D • • ırakmııtar · k ..1 A ik ... : ey .. 1111 11 laei J6'&Je ~ • • Yermıf, a t•• !'!a .. er aya ...,.,. 

• •iftar. 

l 
... 1 . . . . . .. ~ • _,.. .... ~ . 1 . ... 

Grip Ve 
1 Nezle Salgını 
Aksırma Rekoru Kırıldı

ğını Hiç lıittiniz Mi? 
lzmir, 6 ( Hususi ) - Son 

gllnlerde havaların mUtemadt bir 
ıekllde deiitmcsinden lzmirde 
ırlp Ye Trakeyit ıibl hastalıklar 
fazl11laimı1br. Mekteblerde talebe 
~evcudunun yarısının devam 
etmedifıi maarif mUdUrltij'Unlin 
yaptığı araıtarmalardan anlaııl· 
mııtır. 

lımirde bu ıene htıkllm ıllren 
ve grip olarak teıhia konan hBI· 
talığın ıeklit bazı korkulu ihtllit· 

( Devamı 10 ııncu yüıde ) 

NezJe rnütemııdig•• 11/uırtıgor 
• • ·-· •• ~ 1 • 1 . . ...... . . .. • . . .. sıeaı , ,,,,...,. 

Eanaftan bilgi (lhtisu) kltıdı ara
nacatını gazeteler yaıdı. Elinde 
k&tıdı olmıyan eı~afa il6rlde it ye
rilmemHi dUtllnilluyormuf. 

Bu klfıtlar, •4•~ oınafı bll,_islz· 
likten kurtarmak lçınae, boıa ••den 
emekler• acınır doj"rusu ... 

CtınkG, bisd• eınaf adını taııyan 
kimseler, uauldutundan çok daha 
' 1bilgill,, dirler. 

Şimdi 08 b•t yaıındakl kuab 
çırakları ' bile, et UHrinde yıllarca 
utraımıf eski bir kaaab kadar, aatııın 
girdlılni, çıktısını biliyorlar. Koyunun 
hangi yaaındaa, naaıl et çıkar, pirzola 
keserken bıçak, nuıl kullanılır, k•· 
mlkli et alıcıya nasıl kolayca yuttu· 
rulur, ke'9i eti, buz gibi kıvırcık J•· 
rin• na1ıl ıatılır ? •. 

Bir berber çırajı, hraf ettitl yUıUn 
hangi yanı, dalla kolay kaıınır, hangi 
sakallar ıert, hangileri yumuıaktır? 

Bir fırın hamurcusu sattıtı ekmek· 
lerden hangiıi hamur, han.Ji~loin içi 
delikli, bangiıi tartıda ekıl'ktır? 

Bir manav, kurtlu elmal!rı nuıl 
.ajlam lly• ıablır, bayat ferik el,.uı, 
Gıimllth8*• diye auıl yutturulur, 
tanHİ kırk paralık portakallar, Dört• 
yol yaftaıril• taaeıi bet kuraft•• ftHtl 

slrllm? 
iıt• hepsi detil; ancak ltlertndea 

a1ıeıeri yudll' ki bttıa ı.uatarı sor
... ,&, aize, blllt'11 ,tbi aalatırlar.-ıtJt 

İdare itleri telefonu: 20203 Fiah 5 karuı 
--= 

Muazzam Tezahürat Yapılıgor 

Müstakil Namzedlerin 
Sayısı Yeniden Kabardı 
Seçim İti Bugün Her Tarafta Bitmiş 

Ve Netice Alınmış Olacak 

Soldan: l•t•nlnıl müıtakll 11a1flndl•rlndu lh•an Ş•rl/, l•mlr /ırk• 
namz.dl N•vzatl B•nal v• Ka.tanıonu /ırka n•mz•dl doktor Şiikrii 

Saylav ıeçimi, bu ubahtan 
itibaren memleketin her tarafın
da başlamıt bulunmaktadır. Bu 
münasebetle şehrimizde bUyUk 
merasim yapılmaktadır. Saba1ıle· 
yin saat sekizde rey aandıiı be
lediyeden kaldırılarak Taksim 
Cumhuriyet meydanına getirlhr.iş· 
tir. Burada kalabalık bir halk 
kütleal, muhtelif mekam ve mil· 
ea1eseler mtıme&1illerl toplanmıı 
bulunuyordu. Şehrin her taran, 
ıokaklar, binalar, bilhassa Tak· 
ıim meydanı, rey atılan Üniver· 
aite konferans salonu bayraklarla 

( Dnamı 11 inci yllıe ) 
lzmirden mist"kll ftamucliğlnl 

koyan doktor Maıtaf • Ali 

Korkunc Bir Macera! 
Dalgalara Kapılan Vapuru~ Tayfaları 
"Allah Allah!,, Diye Bağırıyorlardı 

Alanya, ( Huaus1) - Buğday 
yUklU ( Ebulalah ) isimli birrgemi· 
nin Alanya açıklarında müdhit 
bir fırtınaya tutulduğunu ve bir 
gtln bir gece ıllren çırpınııtan 

ıonra gUç halle kurtarılabildiğini 
bildirmlttim. 

Geminin ıUvarisl Bay Mehmed 
Necati kaptan bu korkunc ma· 
cera hakkında bana ıu tafsilata 
Yerdi : 

« - Buiday yUkl\ ile Mersin
den hareket ettiğimiz :ıaman bava 
çok sakin, rllzıar mUIAylmdi. Fa-

Batm•ktan güç kurtala11 11epuru• kat, hava geceye doğru birden• 

ı::::::::==:=k=a=p=t=an::oıı~•=a='=R-==•c=a..;t.;,.i iZ<:==~=::::x~( _:D:,:e~•;;;;amı 10 uncu yaz.de ) 

Ayasofyada Bulunan Tarihi Eserler 

Ayuofya ulusunda yapıla• h.Wi1atta ylkaelı luy•dl unlar •••,._ 
buluadutuau )'- 2.u.f'"'· Bu resimdi ....,,iyat ..ı.u.nı _....,.--. 



H~lkın Sesi 

Toprak 
Altındaki 
Defineler 

1.sto.nbulun bir define memleketi 
olduğunu iddia etmek mümkün• 
dür. Çünkü her kazılan yerde 
tarıht bir eaer meydana çıkıyor. 

Son günlerclo k zılan Ayasofya 
avlusunda do. çok kıymetli cıer• 
ler bulundu. Bize ko.lına bu 
hafriyat bir sistem dahilinde 
devam ederee müzelerimiz ook 
r.cnginleıecektir. Nitekim balkın 
mütaleaeı de. bu merkezdedir : 

:Bay Naci Ertuğrul (Gümrük komiı
yoncuıu ) - Ayaaofya bahçesinde 
yapılan ııon hafriyatta çok kıymetli 
tar~hi eserler bulunmuı. Muhakkak ki, 
latanbul, eski cıaerler bakımından çok 
verimli ve kıymetlidir. Bu ıekil araı· 
tırn.alar, hem lıu kıymet;n artma11, 
hem de mih:e!erimizin senginJeıaıui 
demektir. Bana kahr.a, arkeoloğları
mıı, Alimlerimiz lıtaabulun kıymetli 
uer bulunabilecek yerlerini ilmi bir 
gözle tedkik ve tcıabit etmelidirler. 
Bu yerlerde peyderpey ara9brmalar 
7apmak, muhakkak ki yeni eserlerin 
m~ydana çıkmasına yarıyacak ve bize 
çok oeyler kazandıracaktır. .. 

Bay Nafiz, (Balat caddesi 38) -
Geçen senelerde Sultanahmet mey
danıoda da bu çeıid bir hafriyat 
yapılmııtı. Hipodromun tamamile 
meydana çıkarılması için yakın vakte 
kadar devam eden bu uğraımalar 

hennz mllıbet neticeye batlnnmıı 

detildir. Eıkl tarihi uerlerl meydana 
çıkarmak için riritilen bu çahımala· 
rın da yenidea ele alıomB11 çok 
hayırlı olur. Hipodromun oldutu gibi 
meydaıaa çıkarılmaeı tabiidir ki, biae 
gilzel ve muasıam blı uer kazandır• 
mıı olacaktır. 

Bay Efdal ( Aksaray, Cerrahpaıa 
caddeıi) - Aurıatika araıdırmalan, 

her mtmlekette ebe•miyetle •• 
dikkatle taklb edilen bir mnıudur. 

Bisdi dı bu iılerln g(inden güne 
rnac kazandıfını 16rDyoruL Oç ıüa 
evvel kazılan Ayaııofya babçealnde 
zenfİo n kıymetli eserler bulunuıu, 
İıtanbulun bu bakımdan da zeoıia 
olduj'unu g61teriyor. 

Bono Ve Para 
Gayrimübadil lılerinin 
Halli için Çalışılıyor 
Gayrimübadillor komisyonu 

faaliyete geçtiği için, tlmdiye ka• 
dar Ziraat bankasınca yapılan 
emlAk sahtı itlerine aid muame-
leleri devralmağa baılamiıtır. Eski 
kıymet takdiri komiıyonundald 
iıl•r do dün akıam yeni heyete 
tamamile devredilmiıtir. . 

Komisyonun halline çalııac•i• 
iıler arasında, bono ve para 
tevziatı meseleleri en başta gel· 
mektedir. Öğrendiğimize göre, bu 
husuıun temini için komisyon reisi 
Bay Faik NUzhet birkaç güne 
kadar Ankaraya giderek Maliye 
Bakanhğile temaslarda buluna· 
caktır. 

SON 

... ~- -

ar en 
azif esi i Ya

Tecavüze Uğradı 
Evvelki gUn Bakırköyllnde bir hldise olmuf, bir 

adam, köpeğlnln zehirlınmealne kızarak bir Belediye 
memurunu yaralamıthr. HAdiıe ıudur: 

. Bakırköy Belediye memurlarından Bay Kızım, 
sokakta taamaaız dolaımakta olan bir köpek gör· 
müı, aldı§'ı emir Azerin• bu köpetl zehlrlemlıtir. 

Köpek zehir! yuttuktan biraz ıonra yere vuvar

lanmıı, çırpınmaya baılamııhr. Bu ıırada köpeğin 

salıibl oldutunu ıöyllyen T oma adında blrJıi me· 
mur Bay Kizıma çıkııarak, köpeAi niçin zehirledin, 

diye bafırmııhr. Bay KAtım da aldıj'ı emir üzerine 
• sadece vazifealnl yaptığı cevabını vermlıtir. Torna 

bu cevab üzerine daha fazla kız.arak Bay Kazımın 
O.Zerine yllrtımOı tokatlamak cUretlndo bulunmuı ve 
katının Uzerlnde de derin bir yara açmııbr. Bay 
Kiıım ıimdi tedaYİ altındadır. Toma da adli1~e 
verilmiştir. 

Jf. Ş bzadebaoında Recebin kahvesinde tavla 
oynamakta olan Kemal adlı biriıi, önünden tavlayı 
kaldırmak lıteyen lcah\•eci Recıbin Dzorlne kama 
ile hncum ederken yakalnnmııtır. 

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

Ücret Fazla 
H lıcılar Gümrük Bakan· 
lığına Müracaat Edecekler 

Şehrimizdeki halı tacirleri, an
trepo ilcretl rlnln fazlalığını ile• 
rlye sürerek gUmrtik ve inhisarlar 
baknnlığına müracaata karar ver

miılerdir. Bunun için bugtlnlerd~ / 
Ankaraya bir heyet ıönderecek· f 
)erdir. 

Öğrendiğimize göre, rihhm 
ılrketinin feshi dolayı11ile umum 

mUdllrlUğe geçen atrepolnr için 

yeni tarifeler tanzim edilirken, 

halılardan alınmakta olan ncretin 
yarı yarıya indirilm al imkanlar• 

araıtmlmaktadır. Hah tacirleri, 
huauıt itina ile mu haf aza edilen 

balılar için falla antrepo ücreti 

verdiklerini iddia ediyorlar. 

24 Saatin 
Hadi•elerl 

Sabıkalı Ahmed Dlvanyolun• 
daki Acıhamamı!" ktilhanma gire
rek kömür çalarken cürmUmeıbud 
halinde yakalanmııtır. 

Halic Şirketi 
Zarar Etmez 

Bay Hllaeyin Hıfzı adında de· 
nlzcilikten anlar bir zatın, Haliç 
yolunun zarar etmlyeceğl yolunda 
öne sUrdUğU iddialar üzerine an· 
lahiyetder kimseler cevab ver· 
miGlerdl. Bay HUıeyin Hıfzı, g<Sn· 
derdiği bir mektubda, Haliç işinin 
bUyütUldUğU kadar güç olmadığı· 
nı kaydederek diyor ki : 

« - Haliç tlrketl, tıcrUbe 
edilmlt tedbirlerle vaziyetini çok 
kısa zamanda dfizeltebilir. Fakat 
herıeyden ence, otobil11 rekabe
tini karşılamak lazımdır. Bunun 
için de, fiatları yarı yanya ucuz
latmak, doğru ve mantlkt bir 
aefer tnrifeai hazırlamak ve niha· 
yet masrafları azami ıekilde 
kısaltmak gerektir. Şirket; değer
ıiı vaFurlarını denildiği gibi çok 
bahalı fiatla tamir ettirmekte 
devaın ediyorsa, buglinkU gidişin 

değifmeıl · tabfatile imkAnsııdır. 
Bu Uç belli batlı noktanın iyi 
tekilde tatbiki yilxde yUz bir 
kat'iyetle, Haliç ıirketinin vaz.iye· 
tini dlizeltebilir.,. 

lf- Mebıned adlı biri Fatihte Kanapede 
Abdurrahman adlı birinin 14 ta• 
wk ve bir horoz.unu çaldığından Bir Çocuk 
tutulmuıtur. Şişlide Çocuk Haataneaınln * Sabıkalı KUrd lsmail Te· önUndeki kanapelerin Uzerinde 
ldrdağı iakeleslnde bammal Ali· terkedllmlw kUçOk bir kız çocuğu 
nln elblaelerlnl çaldığ'ından tu• bulunarak DnrülAcezeye gönde· 
tulmuıtur. rilmittir. Polis bu çocuğu terkeden 

Jf. Fatihte oturan Mehmed meçhul kadın veya erkeği ara• 
adlı biri Muıtafa adla birile bir maktadır. 
olub it bulacağız bahaneıile Sir- r----------~ 
keclde Reıadlye otelinde oturan Yurddaş 1 
bay Mustafanın paraaını dolandır· Yurdunun insana aağhk akıtan 
dıklarmdan yakalanmışlardır. portaknllarrnı, mnndalinalorını, elma-

Çok Ag .. ır Yaralandı )arını bol bol hem sen yer Ye bern 
çoluk ve çocuklarına yedirirsen hern 

Şoför Artlnin idaresindeki ken ı sağlığına ye hem senin yurdu-
2620 1ayılı kamyonun arknıına nun mahıullerlnin ıOrOmOne hizmet 
takılan Turgud adlı bir çocuk 
kamyondan dnıerek •Ktr ıurette 
yaralanmışbr. 

etmit olursun. 
M. 1. ve T. C. 

Zeytincilik 
Do!gun Bilgili Bakım 
Memurları Y etiıtirildi 

Ziraat Bakanlığının ıördüğü 
lüzum Uzerlne, muhtelif mınta· 
kalardakl enstitülerde zeytincilik 
kursları açılmış, ve bu kurslara 
zeytin bakım memurları devam 
etmişlerdir. 

Öğrendiğimize göre, yirmiyi 
bulaıı bu eyi bilgili bakım me
murları, Bakanlığın emrile bugün· 
lerde muhtelif mıntakalara ta· 
yin edileceklerdir. Bu memurlar, 
zeytinlerin bakımı ve ticarc.tllo 
altikadar olacaklar, kemdi mınta
kalarında birer örnek zeytinlik 
kuracaklardır. Ziraat Bakanlığı, 
zeytinleri ıalah itine bllyUk bir 
ehemmiyet vermektedir. Zeytin 
ağaçlarına musallat olan muzır 
böceklerle mücadele fti de bu yıl 
daha ııkı bir ıekle konulacaktır. 

Afyon Görüşme
leri Başladı 

Türk • Yugoslav • lran afyon 
görUtmelerine dun 6ğledon 11onra 
tekrar başlanmııdır. 

lran afyon inhiaarından bek· 
lenen malümatın gecikmesi yll· 
zUnden geri kalan mUz.akerelerln 
en kıaa zamanda kat'i bir sona 
bağlenacatJ umulmaktadır. 

Afyon görUımeleri, üç mem• 
leket arasında bir afyon mUı· 
tahsilleri karteli teıkiline matuf 
bulunduğu için, varılacak netice 
dünya afyon piyaaaaını çok ya• 
kından alAkadar etmektedir. 

Maltepeye Elektrik 
Istanbulun en yakın köylerin• 

den biri olan Maltepede hali elek
trik yoktur. Şehrin adeta bir 
mahallesi Hl ılao bu yakın k6yde 
el~klrlk olma}ifi biraz da utanç 
veriyor. Yeni belediye refai Bay 
Cemal Karakaı bu 11ene martta 
Maltepeyi elektriğe kavuıturmuı 
bulunacaktır. 

Maltcpede 525 ev, 2 mekteb, 
4 kahve, 26 ticarethane, bir mez· 
baha vardır. Elektrik getirilince 
bunların hepsi cereyan alaca'ctır. 

Şubat 8 

Günün Tarihi 

Şehir Meclisinde 
Dünkü Görüşmeler 

lıtanbul Şehir meclisi dün öğ1ede• 
sonra toplandı. Eski znbıt okundukt•• 
aonra, ruzname mucibince müzakerat& 
geçildi, Eminönü -.e Üskildar knzıı1 arı• 
•• birer aza seçildi. Sarıyer kazasın• 
batlı Yenik6yüo Simidci ıokağ1Pd~ 
bir pazar yeri kurulmaıı bak lundak 
teklif kabul edildi. Kıırtal kazı: a.ndaJd 
Oç ataçh çiftliğinin Ballıca iım le~~ 
k"y haline getirilmesi kararlaşt rılıı., 
Bundan batka, muhtelif dairelerd~ 
•elen diter mazbatalar, ald oldukla~ 
encO.menlere havale edilerek topla~ 
bya nihayet verildi. Meclis pazart• 
gDnll tekrar toplanacaktır. 

Ağaç TUretlml 
İzmir 7 - Vil4yetin her tarafınd• 

en küçük k8ylere varıncaya kad•11 
birçok meyvalı Ye meyvasız ağıf 
fidanı dikilmiştir. 

Zonguldakte KöylU Gece.J 
Zonguldak, 7 - Zonwuldak HaW 

kevi tarafından bu akıam için köyl. 
gece1l tertlb olunmuttur. Prograllt 
mucibince konferans verilecek, Haj 
kevl Güzel Snn'atler komitesi musiki~ 
Ye Temsil komitesi tarafından il 
defa Mete piyesi temsil edllecektir. 

Bay M hmud Esad lnkılAb 
Derslerine Tekrar BeşladJ 

DOn akvamdan itibaren On ·verıt• 
t•de, inkılab tarihi derslerine tekra• 
baılanmııtır. DUn eıki Adliye 8aka°'I 
Bay Mahmud Esad, Türk Kanuıı4 
Medeniıinin, lnkılAb bakımındall 

e1aslarını nnlatmııtır. 

1&o Kilo Kaçak Kimyon 
Yakalandı 

Edirnenln Kocamustafapaıa auOı( 
takaaında devriye gezen gümrüM 
mu haf aza memurları, gizli yollardd 
•eçen b!r arabayı durdurmuılar, ~~ 
dl>rt çuvalda lSO kilo gümrük kaçafl 
kimyon yakalamıılnr •• mOsadet• 
ctmltlordir, Suçlular da lhtiıaa maa:. 

kemuine teı.im edilmiıtir. 

Çlkolatacdar1n Bir Dileği 
Çikolata fabrikat6rlerJ, muam•\I 

nrıiı·ni lSdememeleri için alAkadarJ 
lara mflracaatta bulunmuılardır. KeO.C 
dllerindeo iltenen dört senelik yer~ 
mikdarı bir mil7on lira kadar tutJ 
maktadır. 

Beledlye Yardım Sandıl• 
Belediye memurin yardım aandıl! 

umumi heyeti Cumartesi gOnü saa1 
11 de belediyede toplanacaktır. Bıt 

toplantıda bir yıllık işler g8rüşülecılıl 
Ye yeni ldnre he7etl aeçllecekt:r. 

Felaketzedelere 
Yardım 

Zonguldak, 7 - Marmara ad•4 
fel!ketsedelerine yardım olmak Oıe,. 
orta mekteb talebeleri aralarında elll 
lira toplamıılardır. 

Ordu, 7 - Şehrimiz Hililiabdlef 
Cemiyetinin öncülliğü ile Mnrmat• 
adaaı felaket gfümllıtleri l~ln yardıııf 
paraıı toplanmaktadır. iık mektebi" 
rlmi:ıı:in Hila!iahmer dernek kolları dl 
bu iıte biltiln lıttk ve güçlerill 
çalıımaktadırlar. 

Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 
1 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: -----------------

Son gUnlerde gırip adım• 1 
akıllı arttı ha Hıaan B. •• 

't 
~ -

({ t \l \f1"Hırm ıuıu 

... KUçllldırden tut tL. •.• Büyüklere varıncaya 
hepıl de haıta 1 •• 

kadar 1 ••• Buna da Hbeb ıık ıık Şi
malden i•len rlbgirlarmıf... Ne 
yapmalı bilmem ? .. 1 

H •. aan B. - Kontenjana 
tutulmalı, olıun bitsin f •• 



~ Şubat 

r---- -

Herıün 
Sıgasal 

Erginlik 
---..._ __ Zeki Mes'ud Alııan 

iS Devlet düzeninde on çok göz 
1 nUnde tutulması ierekli olan it· 
•rlden biri de yurdc!aşl~rın ı:ya· 
•• er · ı· T gın ığidir. 

d Urkler ötcdenberl acunun 
t•let 'Jfkl 

d çı e Un almıf ulusların· •n b' 'd· •i ırı ır. Böyle olunca onların 
}llsaı e . •··· d iik k d ıı.ekr rgınugı o y se e-

ç, .
1 

ır. Bu erginlik ancak son 
fer~ arda yurddaşlarm devlet it· 
de nderı uzak tutulması yUzlin· 

96~0~1raz hozulmuı ve azalmıştı. 
lla Türk devrimi ulustan alı
le n. herıeyi nasıl ona yeniden 

111:
1 Verdfyıe af yasal olgunluğu· 

l•rt°u da tUrlü düzenler ve yasa-
; Ylikaeltmiye baı!adı. 

•eJ· .0n ıaylav seçimi yeni yUk
tu fırı Parlak bir örneği ollDllt· 
ı,:· l<:adın, erkek bütUn yurddaı· 
16 •andık baılarmda heb bir dü· 
\ıl rıce, hep bir ilikli ile tUrk 

'leu~ ve devletinin yeni bir hız, i/11 
bir yUkseli' çağına girmeıi 

rtı:rıf tele bir varlık gibi toplan· 

'lo~d ar Ve AtatUrkün göıterdi~i 
bir il durmadan ylirUyeceklerini 

d. kez dnha bUtUn acuna bll· 
ırn.· 
··ıışlerdir. 

hı :ir uluaun en bUyUk gllcü c: daılar erasındaki birliktir. 
l llıokraıi hiçbir vakit ulusun 

111: 
60

Y•al türla bölllklere ayrıl· 
d 81 

demek değildir. Acunun yeni 
,,ururnuna göre bundan sonra 
d:~~al olgunluk parti kavgalarile 
" gıl, ulusal birlikle ölçülecektir. 
rart· k 
Ulku 1 avga11 demek ulus içinde 

. ayrılığı demektir. 
1. Üiku ayrılığı ulmıal enerjinin 
acayn v k I agını urutur. Birçok Ulk~ 

1t~de gördilillmüz karışıklık ve l ıntlnın temel taıı bu ayrılıktır. 
1' Urk ulusu bu yıkıcı ayrılıktan 
b~r~u~up da yaratıcı ve yapıcı 
.... lığını elde ettikten ıtonra acu
••tın 
, 11 

11Yaaal ve soysal bakımdan 
llıı 0

!iUn ve UstUn ulusları arası· 
R1rıniştir. 

ltld~1Yaaa teoriden ziyade pratik 
2<ia~r. On beş Hnedenberi uluıça 
hug~tdiğlmiz birliğin verimlerini 

Luıunl\ •ylce anlıyacak durumda 
tıl b Uyoruz. Tnrk ulusu ylizlerc~ 
"' d 'P gerHemi~ken cumurluğun 
il, enıokrasinin ilstün dUı.snlerl 

aı v k' lornı a ıtte çok yUksek itler 
••k kUştur. Ülkü gllcü ile en yük-

ert · <:Unu esıne çıkarılan ulus gll-
lın1 ~ Yaratıcıhğma son olmadı· 
l>e1' ~YUk devrim çağı çocukları 

ey anlamıştır. 
- Uluıtın ------

Çinde İngiliz 
l Menfaati 

~011ıu 0~dra, 7 (A.A.) - Çin deki 
" nııt f ı· 
"'llide •a l} eti ile Çin sularında t•d ıe~ . baı gösteren korsanlık 

lrk,ç tı, Avam Kamarasında 
C 8u11~:•li mucib olmuştur. 

on Sim ta dair sıkıştırılan Sir 

t•~iy. p~~· .. Çin komUnistlrrlnin 
tllıı teb kurtUldUklerini ve in· 
•ı.ınd •asın . a h· b· ın emnıyeti husu· 
.._,d - ıç it d' 

·tl'nı hatırlaet •ı• mevcud ol
kra aıır, vaıi ~ıştır. 
d llıetince ~etın, Ingiltere hU· 
lıl~""rn oluPe Yakından takibine 

ittir. nacağını da ilave et· 

l>tr G•ne bu ba . 
y suıe, D . hıe daır sorulan 

13•ng-Ç, .. ı,. cnıı Birinci Lordu, 
t ~•Yana h . . 

fil . Opçekerd o ne rı Uzermde 
... 
0lıllinın ~n mUrekkeb bir 

""'•kt •mnıy t' 
o e ve allahı e ı muhafaza et-
i ınıiltakad ı muhafızların da 

ı..ı Ct1.·ab a dolaımakta oldu-
ını verrnlıtir • 

SON POSTA 

Resimli Makale a Genelik Ne Demektir? D 

~~ 
Bir lngi1iz filozofu der ki: "insan her yaıta genctir. 

Yeterki gencliğln kıymetini ve ne demek olduğunu bilsin" 
ve hareketsiz de!ikanlılardan daha ırenc ve dinctirler. 
Hakiki genelik her yafta hareketli, cevval o'mak demektir. 

Bu söz çok dotrudur. Altmıtını geçkin, aaçlan aklaıınıı 
kimıeler vnrdır ki yirmisine henöz basmıf, fakat durgun 

Ve ıpor, bugilnkü manasıle, .. kafanı~ ve Ylicudün geoclikini 
her yaıta temin eden en comerd ılaçtır. 

~- -- ---... 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Siyasi Bir Sahtekirlık 1 
Romanya da 

'i 
Başbakanın Kardeşinin 

lmzasile Bir Beyanname Neşredilmiş 
BUkreş, 8 (Husuıii} - Şimdiye Bunda Bay Stefan bir sosya· ı zetede beyanname neıretmediğini 

kadar benzeri hiç görUlmemlş llst fırkası teıkil ettiğini bildiri· ve bir fırkada kurmadığını bild irmiş, 
siyasi bir sahtekarlıktan bahıedi· yordu. Bu haber siyasi mahafilde kendi imzası kullanılmak a.uretile 
liyor. HAdise şudur: çok derin bir hayret ve hatta can sa.hte bir beyanname r.eıredilmiı 

Gazetelerden birinde baıvekil sıkıntısı ile karşılanmıştır. olduğunu söylemittir. 
bay Tatareskonun kardeşi bay Fakat Bay Stefan, kendlsile Bey Stefamn bu sözleri u~erlne 
Stefan Tatareakonun lmzasile bir görUımiye gelen gazetecilere evve· efkiirıumumlyenin hayret ve hcye-
beyanname çıkmııtır. la hayretini bild rerek hiçbir ga· cam artmıştır. 

syan Mı? 
Eaki Yunan Diktatörü 

Yeni Bir Teşebbüse 
Daha Giriımiı 

Atina,8(Hususi} - Bir gaz•te
de okunduğuna göre, eski dikta· 
tör General Plaıtiras, Yu· 
nanistanda bir ihtilal çıka· 

rarak Hlikfımeti devirmek için 
Bulgar• Yunan hududunda bir 
kasabaya gelmlı, bir müddet bek
lemiş, fakat blrşey yapamayacağını 
anhyarak Fransaya gitmiştir. 

Sovyet Rusya Merkezi 
İcra Komitesi • 

Moıkova, 7 (A.A.) - Yedinci 
Sovyet Rusya kongresi 605 klıilik 
merkez icra komites!nl lnlihab 
etmiştir. Bunların arasında Stalln, 
Molotcf, Kelenin, Vorofilof, Ka
ganoviç, Orjo::ikitı ve Libinof 
da bulunmaktadır. 
Bay Çörçll:n O§lu Meb'us 

Seçllemedl 
Londra, 7 - MUfrit muhafa· 

ıakArların lideri Bay ClSrçil'in 
oğlu Bay Vovertre Randlof lnti
hab da'resinde lfcİ namzedi 
Kleari') e karşı mağlfıb olmuş, 

Kleari beş bin fazla rey alarak 
meb'uı seçilmiştir. Bu seçim hal
kı şlddet!e alakadar etmiştir. 

Çok Şiddetli 
Münakaşalar 

Parls, 8 (Hususi) - Meb'uıan 
Meclisinde bir soıyalist meb'uı, 
Dumerg kabinesi zamanına ait 
emirnamelerin tetkik edilmesini 
fstemiı, Başbakan Bay Flinden 
ise bu teklifin reddini ileri aUr• 
müıtUr. 

Bunun üzerinde çok ıiddetli 
münakaşalar ve bazı çatıımalar 

olmuş, neticede teklif 262 muha· 
Uf reye karşı 318 reyle reddedil· 
miıtir. 

Evkaf Müdürleri Arasında 
Ankara 7 - lsteğile tekaüd 

edilmiı olan Çanakkale Evkaf 
mUdUrU Bay lsmail Hakkının ye· 
rine Malatya Evkaf müdürü Bay 
Murad, Malatyaya Giresun Evk~f 
memuru Bay Sıdkı Oaman tayın 
edıldiler. 

Antalya Evkaf MUdUrU Bay 
lsmail Hakkı ile Konya Evkaf 
MüdUrU Bay Tahir becayif edil-

diler. 

Bay Midhat Şükrü Nam-
zedliğini Koydu 

Verilen malumata ıör• eski 
lttlhad ve Terakki fırkası umumi 
katibi bay Midhvat Şükrü, Siva& 
müstakil aaylavlıgı lçın namzedlf-

flni koymuıtur. 

/STER iNAN !STER 

ugoslavyada 
Meb'usan Meclisi Bir Emir

name he F eahedildi 
Belırad, 8 (Huırnsi) - Meb'u• 

aan Meclisi, Mayista yeni seçim 
yapılmak kararile, Kıra) naibinin 
bir emirnamesi Uzerino feshedil· 
mittir. Yeni Mecllı 3 Haziranda 
toplanacaktır. 

Avusturyada Kaynaşmalar 
Yine Başladı 

Viyana, 7 (A.A.) - Grazdan 
bildirildiğine göre sosyaliıt-komU
nlst müttehid cebheaf isyanının 
yıldönümU mUnasebetile tarafdar

larmı umumt müesseselere, nak
liyat ve tUtUn dairelerine karıı 
boykot yapmıya davet etrniıtir. 

Fimriah kayakçılar kampında 
da bir toplantı yapan birçok 
Nazi tevkif edilm:şar. 

K~miteci Mihailof 
Ankara 7 - Makedonya ko

mitec:si Mihailof, hasta bulunan 
karısm.n tedaviıi için Kaatamo· 
niden buraya geldi. 

F ele.nenk Gemisi 
Herlog Hendrik adındaki bir 

Felemenk harb gemisi bugün 
limanımıza gelecek, bir hafta 
kadar kalacaktır. 

iNANMA! 
Bir fıkra muharriri, kendi kötesinde yazdıtı bir 

yazıda şu 2'arib hacliseyi anla~!yor: 

f'teklerine urılıyor, bumunu çeke çeke, anlatılmaz bir 
feyler mırıldanıyordu. • . 

" K<Sprüyil geç'yordum.. Onümde, yirmi bef, otuz 
yaıl ;ı r:nda bir kadınla, lir de küçük çocuk yilrilyordu. 

Çocuk asabi jdi, hırçındı. Ga:iba bıraz evvel, anncıi 
onun yolda 2'ör0p te çok istediti bir feyi almam19tt . 
Yahud ki arzusu hilafına bir yere götörülilyordu. Her 
ne ise. Muttnııl ağl ıyor, ryak direyor, kadının ellerine, 

/NA 

Onun bu halinden hızar o an ana, birdenbire durdu. 
Oradaki bir fener. direğinin dib!nde nokta bekliyen 
zabıta memurunu ııarct eder <> k, en sert tavrile: 

- Suşl dedi; yoksa ıeni şimdi polise teslim ederim 
görOrsDn gilnünil! 11 ' 

Çocuğa "po'.is,, ı umacı giLi tanıtan analar mnnlesef 
eksik değildir. Böylelerin idrak sahibi oldukl::.r.n,· 

Sayfa 3 

r 
s ıüa 

Dünyada Saadet 

Bir Daha Azalacak .• 

-
Evlerinde rac'yo maklneıi bulu

nan lar belki ci'uymuılardır, Almanyıı, 
radyo l9lerinde bir yenilık yapmıt: 
hu, şubatın on dördönden baş!. y.ıır .. k, 
her on beı günde bir defa pertemle 
akıam:arı, bQtOo Almanyıının radyo 
ietnayonlr.rı, Yaaati Avrupa uatile, 
gecen.n on birinden geceyarı• na 
kadar, meıhur o:m ydn Alman kom
pozitörlerinin Herlerini ilrme yay
mek için tahsis edilecekmif. 

Bu mühim haberi timdiye kadar 
duymam f iseniz, timdi benden 6ğre· 
nınct-, belki: 

- Ne kadar iyi.. Yaıaam Alman· 
y&n n yeni rejimi 1 diyecekıiniL Şim-

diye kadar hiç Lir Qlkede kimıenln 
hatırın t gelmemit olan bir lyi'ig& 
yapmıf. K yıda, buc kta kalmıf, 
kendilerini tanıtamamıf, kim bilir, 
nice iyi bntekArlar vardır. Bu yeni 
usul ıayeı.inde onları da bütün dünya 
tanıyacak. Bu sayede dünya yeniden 
güzel eaarler dinleyecek, hem de o 
zavallıler ıöhret ve para kazanacaklar . 

* Bizim evc!e Radyo makinul 
bulunmadıtı için ben taaa çekmiyo· 
rum. Beni diltündörea ıey, radyoda 
icad edilen bu uıulün baıka itlere de 
ıreçecetldir. O kadar mDbim olan 
bu yen lik elbette yalnız radyo ıaha· 
11nda kalmıyacak, dil•yaaıa bntcın 
itlerine de bulaıacaktır. 

Şöhret de, zenginli!c ıribidir. Zil· 
ğllrt iken rahat, zenginleıinc:e rahat• 
ıız olan eski kundura yamayıcıaının 
hikayesini bilirsiniz. Onun gibi tölırul 
do insanı rahataız eder. 

insanı, meşhur değilken, hiç kimse 
tanımaı. Hiçbir gazeteci evine gellb 
de filan me1ele hakltaoda l..ıymetlı 
miltaleasını sormaı:. Kendi kendine 
rahat oturur. 

Meşhur olan adamlar, töhretl 
kend i!eri arayıb buldukları açın, 
onların ı,,öhretlerinden do ayı rahatsuı 
olmalarına pek de acınmaz. 

Halbuki, yenl usul, tin.diye kac.'ar 
tanınmomıf kalıb rahat oturanların da 
rahatını k:ıçıracak. Meseli, okuyucu
larına hem merak vermelr, hem onlara 
hoşça ..akit geçirtmek için sık ıak 
anketler tertfo eden gszetec.:ıer, 
:.,lf an. bir ı esim meıeleııi hakkında 
anket yapmak stedikleri vakit ilkin, 
kendleri arayarek, meıhur olmuı 
resshmları dolaıtıktan 110rıra, yeni uıul 
akıllarına gelince: 

- Kıy da, bucakta kalmı f tanın
ın mıf reHamlar da olsa gerek. On
ların da fikirlerini almak lbıml 

Diyerek, tanınmamıt ne kadar 
reHam V"raa onları da arayıb birer 
birer bu!acaklar, onların do fikirlerini 
ıoracaklnr, onlara da: Ostadl dlyo 
hitab edecekler ve onları da meıhur 
edecekler. 

Şimd iye kadar, mf'fhur olmadık
ları için, kendi hallerinde rahat rahat 
oturc.n o zavallılar da rahatlarını 
kaybedecekler. 

Şimdiye kadar yalnız, töhreti ken
dileri arayıb bulan meıhurlar rahatsız 
olurlard'. Bu yeni uıulden ı;o:ıra, 
kendisi ıöhret aramadığı halde, meı· 
hur o1an ıavallılar da rahahız 
olac.ı> 1 : r. 

HJ asa, dGnyada saadet bir daha 
azelacak 1 

Eski Bir Muahede Kutlulandı 
Nevyork 7 ( A.A.) - Dün, 

Fransa - Amerika cemiyeti seno· 
lik ziyafetini vermiı, 1779 • da 
Fransa ile Amerika arasında ya· 
pılan ittifak muahedesinin imzaıu 
kutlulanmıştır. Bu itt:fak netice· 
sinde Fransızlar, Amerikahlara, 
lngillılere karşı yaptıkları miis
temleke mllcadelesinde yardım 
etmişlerdi. 

Bugünkü Maçlar 
Buglln lik maçlarına devam 

eıHJecek, Takaimde Kaıımpaıa
Anadolu ve SUleymaniye - Beykoz, 
Beıiktaı sahasında Fınerbahçe • 
lstanbulspor, Altmordu • Beyler· 
be) i, Kadı köyünde de Beşiktaı • 
Vefa ve Hilll - Eyüb maçları ya· 
pılacaktır. 

İrtihal 
Sultanahmed cemil hatibi ve 

br.şmüezzbi 81ty Hafız Te,f.k 
bu gece irtihal etmiştir. Bugün 
cenaze namazı altmıf senedenberi 
hizmet et.iği Sultanahmed cami· 
inde eua edilerek Eyüb Sultan.• 
defnedilecektir. Muhitinde ciddi· 
yet ve iıtikameti.e ıöhret bul• 
muıtu. Allah rahmet eylesin • 



4 Sayfa 

. \ . 
Zaf ram bolu ~ 
Köylerinde ...... _ 
Son Posta . 

Za franb olu 
( Hususi ) -
Toprakcuma 
Zafr an bolunun 
beş saat öte· 
sinde kurul· 
muş eıkl bir 
paıar yeridir. 
Burada yalnız 
cuma günleri 
bUyUk bir pazar 
kurulur. Bu 

' 

paı.ara, Zafran• Toprakcumanın 
bolunun bir· köylü doktoru 
çok k5ylerinden ıatıcılar ve alıcı• 
lar geldiii gibl Ar~ç, Çerkeı 
köylerinden de ıelenlır olur pazar 
da, her biri on beı, yirmi odalı 
büyilk haular vardır. Bu hanların 
alb flrdolayl dilkkinlarla doludUJ", 
bu dUkkinlar kUçUk kliçUktnr. 
Toprakcumada pazar bnyok bir 
intizam içinde kurulmuıtur. Paza• 
nn en yukarı kısmında buğday 
hali Yardır. Ön kısımda baıma· 
cılar, bakkallar, yanda kaaablar 
yer almıştır. Pazar çok gonit 
bir yer Oıerlne kurulmuıtur. 

Pazarda birkaç tanı de ••vardır. 
Cuma gUnleri kalabalık olan 
burada cumadan mada günlerde 
hemen hiç kimaecikler kalmaz. 
Buradea KadıbükU köyünden 
yetijmiı bir doktor oturur. 

Doktor iyi bir terbiyi almıt 
uyanık bir adamdır. V • köylllle· 
rin sevgisini kazanmıtbr, Burada 
bu adamın önayak olmasile bet 
dershaneli bir okul kurulmuıtur. 

lkl kat üzerine kurulan bina 
bu yıl ikmal edllmit ve tedrisat 
baılamıştır. Pazarda en çok satı• 
lan emtaa buğday, arpa, mısır, 

et, mevlilmine iÖro karpuı, kavun, 
soğan, manifatura, tuhafiye ve 
zllcaclye etya5ıdır. Pazar haftada 
bir gün açıldığı için Toprakcuma 
dükkAnlarının kirası çok ucuzdur. 
Burada en bllyUk bir citıkkin• 
yıllığı en çok otuı lirayı geçmez. .. 

Toprakcumanın dört yanı köy· 
lerle doludur. 

Bu köylerden çıraklar köy'1 
•ltmıı evli bir köydür. Yukarı
çıraklar, Aıağıçıraklar ve Derler 
diye Uç mahalleye b6llinmUıtUr. 

Köyün etrafında çam ormanları 

vardır. Köylülerin Araç çayı kıyı-
11nda bostanları •ardır. Tarlaları 
ısok geniftir fakat köyllllerio deli· 
balaları ekıeriyetle para kaz.anm•k 

Jçin J.tanbul fırınlarını tercih 
ettlklo&ıf en çıraklar araziıİnln 
mühim bir .kısmı ekilmez kalır. 

il. Eaver B•t• 

BUTUN ULK~YI 
HERC.U . 

DOLASAMAZSI NI Z 
F~KATI 

~nPosta 
DAKİ e,i R iL AN 

BUTÜN ÜLKEYİ HER c;lJN DOLA$1R 

SON POSTA 

• 
ABERLERI 

Karadeniz Kıyısının 
K8.sabalar-'ndan "Biri: 

Verimli 
Bulancak 

Bulancak ( Hususi ) - Kara· 
denlı: kıyuının ıirln kasabalınn· 
dan biri olan Bulancak bağlı 
olduğu Gir sun vilayetine 11 
kilometre meaafededlr •e en çok 
fındık çıkaran iskelelerden blrid'r. 

Fındık toplama iti her -6ene 
aA'uıtoıun yirmi betinde baılar 
ve mahsul eylfılGn onbeiinde pi· 
yasaya aevkedllir. 

Bulancakta her cumartesi gUnll 
pazar kurutur. Ordu vilAyetinden 
do alııveriş lçfn bu pazara gelir• 
ler. Bulrncnk 283 evli ve 1700 
nufuı~u kUçllk bir kasaba olma· 
aıaa rağmen muntaram kuruJmuı 
yapılan kArglr ve modern bir 
kurum arzetmektoylr. Yalnız yol
lan geniıletllmlye ve düzeltilmeye 
mlihtaçtır. Kaymakam Bay Hay· 
reddin Yrvuı:, fırka reiıi Bay Naci, 
ve Belediye reisi ka1a banın iman 
hususunda ciddi çalı9malar yap
maktadır. 

Kasabaya bUUin devlet daire
lerini içine alacak güzel bir hn-

Mersinde 
ihracat Mallarımıza Hile 
Karaıtıranlar Mahkemeye 

Verildiler 

Menin (Husuıl) - Anupaya 
ihrac edilen birkısım pamuklar 
preste balyc haline konulurken 
kontrol memuru bunlara hile 
yapıldığını, pamukların içine çekld 
ye eski avar} a pamuk konuldu· 
tunu farketmiştir. Hadise zabıtla 
tesb ıt edilerek bu pamukları 

ibrıı c edenler mahkemeye yeril· 
mlwlerdir. 

Grip 
lzmirdede Meslevli Bir 

Hal Aldı 
lzmir, (Huauıi) - hmlrde 

1&lgın halinde Krip vardır. Valilik 
genel uğ'ık kurultayın toplantı· 
ıında lzmirin sailık itleri i'ÖrU· 
tülmUt ve sıkı tedbir abnmaaına 
lüzum iöıterilrnittir. 

Iımirde denilebilirki her e•d• 
sırlp baataaı vardır. llkmelıı:teblee 
rin bir bafta müddetle tatil edil· 
meal muhtemeldir. 

Jandarma Dövenler 
lımir, (Huıuıi) - Değirmen

dere nahiyesinde vazife aörmek 
lıteyen bir jandarmayı dö•mekle 
ıuçlu Şabaa, Hamid, HnınO ve 
Fehmi Adliyeye •erllmftlerdir. 
Üçllnc8 karar hlkimliii Fehmi 
ve HUınU laakiarmda teYkff 
kararı vermfttir. 

Tıkirdagmda Odun KömUr 
Fiatleri 

T t.""irdat (Huıuıt) - Burada 
mahrukat fiatları ucuzdur. Odua 
kömUrUnün k{losu 60 par dır. 
Tat kömürUnUn ft(!lbası da 120 
kuruıa aatılmaktadır. ...., ... 
Mekteblerde Seçim Derılerl 
Gaıianteb (Huıuıt) - Bu haf

ta llıe ve ilk meldeblerde bUtUa 
der1ler 1eçim iti Uzerinde top
lanmıthr. 

BUtl\a talebeler ikinci mlinte
ldb seçiminde lntihab merkezle· 
lcrlne götUrUlmUş, nasıl rey veril• 
diğl k ndilerint gösterllml9tlr. 

Bulancak kaymakamı Bay Hayreddin 
Yavuz 

lcümet konağı yaptırılmııtır. Bft· 

Uln köylerde köy kanunu tatbik 
edilmekte, muhtarlar her on bet 
gllnde bir kaza merkttıindo top
lanarak Kaymakamdan direktif 
almaktadırlar. Burada l>lr tek 
mekteb vardır. Bu mektebdo 
8 muallim tarafından 350 talebe 
okwtulmaktadır. Mekteb bet sınıf· 
lıdar. Fakat iki sınıfın birer ıube· 
ıi yardır. Bu ıuretle yedi 
dershaneli olmaktadır. Mek· 
tebln baımuallirıU Bay Aaaf 
Gtineydır. Çok kalabalık olmasına 
raim•n laabeill idaresi sayeaiode 
mektebde hiçbir intizamsızlık g8-
rllmemekte, bllha11a sıhhi vaziyet 
gayet düzgün gitmekte, çocukların 
beden •e giyim temlzliilne çok 
ftlua edilmektedir. 

TUrkofi9 Raportörleri 
b:mir, ( Huıuıt ) - TOrkofls 

raport6ru Bay Baha, TUrkofiı 
Ankara merkez raportt>rlllğilne 
tayin edilmlıtlr. lzmir ıubesl ra· 
portörlliğUne de Ankara merkez 
raporörlerlııden Bay Nejad tayin 
edilmiştir. 

Nevşehirde Genelik Ve Bayındırlık 

Nevıehirlıler Pek Bereketli Olaa Üzümlerinden 
lıtifad~ için Suma Fabrika11 lıtiyorlar 

Nniehrhı genel görünü9il 

Nevıebir (H~ıuıi) - Burada ıayet güzel llzllm yetiştirilir. Fakat 
alıcı olmadığı için bu üzümlerin mühim bir k11mı burada kalır ve 
hatta çlirür. Burada lıfr •uma fabrlka11 açıldıj'ı takdirde ttzUmlerln bu 
Akıbetinin önüne aeçllıcık •e lıalka büyllk bir kazanç yolu temin 
ediJmlt olacaktır. 

NeYşehirde 5 bin ev, 20 binden fazla da nüfuı vardır. Son Hn•· 
lerde her bakımda Herleyen Nevıeblrde etekten tepeye doğru kademe 
kademe yDkıelen bir tarzda kurulmuıtur. Şehrin sokakları puke ile 
örtnlmU§tllr. Muntaı.nm kanalizasyonu vardır. Nevfehire bağlı blltiln 
fOSeler mekemmel bir haldedir. Genelik aayet iyi çalıımaktadır. 1 

Mlikemmel spor teıklJati Yardır. Yalnız burada Halken yoktur ye 
gençler bir Halkevi kuruim•ıını candan ödemektedirler. 

Tirebolu da 
Bir 
Pehlivan 

Tirebolu, ( Huıuıl ) - Alır 
ılklet ıampiyoau oldutunu s6yleyen 
Reıid pehlivan ıehrimize gelmlf· 
tir. Burada bazı hDnerler göıter· 
miı, bu meyanda ellorl ile ayak
ları ilıeriae iıtinad ederek ıırt· 
UıtU yere yatmış v• üzeriao 410 
kilo slkletinde fındık ve fasulye 
çuvalları yığdırmıt •• bunları 
uzun müddet üzerinde tutmuıtur. 
Halk bu pehlivanın hUnerlerlnt 
ra~bet etmektedir • 

Denizlide Tlf o ... , 
Denlı:li (Huıuıi) - Denizlide 

ıon günlerde tifo vak'alarına 
rastlanmııtır. Denizli lisesinde 
dört talebe tifoya tutulmuş ve 
derhal mem!eket hastahanesinde 
tedavi altına alınmııtır. Hastalı· 
tın öntıne geçici tedbirler alın· 
mııtır. 

Biga da 
Bir Yangın 
Başlangıcı 

Biga (Husuıt) - Kurıunlu 
mahalleıinden Bay Eyüblln ••İn• 
den yangın çıkmıı, ba9ka yere 
aarmadan ı6ndftrlllmtıı mahalle 
büyük bir tehlikeden kurtarıl· 
mııtır. 

Yangını ilk 6nce haber alıp 
koıan Ye yanmakta olan odaya 
büyük bir cesaretle girlb ıöadür· 
miye çalışan Belediye Baıkanı 
Bay Rnıld Uıuma bu yangında 
eisiz bir fedaklrlık göatormfı, 
dumandan boğulacak bir hale 
gelmiıtir. 

Afyon Talebesinin HilAliahmare 
Yardımı 

Afyon (Huıuıt) - LiH talebe· 
leri aralarında bir f aoe llıtesl 
açmıtlar ve toplanan 15 kllıur 
lirayı Ankarada tfiIAliahmer 
aeoclik dernoiin• aöndormlıltrdlr. 

j_ Nakligatcılık _ _ 

1 

Demirgolu 
Hava Yolu 
Rekabati 

Tayyare ile yolcu ve •~ 
nakli ifl, ıon birkaç yıl içİP~ 
ökonomik ııkınbyn rağmen, acııbl 
da aldı, yUriidU. Okadar ki ., 
birkaç yıllık nakil vaaıtasın~ 
eski ve yaşlı demiryolları 

korkmıya baıladılar. Bu kor' 
atır'at isteyen ve biribirinden u JI 

ticaret merkezleri bulunan ıo""' 
leketlerde daha açık olarak k~ 
dini göstermektedir. Bir Okyall_ .. 
dan öbilr Okyanosa kadar uzaJ""" 
yukarı Amerika gibi memle~ 
!erde ıehirleri biribirine bağlıJ,I 
demiryolu kumpanyalarını so,1 d' 
larda telaş almııtır. Bunlar • 
dllnyaca töhretl olan Ün) o~ 
Pasifik kıımpanyasının mlişterı~ 
rinln büyUk bir kısmı hava yol~ 
tlattln tutmıya baılamışlaro,;. 
.. Vakit nakiddir ,, sözüne bli}1~ 
ehemmiyet veren Amerikal~ 
aeyahatlerinl çabuk aona er~ 
mek için biraz fazla para vernı 
ten çekinmemektedirler. t1' 

Bu durumu gözönUnde tu 
demiryolu kumpaoya11 rekabett~ 
kArlı çıkmak için seyahat ın 
delini kısıltabilmekten b~ 
yol görmemiştir. Onun ıy
çok ıilr'atli gidecek yeni tr~ 
lor yaptırtmııtar. Tayyare "' 
gilerlle aiislll olan bu yeni tr~ 
ler kUçüktllr. Umnluklan aııc 

63 metreyi bulmaktadır. Üç 1' 
ıon bir katar meydana koyu~ 
Dk iki vagon yolculara, fi 
yagonda da lokanta, posta Jj 
baiaja ayrılmııtır. Her vagon ol 
t 16 oturacak yer bulunduğll _ı 
göre bütün katara bioebilc~ 
yolcu adedi 232 yi geçemiye~ 
tir. Tren ga~ et hafif bir madd 
den yapılmı . ır. Ağırlığı 60 t~ 
dur. Bütün bu saydığımız va 
lann gayesi slir'ati arttırmnkl~ 
Kumpanya bu isteğinde mu,·aff d 
olmuıtur. Bu yeni trenler ot 
bir giditle saatte 200 kllonıe~ 
yapmaktadırlar. Bu sllr' at, t~ .J 
yareye bakarak azdır. fai""' 
karadan otomobillerin demir)~ 
luna yaptıkları rekabeti tamn~ 
baltalamaktadır. Tayyareye k ıJ 
da emniyet, ucuzluk ve ahık ~o&' 
gibi unsurların yardımı ve saa~ 
200 kilometrelik göz karar~ 
.O.r'ati ile üstün olmıya çll 

maktadı". 

Son Posta 
Y ... I. el7u\ Heoradlı H Halk 

ldlJabtiye, Ç.atalçeşme ıokeğı, 
ISTANBUL 

..... .... 
OaaetemiıJe çıkan 
ve resimJ_,riu bütün b . 
mahfuz Ye gaıetemize 

ABONE 
1 e 

Sene Ay 
ter. ICı. 

TORKIYE 1400 7SO 
YlJNANlsTAN 2340 U20 
&CNEDI 2100 t400 

Abqoe bedell eeşindir. Ad rff 
cJe!iftirmek as IM&rtıı•vr· ... _.. 

Gelen ..... ı .. ,, .,,ru .. ı" 
U.lardan mea'ullret •''"~ 

" CitaP içio "'mektuplara ıo kıaı 
p\&I ilAveıı Jiizımdır. 
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.., 8 Şubat 

Japonyanın 
istekleri 
Ve lngillere 

~aponyanın kabınn ıığamadıfı, 
::•ılenıek istediği bugUn apaçık bir 
lı lkattlr. Futa nUfusunu barındır
... ak, fabrik larında bol bol yapılaa 
... ,dde) . 
ı., . ~rı rıatm k için yeni toprak-
lıı~ı~hti~acı vardır. Yine apaçık bir 
J, attır ki Mançuko bu~n bir 
hP?n. rnGstemlekeaidir. Fakat Japon
llti~•tiyor ki "Uznk Şarkın BüyUk 

nyası,, olsun. 

~p '11ılia Japonya Asyada yeni 
iÖr~:lc iatiJ& etmek makıadında gibi 
lJtu,

4 
~ilkten bnıka uzak ülkelerde de 

liab ~ 11Qfuıı mıntakalıırı arJyor. 
tbQ •tıııta.su ökonomi yolile elde 
it,,:~ istiyor, Cenubi Amerikayı 
ltt; 1 ikUaadi nüfuzu altına almak 
'• >'or, hnttı Hindiatanda bile 6ko
dtd"':f h.kimiyetini koru ak iatetln-

"· 
~o'Jc8UtUn bu istekler karııaında en 
Çu_ korkan, hiç ıübheaiı: logilteredir. 
Cilt 1cQ Japonya bu saydığımız yerlerde 
f,"0~0ıni nüfuzu elde ederse, logiltere 
bu rı~ıan kapanmıyn mahkum olur. 
~:tbebledlr ki İngiltere, Jnponyanın 
)ti • bOyilmeıt iateğiae kartı giSz
~o ıtıı.ıyor, hattl tarafdar bile göı:ilkfi
Ö'fc.r. Bu sayede Japonyauıo, kendi 
t•~e 0ınik hlktmiyeli altında bulunan 
Jete re el uzatmasının önllne geçebl· 

:ini dil DnUyor. 

tcab •kat lnJriltere, bu siyasa Ue 
ı,,.1 ~· Japonyanıo iktısadt tecavüz-
B~ll an ne gepobilecek mi? 

iG~~e kalıraa: Hayır. Çüokll Japonya 
fi .d~IQ rekabet davasını knzanaca~ 
~ •ndedir. Bunun neticesi olarak 
lı:, birinde fngtlt re ile Japonya 
aı.t•· karşıya gellb blrlbirlerine dio 
lçt aterecek de ektir kt dQnya •ulhD 
bll~ büyük tehlike! rden biri de 

lir. - ir 

Hindistan 
idaresinde 
Değişiklik 

Londra, 7 - Hindistan ka· 
nununun dUn Avam kamarasında 
müzakeresi, bazı sert mtınaka• 
ıalar hariç, slikO.netle geçmiç 
denilebilir. Hindi tan nazırı li
yiba trahnda söz alarak, eYvell 
teknik sebeblere lstlnad ederek 
Hindistanda Ye eyaletlerinde 
mesul hUkfımetler teıkilinin lU
zumunu ve bu sistemin ameli 
noktayı nazardan hayatiyet ka· 
biliyetinl haiz bulunduğunu bbate 
çalıtmıştır. 

Hindistan nazınoın beyanatı 
meclis Uzel'.lnde derin bir tesir 
yapmııtr. Llyihanın kabul ed.il
m ıl çok muhtemeldir. 

Con lmon • Laval 
Londra, 7 ( A.A. ) - Yarın 

Parise gidecek olan Hariciye Ba
k nı Sir Con Simon'ua, Pranıa 
Hariciye B kanı Bay Laval ile 
görllşeceği söyleniyor. 

Iran Ve lsveç 
Arasında .. 

Stokbolm, 7 (A. A.) - Şim• 
diye kadar çok mllnk şif bulunan 
Iran - lsveç ökonomik münase
bata, son zamanlarda daha da 
ziyade inkişaf ~tm ktedlr. 

Iran hllkfımetl, laveç fabrika
larından birine 5,1/2 milyon 
kuronluk lokomotif ısmarlamıştır. 
Bir tlltUn I brlkasının lnş sını 

A da bir lsveç grupuna ihale etmek 
.,. eri Ve tasavvurundadır. 
Sovyet Rusya Sovyet Ruaya VeParlm n· 

t rlzm U uıu 

SON POSTA 

IJ ı 

Deniz Silahlarını Kuvve endir cek, 
Y ni Harb Gemileri Yaptıracak 

Tokyo 7, ( A. 
A. ) - Bahriye 
nazın, mccliıde 

beyanatta bulu-
narak, bahri kon
feransa müteal· 
Jik müzakereler 
akamete uğradığı 
takdirde Japon• 
yanın - milli mil• 
daf aası:u temin 
meksadilo • ken• 
di donanmasının 
muhtelif sınıfla· 
nnda bir takım 
tadllit icra ede
ceğini söylemlı· 

tir 
Nazırın beya-

natına göre, bazı 
aınıfJarda Japon• 
ya, lngiltere vo 
Amerikadan faz

1 

la inşnatta bulu
nacak ve diğer 
sınıflarda ise 
onlardan daha az 
cakbr. 

Bir Japon llB"keri makin li tUfok başında 
mşaat yapa- kuvvetlendlrllmemesi teklifinde 

Nazır, Japonyanın aaffıharb 
harici kalacak eski gemilerin ye
rine koymak üzere her sene 
54,003 ton yeni tnıaatta buluna
cağını bildirmiştir. 

N zır, gelecek deniz silahları 

konferansında japonyanın lngif
ter ile Amerikay , Singapur Ye 
Havay deniz slerinin daha fazla 

bulunacağını da ihsas etmiştir. 
Amerika ya gelince: 

Vaşington (A.A.) - Harbiye 
nezareti tarafından hazırJanmıı 
olan milJl seferberlik plinı iiyan 
meclisine verilmi§tir. Bu plan, 18 
yaımdan yiiksek olan h rkesfn 
sil.ah altına alının ınn, rei cum-
hurun, pla tahakkukuna lü
zumlu olan bUtUn sanayii kontrol 
tmeslııe mlls ade vermektedir. 

Bir G ··nde 1200 Mev uf 
tik Vllfington, 7 (A.A.) - Ame- Moskova. 7 ( Röyter) - Sov-
~ anın, Mookovada v Sovyet yetler birliği k-0ngr sinde Ba ba- Pariste Yine Büyük Bir Nümayiş Yapıldı 
k uıy nın daha bazı y rler:indekl kan Bay Molotof, Sovyet esas Pnrls, 7 (A.A.) - Dün akşam, Madlen meydamrun civnnnda, 
011801oslukları Jağvedilec ktir. teşkiliit kanununun intihabat fos- 22 ye doğru, çoğu konUnlst olan nümayişçiler zabıtanın llxerine 
~Bu haberi veren Hariciye ne· lında ynpılacak değişiklik hak· bir alay nllmaylşçl, treni r, oto- atei etmişler, bir lrijiyi yarala-
ııı, 6~1 bu Ilga keyfiyetinin, iki ·kında izahat verlrke de i~tir id: bUsler ve tramvaylarla, cıvardan mışlardır. 
'tttll 'ltt eket erasıudald diplomatik "- Parlimontarizm usulünde pariae akın ederek, Konkord Elize sar ymm yakininde, 

Sayfa tJ 

Gene 
Bir Kızla 
Sevişigoruın 

Uzak şehirlerimizden birinden 
bir mektub aldım, umumi surette 
hoşuma gitmeyen manuu bir 
Anadolu ı•hrinden ge1meal ltiba
rlle bOıbUUin canımı sıktı. Bu 
okuyucum aynen diyor ki: 

Hanım teyze, 
iki •enedenberl S. H. isimli mek• 

tebli bir kızla ıoviılyoruz. Fakat aon 
zamanlarda birjblrimizden ayrıldık. 

Aldıtım ıon mektubda bir ıene kadar 
sabretmemi yazıyor. Kız.ın mektebi 
bitirmek için tam iki seneıl var. 
Fakat iben Hbıranlanıyorum. Ayni 
zamanda kıxıa aileai aramızdaki mO
nuebettea haberdardırlar. Onlara 
kartı blgbir teklifte bul unmadım. 

Binim ~aziyetlm iyidir. Fakat bir 
taraftan da aıkerliğlm için tam Uç 
ıtcmem vn. 

Bu meHley1 Hkerlitlmi ikmal 
ettikten IODJ'a lal 7apsam fOkl& 
DHıl bareket •tHm. 

Bunua i~iıa •İz ne deraiJaiL 
A.E 

Dikkat ediniz bu genç aıker
liiin• bqlamaıı için daha llç 
aeneıl oldupna göre şimdi 17 
yaflnda demektir, kız ıda mekte
bine göre nihayet 14 thıdedlr, 
yani çocuktur ve ikisi birlikte 
el ele vererek bir gl>nUl macera· 
11ına glri~miıler. Mevzu umumi 
surette ho§uma gitmedi, bUyUk 
ıehirlere nazaran biraz daha 11ıkı 
olması itibarile bir Anadolu şeb· 
rinde c6reyan etme&iae bllıbüttın 
Oıüldlm demi,tim. 

Hakikaten 6yledir. 14 yatında 
bir kız garb memleketlerinde 
( hattA cinsiyeti teayyfin etmemiı) 
bir çocuktur, kısa etekle gezer, 
bazan çenber çevirdiği de olur . 
Maamafih ara ııra bu çeşid mek
tublar da g5rmekliğime Tağmen 

Umld ederim ki bizde de bu ıekll, 
müstesna vak'aiar halindedir. 

Dinlenir ml, dinlenmez mi bil
mem, fakat okuyucuma kızı ki· 
tablarile bqbaıa bırakmasını 
tavsiye edeceğim, benUz önlerin
de aşkla uğrqacak çok yılları 
vardır. ..... ffi..ı~~~ .. _betlerde herhangi bir de- mevcud en iyi esaslar aynen meydanıaa doğru ylirUyllş yap- bazdan revolver we hançer taşı-

l ~·'lig k k d TEYZE l~ ın vu uuno atfedllmemek Sovyet siıtemine ldhnl edilecek· miilardır. yan, 40 a ar komünist tevkif ·-----
ieldiğini llAve ediyor. tir. ,, Sen Lazar istasyonunda Te Ko& edilmlftir. Bir Bllgln ÖldU 

Fren o Ve Ar b Cenubi Amerlkada kord meydam cıvnnnda 565 kiti Saat l ,30 da mevkufl rın eayııı Parlı, 7 (A.A.) - Fransa 
p mi k tlerl Aısompılon, 7 (A. A.) - Bir tevkif olunmuştur. 1200 Q bulmuvtur. " Vatan sever Akademiıi 11yelerinden B. L6notr 

Cidd arla, 7 Fransa, Bağdad, t bliğ, Paraguaylıların Tarrire Nlimayişçilerin birçoğunun ilze- gençler" teşkilatı, akşam zeri ölmlltlllr. 
t •la' 'le Şarki Erdende Elçilikler kal sini 1 gal etmiş olduklarını rinde silah, lobut ve benzinli bir yıldönllmü toplanbsı aktet- [ Lönotr çok maruf bir tarih 

~~ec~c~k=ti-r.~~~~~~~~=b=ild=i=rm~e'k=t=e=dir~·~=-_,.,~--------~~p=n~ç=a=vr=a~Ja=r=b=u=J=un,m~u§~t~ur~.======~"'-="mJşlm==er-d=ir=.===-=~==~=ı===-.... -.11=b=i=lg=i=ru~i=d~L~]~==-.!!~-======~~:=s~ 
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GECE iZ HAYR , l ' 1 

Yazan : Server B dl 

Dunku 
S Ktsmın HDlftsasu 
:.:tna banyodan çıkınca pija
ş· 19111 büründü, sedire uzandı. 
it ltr:ıdi hizm tçi&i ilıtiyar Halime 
S '~ın masaj yapıyor, fakat 
li~l~aya beğendiremiyordu. 
_ 11lltı kadın bir aralıkı 
1_ Benim çocuk İbrahim daha 
'U""•UP=->'ap8 wr. Sana o maaaj 
c- ın d di 
·~el • · 
fen:a bu münaeebetaiz ıöze 
ıe" .

1
.halde kızdı. Biraz sonra 

gı ısı M • d ll.nli 4 'eJaddnn haber ıor u, 
tinı ':; kadın: ''Bn .abah git• 
- De~kttıb yazdı. 
- n ek bana mektub yazdı~ 
Seırn:n dedim ki ona; Neden 
gibi t ~anıma geçen günkü 
l"ttııyoru af tuhaf mektublar 

'\' sun?.. 
ta\'b a kocasın ı· 
}'ıkt•-e tabbinı bn e ıne geçerse, 
Ilı ""· Şehitı·k tUn evi barkı 
,
6
'naönIUnn:d te buluıtuğunuz za· 
Ylet11iniz; ! ene varsa birb'irlnize 

lnfllctubu v~'dı. dedim, dinlemedi, 

Halimenin halinde bir tuhaflık 
vardı. Sesi garib hir tarzda, adeta 
erkekleşorck ve kalınlaşarak 
yükseliyor, fakat boynu bükilk 
duruyordu. 

Selma ince bir korku duydu. 
Belll etmemeye çalışarak •or· 
mll§tu: 

- Peki, mektub nerede? 
- Canım, hep yazdığı mek· 

tubler gibi bir ıey.. Bana biraz 
okudular. Seni föyle seviyor, 
böyle seviyor füin. 

Selma bağırdı : 
- Kim okudu? Mektub n re

de diyorum &ana !. 
Halime başını dikle§tirmfıtl: 
- Yavaş, bnnım, yavaş! dedi, 

çok bağırma öyle, duvarların 
kulağı ,,ar! Mektubu ne yapbmsa 
yaptım. Bilmek mi istiyorsun? 
Oiluma. verdim; biraz eğlenıin 
dlya lbrahime · verôim. Zavallı 

oğlan! Sevda mektubu nasıl olur, 
görsün J 

Selma kıpkırmızı kesildJ. Nedir 
bu lbrahim hikayesi? Halimenin 
zonı nedir? 

- Yine nıt lbrahim 1 diy• 
bağırdı. 

- Evet hanımcığım.. Mektu· 
bun ondn.. Sıkı liıkı aoklıyor. 
Yani lbrahimin dind ı:niz, bile
ıiniz. Hem evvelki gün slz!n Nejad 
Beye yazdı;ıoız aıektub da onda! 

Sel a ağır w• simsiyah bir 
klbuıun altından kalkmak isti· 
yormuş gibi ilavrandıktan. ıon.r~ 
bir ıı,rayıf 11çradı vo göı:lerı101 
ujuıturarak Halime) e baktı. 

fhtiyer kadın, §İ§ göz kapak
larının altanda ı~u,ulen, sinsi ve 
fesad yu\ ası gözterile. bir tahta 
kaşık gibi uzayan alt dudağile 
hareketsiz duruyordu. 

Gözlerini kırpa kırpa, lijır 
ağır dedi kh 

_ Darılma gllcenme, hanım-

cığım.. l[brahim benim bir tanem· 
dir. Ne yapalım? Allah onu da 
ZSyle yaratnnı· Herıeyden mahrum. 
Sen i'el de bu ana ytireğine sorl 

içi sızım 5tzım sız:lı~ or, hnoım
cığun.. Hiçbir kadın onun yüzüne 
bak .ıyor. Otuzuna .g idi. Kos
koca oğlan., Onun da g6nlll bir 
ıeyler jster elbet 1 Tümsek dedi· 
lerae toprak değil ya, 0 d insan 
canı var zahir.. Bilsen seni 0~ 
kadar dn sev r, geoe gündüz 
seni düşünür. Arada bir sen de 
onu düşUnliver.. Mektubunu kim
seye göstermez. 

Selma ellerini yüzüne kapa
yarak Halinıe}ıl dinleyordu. Ko
caıı iÖZllnüo önüne geldi. Elli 
yS§Wa rağmen dimdik vllcudn 
uzun boyu, genit omuzları, potreİ 
gibi sağlam ve uzun bacaklar.ile 
kocası 1 Sert ve sivri bıyıldarı ı 
fena tıraş olmuş çenesi ! 'Es'ki lbi1' 
komiteci, şerefine ve namusuna 
çok dü,kün bir adam ki, bu 
mektublar eline geçse, biç şa
kası yoktur, Se1maya dilnyayı dar 
getirir. Ab şu Nejadın ihtiyat· 
sız1ıkları... Mektuba neler ya%dt 
acaba 1 Eskileri gibi ise felaket 
Kocası bir sabrını görse kafi. 
~limaUab kudurur, hiç ıakeaı 
yoktur. felaket, felaket, felaket ! 

Karşısına bir zebani gibi di
kilen bu karıyı Selmanın boğa· 
cajı geliyordu; fakat kocasının 
diltündlikçe bUtün vilcudil g&v
ıiyor, kanına ağır bir tntıU do· 
luyor, omuzları dllşilyor, dermanı 

kesiliyordu. Tekrar yilzlikoyun 
yatmak ve bu sefer ağlamak ia-
tedi. Öyle bitik bir halde idi 
ki bayılmaktan, ölmekten, bir da
ha kalkamamaktan kOl'kuyor.du. 

Halime ona yaldaıh ve cesa· 
retle, divanda, yanına oturdu. 
Arbk 11Haıumcığım11 dejil, "kı· 
zım;, diyordu : 

- Kızım, tevekkeli mi ben 
sana gelıin de lbralaim aenl oğ
aun dedim? inan bana .•• Vallahi 
seni seVl>or... Geceleri seni sa
yıldadığım ku.ağımla duyuyorum. 
Ben aana ne zamandır bunu 
söy1iyecektim. 

Fakat bilirim; kızarsın, köpO-
rlirsUn. Ne yapayım? Ojulcaizım 
ağlasan, inlesin, hlçb;r kadın eli 
tarafından oktanmadan erisin, 
gitaia mi ? Allahtan ki alduna 
bu geldi. Ben anayım. Evlldımın 
saadeti içia her çareye bat ıvu-
rurum. (Arkaa& var) 
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D ünya Hadiseleri 

Fransız Gümrük- Si ÜJ8b Giy • 
ıren 

Şul ı t 

Kari Mektubları -
Bir Vergi Mükellefinlll 

Dileği 

cüleri VePapa'nın Ş . F d k H••k•• d 
Bir Hediyesi aır erez e e · u um ar 

Fransız Eakanı Mtıyö Uvaı H;şamın Bı~r Oy 
geçenlerde ltalya; a yapbğı ı . unu 

Oğul 
Altı Hne evvel burada muıak

kaf at tahrir eden komisyoalıt 
mlllklere fazla luymet v• lrıd 
takclir otmiılerdl. V era-i bu kıyıD•t 
ve lrad Uzerlnden verilmektedir· 
BuillD ise emlAk kıymetleri • 
zamana niıbetle yUıde 60-70 er 
silmiştir. Biz o 'Zaman fıtida il• 
hükumete müracaat ederek kooU' 
lan kıymet ve irada itiraz etıDİfı 
bu iıde çok rnUbaliğa oldutu•• 
bild;rnek yeniden kıymet takdir 
edilmesini ve konulan kıymetbl 
haddi makule lndirllmeıini lıtr' 
mtıdlk. Fakat • 1 tadilAtı muclb 
esbabı mucibe görOlmediğindeD ,, 
dlleğimiz reddedUmlttlr. Re'ıd 
malmUdUrU tarafından yapılan bll 
red ke>fiyeU bizim gadrlmlzl ınd" 
cib olmaktadır. Mağduriyetimi•• 
meydan verilmemek Ozere emil" 
kimize yeniden kıymet biçiJmeılol 
dl!lyoruı. 

Fransız ha· ziyaretten döner- t · 
kanının kızı ken bindiği tren ~ 

hudud üzerinde 7; 
gümrükçü· durdu. GUmrUk ~ 
/erle karşı memurları içeri ıJ 
karşıya girdiler. Devlet ~ 

adamının bavulları bntUn diğer 
yolcularınki gibi açıldı, içlerinde 
gümrüğe tabi birşey yoktu, fakat 
sıra Bakanın kızı Matmazel La-

' valin kine ileldiği zaman gümrük 
memurları onun bavulunda yeni 
bir mücevher mahfazası gördlller, 
içinde baait bir teıbih vardı: 

- Matmazel bu test bih)n kıy· 
metli birşey olmadığı görUIUyor, 
fakat ınahfazaıı yenidir. Binaen• 
ale!•l.ı gümrüğe tabidir. 

- Peki efendim, •eririm, fa· 
kat faturaaı yok, kıymetini ılze 
ıöyleyemiyeceğim! 

- Sebeb? 
- CünkU bu, bir hediyedir, 

bana Papa tarafından verilmiştir. 
GUmrUk memurları bu muha

\'ereden ıonra dUıOnmOtler, mah· 
fazamn da mUhlm blrıey olmadı
ğına bakarak aUmrDk rHmine 
tabi tutmamıilardır. 

* Amerlkada, artık idet oldutu 
Am•rikanın Uzere bu yıl da bir 

l t tane otomobil aa• 
.11sn ° omo· lonu açılmıştır. Bu 
bil •al onu salonda teşhir edf· 

len otomobillerin en ucuzu bizim 
paramızla 500 lira, en pahalııı da 
1450 liradır. Maamafih ısmarlama 
hususi tertibatı haiz olarHk yap· · 
tırılanlarm içinde daha pahalıları 
vardır. 

Amerika gazeteleri bu salonun 
açılma11 münasebetile otomobil 
.atıcıları arasında bir anket ya· 
parak en ziyade banil ımıf mUı· 
teriyi tercih ettiklerini ıormuşlar· 
dır. Üzerinde herkesin mutabık 
kaldı§'ı cevab ıudur: 

- BOtnn dünyanın en tatlı 
mUşterlsl Amerika kadınıdır, gelir 
muayene eder, en ziyade koltuk
larını, aynalarmı ve karoserlsinln 
§eklini gözden geçirir, bilha11a 
fren leri hakkında malumat alır 
ve nihayet peki efendim, diyerek 
hiç bir9ey almadan çıkıb gider. 
Buna mukabil erkek mtııterl kaba 
ve haıtndir. Bağıra bağıra konu· 
ıur, zannedersiniz ki kavia et· 
mektedir, makine üzerinde milna· 
knşaya girişir, zannedersiniz ki 
mllhendistlr, fakat söyllye söyliye 
kendisi de yorulur, ve içeri girdiği 
zaman beğenmediğini söylediği 
otomobili, kapıdan çıkarken satın 
almış buiunur. 

~-··························································· !mm 

6UTUN ULKE.YI 
HERCtUN 

~· 

DOLASAMAZSI NI Z 
F.O.KaT 1 

~nPos:ta 
DAKİ ~İR. iLAN 

BüTÜN ÜLKEYİ HER ciJN DOLA$1R 

-

Rahmetli Ziya Paıa, edebi 
zevklerin içinde yaıanılan mu• 
hite fÖre değiıtiğinl anlatmak 
için ıark ve ııarb ıairleri, ediblerl 
araaında bir karıılaıtırma ya· 
parken: 

Mümlrlln mi Senaiyl Ferezdek 
Molyer &'ibi bir tiyatro yasmak 

Der Ye bir iki 6rnek daha 
göıterdlkten sonra ıu htıkmD 
·nrlr: 

İklimde hükmü :yok mu farkın 
Vaziyeti bir mi garbti ıarkın Y 

Üstıadın Molyere karıı habr
ladığı F erezdek, filhakika ınrk 
ıairJerlnin en bOyflklerindendir. 
Bugün bile Irakta, SuriyedG, 
Hicazda, Mısırda, Yem ende onun 
tlirleri zevk ile okunur. Bu adam, 
ıeYdlklerlnl övmekte, sevmedik
lerine ıövmekte çerçeve, ımır 
tanımıyan bir ıairdi. Sözleri han· 
çer gibi keıkia, kıvılcım gibi 
yakıcı olduğu için devrinin bO· 
yUklerJnl UrkUtmUıtU. Onun dilini 
tutmak için bol para Yerirlerdi, 
bol hediyeler yollarlardı. Fakat 
ıair, seYmediği kimselerin para· 
larım, armağanlarını kabul et· 
mekle beraber yine onları hırpa
lamaktan geri kalmazdı. Emeviler 
namına Medinede Valilik yapan 
Hakem oğlu Mervan, ıalrin devlet 
siyasetine dokunur bazı ıöılerlnl 
duyarak kendisini cezalandırmak 
için HUkUmdardan izin fıteyince 
ıu cevabı almııbı Dövme, .okıa f. 
Vali, bu emir llzerine taire yUı 
dinar ( elli logiJiz altını ) ve bir 
binek deve yolladı. GördUğU 
karıılık, uz.un bir hicviye idi r. 

Fereıdek, tflrde olduğu ka
dar çapkınlıkta da şöhret almııtı. 
Kadana bayılırdı, boyuna halayık 
alıb keyf çatardı, içki) e de gö
nUl vermişti. Deninin sayılı ay
ycşlarmdan sayılırdı. Valilerin, 
zabıtanın onu arasıra hırpalamaya 
vesile buluşları da çapkınlıktan 
ve ayyaşlıkla göıterdiği ifrattan 
ileri geliyordu. Fakat dediğimiz. 
gibi, dilinden OrklildUğO için ko
lay kolay habıe atılamıyordu, 
ıUrgUne gönderilemiyordu. 

F erezdek uzun yıllar bu ıııu· 
retle yaıadı. Söyledi, yazdı, içti, 
eğlendi, Hicaz ile Suriyede ve 
Irakta yirmi otuz yıl parmakla 
göıterilen bir ıehsiyet mevkiinde 
kaldı. Şimdi ihtiyarlık devreıl 
başlıyordu. Saçı, sakala ağarmııtı, 
ditlerl kalmamııtı, heli de ıezl· 
lecek kadar çökUktU. Likin ruh, 
yine ayni ruhtu, kocamak bil
miyordu. Bu sebeble do ıairin 
gözü gUıel kadın eteklerinden 
ayrılamıyordu. Bu da onu sevme-

1 

yenlerin, ,ekemiyenlerln elinde 
bir istihza, bir taarruz mevıuu 
teşkil ediyordu. 

F erezdek bir gün, Emevi hli· 
kUmdarlarmdan Hişemı on bin· 
lerce kiti önünde utandırmı§tı. 
EmeYllerle H•şlm otulları ara· 

, ımda bir mukayeıeyJ tazammun 
ederek ı6ylediği bir kaside hU
knmdarı küplere bindirecek bir 
mana ve bir kuvvet taşıyordu. 
Kaı:ldeyi şairin ağzından ve hü
kümdarla birlikte dinleyen halk, 
ıürekil alkıtlarl a kend.nl takdir 
ettıği için Hişamın hissesine 
yalnız auımak düşmüıtü. Lakin 
o, hıncını içinde sakladı, perva· 
sız ıairl cezalandırmayı tasar
ladı. 

Hişam da, herkes gibi, ıairln 
hassas noktasını biliyordu. Bu, 
a-ençlik iddiaıı ve gene yafa~ 
mak kaygusu idi. HfikUmdar 
onu, lıte bu noktadan yarala
mak iıtedi Ye bir gün onun evine 
gUul bir halayık gönderoı. Şair 
evde değildi. Canh armagan, 
onun yıllardan beri kocasından 
vefasızlık gören kansına teslim 
edilmiıtl. Kadın kııkançlık ate
şinden kurtulduğunu sandığı bir 
ıırada evine gtızel bir musibe~ n 
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Son Posta 
Ye•m1, at1••lı H-adia •• Halk raaetuı 

lakLıabuye, Çetalçeome eokaiı, as 
l&TANBUL 

( 

\ 

..,,n • 
GaıetemiıJe çal<an )'azı 
te reeiml-.rio bUtUn haklara 
mahfuz ve gaıetemiıo aittir. - .. 

ABONE FIATLAAI 
·-,.:~1111!9~~~ 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. "'· ltr. it. 
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YUNANiSTAN 2340 U20 710 210 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli pe.ıiodir. Ad reı 
4ellttinnek as kurt&~""· 
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a.ı .. ""' .. ,, •• 11,,. ... 

•nlerdea Mea'ultrel •"""'•& 
Cevap içio mektuplarfi 10 kurqlQ 

pw ilAve .. lazımdır. 

Po... kutuau ı Hl ı.tubuı 
Telgraf ı Soopoıta 
Telefon ı 20203 

- Oel, dedi, •eni huküındar bana 
gönderdi. 

girdiğini a-llrUnce telAta dUıtU, 
için için yanmaya baıladı. Hala· 
yığı getiren mabeyinci de ıu 
manalı ıözlerl ıöylüyerek onun 
kııkançlık duygularını körftkle· 
mekten geri kalmadı. 

- Bu hala} ık F erezdek için· 
dlr, fakat size de hizmet edebilir. 
Elnrir ki onu kendinize bağlıya• 
bilesiniz. 

Bu ihtar, kadının gözlerini 
açmasına kAfi geldi ve mabeyinci 
döner dönmez koşarak odatmda 
uyuyan oğlunu uyandırdı. 

- Kalk, dedi, durma, hüküm· 
dar bir cariye yolladı. Baban 
~elmeden onu kendine bağla. 

Çarşıda gevezelikle meıgul 
olan şair, aaraydan e\·e bir nefiı 
halayık yollandığı müjdesini alır 
almaz yerinden fırladı, nefes 
nefese eve vardı, daha eşik Uı· 
tunde iken karııındao ıordu: 

- Gelen halayık nerede? 

- Oğlunun odasmda!. 

- Oğlumun odasınd•. mı? Ne 
münasebet. O, benim için gön· 
derilmlıtl. 

Ve söylenilen yere koıtu, iki 
gencin başbaıa Yererek çereı 
yemekte olduklarını gördU, erkeA'in 
kadına, kadının erkeğe kiraz 

ıunması, yemiı çiğneyen gene 
ağıılardaki baygın ıapırlı, orada 

biraz evvel cereyan eden ıahneyi 
bütl1n beligatile anlatıyordu. 

F orezdek aarsılmıı hülyaların 
ııtırabını mUbhem ümitlerle yen· 

miye çahıarak kızın koluna 
yapıfb. 

- Gel, dedi, seni hUkllmdar 
bana gönderdi. 

Kız, kolunu hırçın bir ıllklnlıle 
kurtardı ve haykırdı: 

- Yıkıl be ihtiyar, kolumu 
kirletme. Ben aahibiml buldum ve 
sahibim beni buldu. 

Yarım saat ıonra ıairle otlu 
hükümdarın huzurunda bulunu• 
yorlardı ve baba, lılediği gUnah· 
tan dolayı oğlunun cezalandırıl· 
maaını iıtiyordu. Hlıam sordu: 

- Bu suçu neden itle din? •• 
Babana gönderilen bir helayıgın 
kalbine girmek doğru muydu? 

Dellkanh, sUkôn içinde, fU 
cevabı verdi: 

- Efendimiz, bu ihtiyar tam 
elll yıldır anama taıarruf ediyor 

f 

İnıboluda Molla Huan oJl11 
~f'kıo rci Mahmıııl 

devabier 

~1alatyada lokanıaoı Vanlı Bı1 
Ahmed Hamdiyeı 

Halk dlllnde Haleb veya Dl
yarıbeklr çıbanı denilen, intı,.r 
vasıta11 o haYaliye mahsus ıinek
ler olduğu ıöylenilen Şark çıbr 
nının lı bırakmadan tedaviıi usulO 
henüz bulunamamıştır. CUd mUtr 
has&ııları bu huıuıda tedldkat yap
maktadırlar. lstanbulda elektrik 
ile az iz bırakmak ıuretlle teda" 
vlsi mümkün olmuştur. Bu busur 
da daha fazla malümat istenir•• 
Gureba haatanesinde profeıör BaY 
Hulusi Behcete mUracaat etmek 
lazımdır. 

* Tak.imde SıraeıelTilerde Bay .AJJ 
Saime: 

Talebe hocasından ne öğren" 
dlse baıkasına da onu öğretir. B .. 
naenaleyh bizim yazdığımız yanhf 
değildir, tadil edilmlıdfr. Ancak 
biz sizin mektubunuzu da ffill 
tetkiki için alakadar daireye g80" 
dermlştlk. Son mektubunuzda bi
raz daha naılk olaaydmız l1abet 

ederdiniz. Hocanın yanlış öğret' 
meal keyfiyeti tedkik edilmektedir· 
Neticeye intizar etmenizi tavsiy• 
ederiı. 

• 
Bay 1. İzzet Öıtürkle Salim Uy8alt: 
Sarih adruinlıl aönderlr1enl' 

mektubunuzu basarız. 

izahat Bekliyoruz 

Gazetemize F. N. remıll• 
mektub gönderen lıçlye:· 

V erdiğlnlz malumat kafi değil
dir. Biraz daha sarih olunu:ı·• 

biran evvel göndereceğiniz me1'4' 
tubunuzu bekllyoruı • ............... --

····" ······················································ 
ben onun bir halayığına el uı•t
mıııam çok mudur? 

Htıktımdar a-tUdil: 

- Babanm oğlu lmlf,lıl• 
ÇUnkU bu dUtOnceler ancak dol" 
tumuı Ferezdeke yakıtır. 

be•t 
Diyerek delikanlıyı ser 

1
,dl: 

bıraktı, ıatre de ıu s6zlerl ıöY 

- Sana yeni bir hala)'1k ";, 
rebillrim, likln oğlun, f11Ul~:tı
onu da elinden alır. Halbuki 'kıt" 
yar, bir kafaya çift kUlôh YğJ&ıO 
maz, giydiğinle iktifa et, 0 b•Jı. 
için hicviye yazıb öc almıya 1'•11 

M. T. 
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-ı Ziraat Bilgisi ("' J -, 
Zeytin 
Ağaçlarında 
''/Jamucak · 

'' Armudluda Boy Z. Ah'l'ıed ıoruyorı 
" buradaki zeytin ağaçlarında 

Parnucak eledikleri bir haatahk 
~~.:: Zeytinlere çok ıarar ver· 
h 1&'Jnden şikAyet ediliyor. Bu 

4•ıtalık neden ileri gelir Ye 
Çaresi nedir? 
:-Bu huıtal;k yurdumuzun Hylln 

0 :an her köteainde vardır. Zeytin 
a~açJar.nın çiçek meı;ıiminde 
8
& .. ca kar yağını, gibi bir görUnllt 

\'trdiğfnden ona ködülerimiz 
•• J 

Parnucak,, der!er. Fen dilindeki 
•dı '' ÔfiJlora Olevina ,, dır. Pa· 
lnucakJı bir ağacan başına gldib 16 dallarını ıilkeleyecek oluraanız 
h~e dalların üzerindeki pamuk 
Yıgınları arasından binlerce haıe
t . 
~nı ı bavzılanıp uçuıtufıınu ga
tUrıUnüz. 

Fakat bunJar uzaklara gide
llleyib yine dallara konarlar. IJte 
b Pamuk yığınlarını yapanlar da 

2 1.ı uçanların kurdlarıdır. Aacak 
• 3 mllimetre boyunda ve bal

•uırnu kıvamındaki bu kurdlar 
tekerli bir lif aalvererek o pamuk 
)'ığınını yapar, bu yılının altın• fa saklanarak çlçelderla •e dal-
arın suyunu emerler. Elbette 

k'1yu emilen çlçık aallumı kızarır, 
urur, dökUIUr. O Hn• de bu 

Yllzden bir tek zeyli• ahBmaz. 
Zeytinleria çiçek açmaıma 

t•dar atacın l'Övdealnde, ıurada 
urada kabukların arHında ıu.-

layan bu haıere•ln anaçlan o 
ıarnan çıkıb çiçeklerin dlblerlae 
Yumurtlarlar. Henüz bu yumur-
t~lardan kurdlar çıkmadan zeytin 
bgaçlarına bakaraanar: çiçeklerini ll gör-Ur, o yıl bereketli mahıul 
8 acatınızı umarsınıı:. Halbuki bir 
lbüddet •onra bu yumurtalardan 
kurdlar çıkıb da pamuklar aarma-
t~ baıladı mı yllz kilo alacajmıa 

ır bahçeden on kiloyu zor alır· 
•ını:ı. 

h itin . klStU bfr tarafı da bu 
8 ferenm o pamuk gibi ifrazatı 

l)kerli olduğundan [zeytin afneji
ı, ~kUa Olea) dediğimiz ve zeytin• 
ll ' 1 kurtlandmb döken haıerenln 
'brern_,afne yardım eder. Ç&nkU 
k u ıöylediiim ıinek zeytinlere 
t Urd atabilmek için bu iıten 6n· t: fekerJi bir şey yemeie mulı
la Ç~ır. Onun için pamucaklı ağaç
tı:. • •inek te üreyib zaten ta
ta 

11 
az olan ağacın geri kalan 

"~~~ini de kurtlandırıb döker. 
'P orllyoraunuz ki pamucak 
bo~c:e bir baş bellııdır. Onunla 
l<u trn~k ta bir hayli müıkUldUr. 
fay~etlı rüzgar ve yağmurlar çok 
tirı a~ıdır. Onun için zeytinlikle· 
'hn ol hava almasına dikkat 
lhıc:~idfr. Sun'i mücadeleye ı•· 
18() Bunun için bir teneke ıuya 
dir,1~ranı arabsabunu koyub eri· 
dallıl ı. Sonra OıtUne damla 
Y•iı • d&kerek 180 aram da gaz 
!bacı \~tarıınız. Haaıl olan bula· 
'ia ır pUıkllrkeçle pamucaklı 
~ kuvvetlice aerperıiniz. 

IG•d •ınuc:ajın anaç böcekleri kıtı 
tın ~:in çatlaklarında ve dalla
J.t,tt b felerinde geçirdiklerinden 
clel•rb/flanaıcında ağaçların göv
ı, ... ,111~ ~ireç badanaslle badana-

• çok f aydaaı vardır. 
§ '( Çiflçl 

tllca ,,:P;ncak Dılmllnlln Ame
ditin den h •ruaa aıılanınca yetif me
~'•d ald A aha~dlyoraunuı. Belki de 
•le )'a lllerıka asmaaının nev'i 
•l&lc P•ncak Q • • aları zUmUnUn fizyoloJI 
"ınan1.. uygun değildir. Amerjka 
tı .... ın ne.,.. d 
nızda1cı ıc· 1 ne ir? Toprakla· 

~u,,tlerı b~eç nıikdarı nedir? Bu 
•ab V• • • ıldirebilirıenlz size ce

-.. '"rırun. _ Ç ,. 
J Ziraat h -
.. '"n"8. ~"•undaki "ltklllulaıa& 

•l•e ce • Poeta• .. • (Çiftti) .. 
"•b Yerecektir. 
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Dlllrada Olup Bitenler 
-----

Çölde Bir Kan Döküldü 
Zevcesinin Gözü Önünde Bir Baıka Kadınla Muaıakaya Dalan Bir Erkek 

Refikaıına Fena Bir Yol Göıtermiı Olur Mu, Olmaz Mı ? 

Fransızların Müstemlekelerinde Yerlilere Ve Kendilerine 
Tatbik Ettikleri Muhakeme Usulleri 

: ı- Bilmecemiz -+ 
Geçen Bilnıece
mizi Doğru 
Halledenler 

lngilterede ve Fra111ada 
cinayet davalarının nasıl 
görlHdUğUnü Son Poıtada 
okumuı olan bir okuyucu 
birkaç gün evvel benden 
ayni devletlerin mlstemle
kelerinde de ayni muha• 
keme uıullerinl takib edib 
etmediklerini ıormuıtu. 

bilhlfyordu, eıaaen baıkan 
da ıu cUmleyi illYe etti: 

-Filhakika zabıtanın 
raporlarından anlaııldığına 
glSre ölen erkeklere kaFfı 
çok Hrt olmasına mukabil 
kadınlara kartı çok yu
muıakb, etrafındaki doıt· 
larıaın refikalarmı bile 
birer •ık oyuncağı olarak 
tellkki ediyordu. Mamafih 
Madam Perren'den baıka 
metresi olduğu bilinme
yordu. 

Birer kUçUk aulu boya ala• 
caklar; Samsun Duuılupıuar mektebi 
11nıf 6 d•n 92 Hikmet, lıtanbul 44 cü 
mekteb B·! den 89 l\ ecati, Maniıa 
ortamekteb 3-2 den 116 Nevzad, 
latanbul 49 uncu mekteb 95 Semahat, 

Hafta içinde Şimal! Af .. 
rikanın ktıçtık bir kaaa• 
baıında görülen bir dava, 
bu ıorgudan Fransızlar 
aid olan kıamını anlatmalt 
lığım içi• bana fırsat ver· 
di: Hayır, Fransızların 
Fransa dahilinae tatbik 
ettiklerinin ayni deilldir. 
Müıtemleke~e jUrf uıu• 

ltl yoktur, cinayet dava· 
ları da, ceza dayaJarı gibi 
ılırlllür, muhakemeyi 7a• 
panlar adliye blkimlerl olduğu 
gibi, kararı vere11ler ld• onlardır. 
Y alaız ıuçlu yerinde bulunan aalen 
bir Franaız iH bu takdirde Yazi
yet biraz deiftir, bu laalde de mu· 
hakemeyl yapan •• kararı veren 
mahkeme heyetidir, yalaıı bu heyet 

.ıu hake meyi 
" dinlemeye , , 

çajırılan kur'a 
fle ıeçilmiı 6 
klıilik bir jüri· 
nfn fikrini ıor· 

aııya, vereceği 

kararın "halk 
duypauna,, ay 
kırı dnıub dttı· 

mlyeceğinl an· 
Keyon'un 80n resmi lamıya mecbur
dur. Maamafih jllrloin fikri ile 
batlı değildir. Fikrini ıorduktan, 
aldıktan ıonra da iatediği karara 
Yermekte ıerbeattir. Halbuki 
Franaada it bunun aksinedir, 
maZ11unun bldiseyl yapmıt olsa 
dahi ıuçlu görlılllb görllJmlyece
tine karar veren jüridir. Mahke
me heyetinin vaaifHi bu kararı 
kanuna tatbik etmekten ibarettir. ,,. 

Şimdi ıize, bana bu malumatı 
vermekliğime fırsat çıkaran hl· 
diseyi anlatayım: 

Miralay Keyon evlidir, güzel 
bir lrarııı vardır. Buna rajmen 
Madam Perren lımlnde bir kadın 
ile zevcealnln göılerl 6nUnde 
açıktan açıj'a muaıakadadır ve 
bu kadının eilenmeal için bir 
çöl gezintisi tırtib etmlı. Kadın 
erkek bazı doıtlannı çağırarak 
bir kerYan yapmıf, yola çıkmııtır. 

Madam Keyon tllbheaiı abll· 
kan da zayıf oldutu için ıenlaln 
bu vaılyeti karıı11nda ondan 
intikam almayı dOtUnmllf, Kaban 
isminde gene bir mOllzimfn met
resi olmuıtur. Maamafib yine 
zevcini kııkanmaktadır, Madam 
Perren ile kaYga etmektedir Ye 
itte cinayet te bu kavgalardan 
biri eınasında Kaban'ın Miralaya 
beı el kurıun ııkmaaile olmuıt'!r• 

* Katil, Parla Baroıunun en 
. UnlB avukatlarından Metr Hanri 
Tores'i vekil olarak getirtmlıti. 
Kendiıi de büyük mikdarda para 
kefaleti verdiği ıçın serbest 
maznun olarak bulunuyordu. 

ilk dakikalarda davayı huku• 
ku umumiye namına yalnız mtıd-

Ölen miralay Keyon 
delumumiliğin takib edeceği zan• 
nolunuyordu, fakat calH açılınca 
maktulun H•ceslnln hukuku ıah· 
alye olarak, bir vekil göndermek 
auretile davaya karııbiı anlatıldı. 

Ve Hanri TorrH derhal aya
l• kalkarak: 

- Bir kadının kendiıi için 
katU olan bir adamın ıııleyblnde 
vaziyet almaıının aon derece 
gayrlahlAkr olduğunu ıöyJedi .• 
Muhakeme bu başlayııtan heye
canla olacağa benziyordu. 

Başkan hu Franııı: mahke
m11lnde olduğu gibi ilk önce 
Yak' anın bir buliıaaını yaptı, 
aonra maznunu ıorguya çekti. 
MUllılm Kaban çok yorgun gö· 
rünüyordU Ye kUçlükle söylüyor· 
du, ilk söıil piımanlık izharına 
inhisar etti. 

Kaban - Cinayet mahkeme
ıinin huzurunda, Miralay Keyonua 
hatıraaını hürmetle selamlamayı 

bir vazife bilirim. 
Bu, çok dllşüaülmUı ve IJI 

ezberlenmit bir cümle halinde idi, 
devam ettiz 

Kaban - Takdir ettlj'im ve 
• , kdirine mazhar olduğum bir 

' lr:n Uzerine ateı ettiğim için 

Bir kuJ1lbqı 

mlltee&1if olduiumu ı6ylemek lıti
yorum. Fakat bidlae öyle t•ralt 
içinde cereyan etmlıti ki, irademe 
laikim olamadım. içimde ebedi 
bir azab olarak kalacaktır. 

MDlizim Kaban amiri hakkın• 
da ıöyledltf bu takdirkAr clmle· 
lerin sonunda ıu mülAhazayı ilave 
etth . 

_ Mamafih kendiıi de çok 
aert, fazla mOtohakkim bir adam· 

dı. 
Ölenin ltu kuauru berkeace 

Baıkan &len hakkında 
bu malumatı verdikten 
ıonra öldOrealn mUte•effa 
hakkında ıarfettlğl takdir 
klraae ı6zleria bir riya 
-.eri olduğuuy ıöyledi. 

Baıkan - Siz ona 
murdar derdiniz, o da ıl

zln hakkınızda domuz ıözllnO kul 
!anırdı. 

Baıkan bundan ıonra 6lenln 
karı1H1ın katile metreılik ettiğini 
ıöyledi. MUIAılm Kaban bu nok· 
tada bir erkektir. Muaıeret ka
idelerini bilir, bir erkeğin kendi· 
alne metreslik 
eden kadının 
lıminl söyleme

ai kadar bayağı 
hir hareket ola 
mıyacağını tak 
eder,fakat mah 
kemenin huzu· 
rundaydı. in· 
kir etmedi, auı 
mayı kafi bul· 
du. 

Fakat ne 

olursa olsun bir öldüren M. Kaban 
erkek kendia:ne metrealik eden ka· 
dını zevcine karıı bil• müdafaa 
etmek hakkına malik midir ? 

Başkan bu fikirde olmadıj"ını 
ıöyledi. 

Sıra tahidlerin dinlenmeaine 
gelmlıti. Mahkeme hAdiaenln te· 
ferruatını on]ardan öğrendi: 

Kenan bir konak yerine gel
mişti, o gece orada dana edili
yordu, Madam Keyon kocasının 
mOtemadlyen Madam Perren ile 
dans ettliini g&rllnce dayanama· 
dı, aralarına girdi, ayırmak istedi 

• iki kadın saçsaça baıbasa geldi· 
ler. MUlAzım Kaban kavgayı ya
tııtırmak isteyince Keyon onun 
bojaı:ına aarıldı: 

- Sana ne oluyor? 
Maamafih Uç bet dakika son

ra umumt bir barıııklık olmuıtu, 
herkes bunda aamimt idi değil 
mi bllinemez, fakat ertesi gece 
baıka konak yer:nde aynı hldiae 
aynı tekilde tekerrtlr etti, fazla 
olarak bu defa Madam Keyon 
mağliib vaziyette yerde yahyordu, 
o zaman Kaban rovelverinl çekti 
Keyon'a beı el ateı etti v~ 
Kıyon da ölU olarak yere dllıtU. 
MUllzim Kaban hidiseden ıonra 
öldUrdüğllntin zevceıine, yani 
kendiıinin de metresine dönerek: 

- Bunu sizin için yaptım 
demiıti. Mahkeme önünde inici; 
etmedi: 

Kaban- EYet, ıöyledlm, fakat 
bu hareketi soğukkanlılıkla yap
mıf değildim. Üzerime birdenbire 
bir delilik rilzgirı gelmişti. 

Bu ıırada Madam Keyon'un 
vekili bir 11öz aöylemek latemlıti. 

( Devamı 11 inci yüzde ) 

latanbul kız; lisesi 85 Lamia Bayl\n 
ve Baylar. 

Birer llstlk top alacaklar: 
lıtanbul 44 liucü nı1ı1k t elı ı.mıf 5 <len 
90 lamet, Davudpaşa ortamekteb 676 
Kılıç Aslan, İstauhı.ıl erkek lisesi ııruf 
A·4 den 296 Sawim llay ve Bayanlar. 

Birer muhtıra defteri ala• 
c11klan Kayseri Kolordu daire mil• 
dürü Nazif oğlu Turlıao, Çapa Sl inoi 
İlkmekteb sıuıf 4 den 171 Mehmcd, 
]{ ooya Iametpaşa mektebi 4 ünoU sınıf 
377 Altunay, lıtanbul 44 Gncü 11kmek
mekteb 367 Nermin, Arif iye lıtaıyonu 
J(alaycı muallimi bay Rifat oğlu Öz
can Yıldırım, İstanbul kız lisesi S.!l 
Muıaf(er Adil, Samıun Boz.kurd llk
mektebi ıınıf 2 den 121 Düleod Ozan, 
latanbul Bezciyan mektebi sınıf ~ dan 
326 Ervul, 1.tanbul 11 nci ıınıf A-2 
den 61 Şevki, İstanbul 44 üncü llk
mekteb 881 Tacüunisa Dayan Ye 
Baylar. 

Birer boya kalemi alacakları 
İstanbul 8 inci mekteb 4 Faruk, Adaııa 
ortamekteb 71 Raaim, Beyoğlu Taraı 
Varidu mekteb Alekaandr Aslan, 1ı
tanbul ticaret liıeai Cihad Gtlngör, 
Ankara İnönü mektebi 786 O.bid, 
lıtaobul kız; ortamektep 229 Bedia, 
Gerede manifaturaoı Haliı oğlu Etref 
Tali Bay n Bayanlar. 

Birer kart alacakla" Bakırköy 
hatboyu Cevizlık mahalleai No. SO de 
Jale Salim Erpil, Salihli Altınordu 
llkraekteb ıınıf 5 den 41 İlyal!, Kadı
köy 35 inoi mekteb 4 Uncl\ sınıf M»l 
SUheyll, Btllat Hııırç&\'Ui mahalle8i 
yeni cadde N o. 67 de Sabetay Flliba, 
Erbea nkmekklbi S üncü ıınıf 19 
Va.eıf "Oııtün, İltanbul erkek liıeıl C-1 
den 456 Burhan Özbey, İstanbul kız 
lieeıi A·~ den ŞükrUye, Ankara bele-
diye muhtarlık iıleri müdllr muavini 
Bay Oemıl oğl• Muzaffer Barkım, 
Davudpaıa ortamekteb ~12 Nadir Eral 
lsparta Oamiiatik maballeai No. 27 de 
Şehime Ozhan, Trabzon iohiıarlardan · 
4 Unoü fube muhaaibi Bay lhıan vaaı
taalyle Ali Kemal, Ankara Gaai Iİ!ıeıi 
B-4 den 333 Ali Bilgen, Bayandır tuc
cardan Bay Hü1eyio Güven kızı 
Müzehher Günn, Bodurum hl-
kim bay Rqid kızı GUIOm· 
Hr, Kuşadaıı i11hi1arlar ekeperi Tekin 
Alp oğlu Ergün Alp, Nazilli 6 Eylül 
mektebi 80n sınıf talebeai, Rayeeri 
kolordu başeczacı kaymakam bay Ha
aan oğlu Necdet, Adapar.ar Büyük Gazi 
mektehi sınıf S den 168 Danyal, Salihli 
Altınordu llkmekteb 4·A dan 942 Mete, 
Nazilli maarif memuru bay Ahmed kızı 
Hezihe Özer, İzmir Gazi llkmektebi 
aıuıf 2-A dan 299 Leon Levi, lstanbul 
Davutpaşa Ortamekteb l-A 84 Cahid, 
Ankara Hacıbayram Hliseyingo.ıl çık· 
mım No. 1 de Günay Aktuğ, Konya 
Akifpafa mektebi 574 Şadan, Uzun· 
köprü Mimar Seyfeddin mektebi 182 
Rukiye, Ankara loöoü llkmektebi sınıf 
3 den 1072 Saim, Ankara erkek lisesi 
l·B dın 189 Ali, Kadıköy Ortamekteb 
1-A dan 614 Cemaleddin, Karaman 
helvacı Nasuh Sevil oğlu lliieeyin Se
vil İstanbul Aksaray Hiltil llkmektebi 
2 i~ci aınıf Umran Hıza, Ankllra Bahriye 
caddtai No. 1 de Atir UJag11y, lıtanbul 
Düyunu umumiye ( lahrnhul liae!!İ ) 
kıuşısında No. 49 da Sevgi, lstant ul 
KUQükmustafapa9a locebel sokak !\'). 
9 da yGksel, Kadıköy kız Ortamekt b 
S ı.tia Balfın, Vefa lisesi 3- D de 8G) 
SaJettio, Bandırma 3 iincü mekteb 
2 inci ııoıf 3 Zakire Mehoıcd, Ank ra 
Yerli Mallar Pu.za.n Yeznedarı ku.ı ~u
zan, Bostancı lçerenköy cı&ıldesi 0 • 

l 7 de bny Cemal kızı suun, Adııpazarı 
Tıırk Tıcaret bankasıuda ::; dkı \'osıtn· 
sıle Ayhan, İmroz llkmeldt l ıı uıleb e~in· 
deo 88 Neriman Nazmi Oıbt'y, ~ e~
gtılkoy Mnnd:..l sohk • o. R de 1aoı, 

k b l"2 Sıı.halıat Beykoz 40 ıucı ıne ta - ' 
İbrahim, Gerede Çurıkarlı oğju l.Jbcy• 
dullah Bay ve Bayanlar. 
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Saz r Te en Çalıb Duruyordu .. SEL 
( Bataklı Damın Kızı ) 

- Peruzuo ( Kalbi sevdazede• 
ler ah; tambur, keman, ud ile ) 
kantosu ne kadar muhrikUr değil 
mi iki göz.Um? 

- Kardeıi, kanto kanto (Nazlı 
civan ) dır. 

Bohçacı · madam: 
- SkUtariden iniyoğdum bit 

mendil, biğ de katip buldum 
fena mi? Kah, kah, kah! .. 

Hicaz taksimini yapan kemani, 
baso tutan udt, kanununu akorda 
uğraıan kanuni, hulasa çalgıcı 
tazelerin hepsi, bu ağız kalabalığı 
araıında kimin dediğini çalacak
larına ıasırmıı, bocalarken kori
dordan, selimlılda harem bölUğll• 
nli ayıran mabeyn kapı11 tarafın
dan bir ses gUrledl. 

Patırdı gtirilltüden klm11 far
kında değildi. 

Ati Paıa gelmiş, ellerlul Yo

ruyor, (Yahu f) diye suleniyordu. 
Şeker tepsisinin girlb çıkbii 

yan kapı açıktı, Dillver A§"a 
uıulcacık çekti ; aralık bıraktı. 

Paıafendi, fes bir katının 
Qıtllne yıkık, iki parmaA't bıyı• 

ıında, içeriyi gözatlemlye ba~lndı. 
Ona kalsa biç iıtifi bozmıyacak, 
daha seyredecekti. Misafirler ara
ıındaki dfıe dokunurların, dekol
te kimıelara, klSrpe Hanımlara 
bakarak geYiı g•tireceldi. 

Hele bilmem kimin odalıktan 
laanım ettiği bir karım Tardı ki 
haına mllstesnalığının tlıerlne 
yoktu. Çok alımlı, fevkallde dil· 
her, dalyan sıiblydf. 

Böyle, bayramlarda. kandil
lerde hareme kadın misafirleri 
dolunca Ati Paıa hemen s lon 
kapılarına seğirtir, belki bu bir 
içim ıu da vardır diye aralıklar
dan ayrılmazdı. 

Paşanın arzusu kuraağında 
kaldı. Şazimendciğln de aaza iıti
raki için baıka bir ud geUrmiye 
kopn Zilhanımla g6ğfis ıöfftae 
çarpb. Derhal parmağını dudak· 
larına götUrUb sOkiit iıareti yap
tıktan sonra harema,iaıına emri 
verdi : 

- Ulan Arabiko, bizimkini 
biraz dııan çağır. MUhJm bir ha
berim var, çabuk gebin.. Sakın 
içeri baktığımı ı~yliyevlm deme, 
al ıu meddi tereı l •• 

Dilaver Ağa, l.tambullnlnln 
6nUnü iliklfyerek aalona ıotirdl. 
Hanımına yaklqıb yerle berabeC" 
bir temenaah ettikten sonra eğil
di ; aldığı emrl yerine girdi ; 
yeni blr temennah çakıb geri 
ıerl çıkb. 

Hanımefendi hemen yerinden 
kalkmıı, yuvarlana yuvarlana, 
ıoluğu dışanda almıştı. 

Saz, Şaban Paıanın buyuk 
Hanımın dilediği ( bnlbtU olsam, 
kona dahilsem dallara) till'kllannn 
tutturmuş, alabildiğine çalıyor, 
etraftakiler· tarafından avuçlarla 
tempo tutuluyor, baharı ıönmemiı 
olanlar baılarmı ıallıyarak, göz· 
lerinl ıtlzerek, gerdan kırıyor, 
bUyUk Hanım ı 

- Ya110 1.. Yaaao bre kay· 
meni l 

Diye hoplayıb oturuyordu. 
Yektanımla Madmazel, daha 

köçekçe başlamadan, piyanolu 
odanın yan kapısından yukan 
katı boylamqlar, aşağıdaki ridl
kUlleri,, banallan, idyoları ı.ekle· 
nib duruyorlardı, 

Hemşiresinin b~yle ıırasız 

dışarı çağırılmasına Ortnnca Ha• 
... ,m da merakta kalmııb. 

Haydi Paıa geldi desin. Paşa 
gelse de karııını misafirlerin 
yanlndan çağırtmez. Bir here bile 
vaki olmamış şey. 

Kırk yıllık emektar, Arab in· 
d bacilc, biri habeş, öblirtı 
çiçek bozuğu iki halayık, efendi 
lerbıl soyarler ıcceliğini, knrkn.. 
nü giydirirler. 

Fazla duramaz, hemen selim· 
lık odilsına gider. Receb Ağadan 
evrak çantaımı iıter. G5zlUğtinll 
takıb kahveıini içerkea ·kağıtlara 
bakar; JAzım gelenleri buyurur; 
Ulıumsuzları aepete atar. 

• Ortada herhalde bir faykali· 
delik var. 

Ortanca Hanım duramdı. 
- Hiç rahahaızı bozmayın 

fen, timdi ııeliyorumf diyerek 
aalondan fırladı. 

Dışanda na mi vaı, ne mi o
luyor? Durua da ıöylftyelim: 

Paıa, mabeyin kapısının ya• 
nındakl nohudi odada, karıımı 
karıııına çekmlı, kendi de, 
ata biner gibi bir eandalyoye 
ç.ökmUt, fesi yıkık, arkaaında 
frenk a-ömlekle pike yelek, srayet 
memnun ve keyifli anlatıyordu. 

Baldızı, evvelA kapıdan bir 
kulak misafiri oldu.. Olur a, 
içeridekiler karı koca; belki gizli 
bir i•Y konll§uyorlar. Hapadak 
yanlarına girmenin Alemi yok. 

Hemıireılnlo: 
- Paıacığım bir dakika dur, 

ablamı da çağralım! Sözü kula
ğına gider gitmez, kapı dinliyor• 
muı da hemen damlam11 gibi 
olmasın diye, koridorun ni ay • 

tine kadar yürüdü. Bir iki öh6 öhö 
ettL içeriden çağrılınca derhal 
girdi. 

Paıa, lafı y1ne baıtan tuttura .. 
rak daha mufusal anlatmaya 
baıladı. 

Meseleyi Ati Paıanın ağzın· 
dan dinleyelim: 

- BusıUn mabeyinde, .... ko· 
miıyonundan çıktım. Arabla (kiti· 
bi sanl arab lızet Paıe) Ye Ma· 
tiye Nazırile gırtlak gırtlağa gel· 
meyeyim diye ya aabur çelcmf. 
ıim, bunalıb kahrolmuıum.. Bir 
kahve fçib ıoluk almak için baı· 

1 

• 
timse, ae kadar ııvıımak iste
dimae herif muaellat mı musallat •• 
Fehim, Çerkez Mehmed, Kennn 
kuıkulanmı~lar, boyuna etrafımız• 
da dolaşıyorlar. Hele eczatı Refik 
kuyruğumuıun dibinde. Avucunu 
boru gibi yapıb kulağına götnr
mllı, apaiiklre bizi dinliyor. 

Fotoğrafçı Saminin etejine yapır 
mıı ( fransızce pek çakmam, ne 
konuşuyorlar, tercUme eti! ) diye 
mtitemadiyen çekİftirlyor. 

Hanamefendl, itin an noktasın• 
dan haberdar olduğu için, ağzı 

kulaklarında bakıyor, zavallı 
ablaaı merakından çatlıyordu. 

( Arka11 nr ) .......................... --................................. . 
Son Poıta 

fatanbul BORSASI 
7. 2· 1935 

ÇEKLER 
kuruş kuruııt 

Loadr• 619,~ Pr•ır JS,9337 
Nn • JOrk 0,7t<9S Vüran• 4,75 
Puta J2,03 Madrlt &,~:>4 
Mllloo 9,8390 &rlla J,9797 
DrUluel 814015 Varıov• 4,18'ıl.i 

Atlaa 83,8'516 Pette 4,.«30 
Ceaene 2,4:>16 Bllkret 71,7625 
Sof1• 67,8568 Bel.ırat 34,Sıl75 
Amaterdam J,1740 Moakova 1094,~ 

ESHAM ve .TAHVlUT 
Lira Lira 

lı Bank.(Nama) 10,- Bomontl 17,95 
" 1Hlmllcı) 10, U I Jt3J fa!flmm 97,-
" (MUaH •) 97,- lauu. a Dahlll 94,25 

Oımaıılı bı:a.lı, 23,50 DU1unu Mu. 00,
lelCnl c • 5,- Bai.ıal terUp J 4,79J 
flrke\l Ha7rf1e 16,- n • U 47,90 
Ha.llı 0, 17 Reji 2,20 
Ana~olu '61lOV. 761 10 Tramva1 00-

• H 60 P. 28,- I R•hbm JO,-
Aaat!e·u ti IOOV. o45,fi5 Oakfidar •ıa 10''--
Şaril D, Y. 00.- l Terkoa OOiJO 
lat. Tramu7 30,2) MıaırKr.Fo.1886 109,-
0akllllar H 11,- • 11 • 19JJ 9'1.,r.o 
Terkoa 19, • • • ıgu ~so 
Hauıast 27,- Elektrik -,-
Talat.. 14-

MESKUKA T (*) 
Kuruş 
~ 

Kurut 
Tlrll allına 944 tHamlt) 49110 
ı.,. • 105() (Raıat) 5200 
Jr. • 843 (Vahit) 46,Sı) 

w .. • JOS5 lace botlblrllk a:tıo 
M&1:ldl1e 44,00 (CGınhurl1•t) 431)) 
Sa:ıknol (Oa. B. J 240 (Ham t) araıah ~60.I 
Kal n beıtblrlık altın (R•t•l) • S20J 
\ COah.ır•)VIJ 4650 \Va lt) • 530J 

(As11) •625 t•) Boraa harici 

11 Şubat Pazartesi gUnUaden itibaren 
Türk artistlerinin Tilrkiyede yaptıkları Tıirkoe sözlü ve §arkılı 

büyük memleket filmi. 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
"12000,, metre Band Saksonya şartname Ye numunesi veçhile 

Sabn alınacağından vermek isteyenlerin 25/2/935 Pazartesi gUnll 
saat " 14,, de " 0ô 7,5,, teminat paralarile Cibalide Levazım ve 
Mübayaat Şubesine mllracaatları. "622,, 

latanbul ikinci icra Memur· 
luiundanı İpotek cihetinden paraya 
cevrllmeaine karar Yerilen ve yeminli 
ehliYukuf tarafındnn tsmnnaına on bet 
bin yllz kırk lira kıymet takdlr olunan 
latanbulda Hocapafa mahallesinde 
Demirkapı caddeaindi 16 ada 28 
parael .,.. eaki 1 mOkerrer yeni 7 
No. lı ye nıııf maaura kırkle§m6 

auyuou hni maananıtemitlt bir bab 
kl~ir ıaraj açık arttırmaya konmuı 
o·ub 13/31935 çarıamba günU ıaat 
14 ten 16 ya kadar dairemizde açık 
arthrma •uretile utJacaktır. Arthrma 
bedeli kıymetimulıam•loeaiııin ytlr.de 
yetmif betiıai bulduA-u takdirde. mez
kur gayrimenkul alıcısı uhde•ine 
ihale oluaacakbr. Akal halde ıon 
arttıranın anb yerinde kalmak Or:er• 
arthrma on be11!gGn müddetle uzab
larak 2813/935 perıembe ıllnU Hat 
14 ten 16 ya kadar yine dairemizde 
yapılacak olan açık arttırmasında 

dahi arttırma bedeli takdir olunan 
mezkur kıymetin yOzdi yetmif betini 
bulmadıtı takdirdo aabf 2280 
numaralı knnun ahkamına tevfikan 
geri bırakılacaktır. Arttırmıya girmek 
isteyenlerin mezkur gayri menkullln 
kıymeti muhammlnesinin yQr.de yedi 
buçuğu niıbetlnde pey akçeai veya 
uluanl bir bankanın teminat mektu· 

bunu nrme1eri llınmdır. Haldan tapuya 
yar.ılı olmıyan ipotekli alacaklılarla 

dit•r al&kadıuları•, irtifak hakkı a&• 

hiblerinln bu haklarını n hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialannı 
ilin tarihinden itibaren yirmi gDn 
içinde enakı mlabitele.rilt birlikte 
dairemize bildirmelidirler. Aksi aurcıtte 
hakları tapuya yazılı olmıyaıılar Hbt 
bedelinin paylatmaaına giremezler. Bi· 
rikmif bina, vakıf icartai, belediye ver· 
giltrl borçluya aittir. Daha çok malO
mat almak İ•teyeolerin 17121985 pazar 
gOnilnden itibaren dairemizde açık Ye 
aaılı bulunduru'acak olan arttırma 

ıartnameaile 934/1066 No. h doıya.ıo
da mn•cıut ve mezkQr gayrimenkul6n 
evsaf, me1&ha, VeHirHini ha'ri var.l· 
yet •• takdiri kıymet raporunu g8r0p 
anlayabilecekleri ilin olunur. (7787) 

Karadeniz Orman 
işletme T. A. Şirketinden: 
Şirket, talata iltlzamında bulunall 

Safranbolu clnrandakl Turna ormanıoıll 
lt1etilmHinl d8rt Hne mDddetle mil• 
teahhide verecektir. Müzayede açık 
artbrma olarak 7 Mart 935 de Galata 
Ömer Abid ban 4/jl de ıirketln mer• 
kez.inde idare Meeliıl huzurunda yapı• 
lacakbr. Buna ald ıartname 11 ıubat• 
tan itibaren herıiln tirktt merkez.in• 
den alınabilir. ilk teminat lki bin Ur• 
nakid YeJa banka mektubudur. (7880) 

lstanbul Aallye mahkemeıerll 
birinci renlleme bUrosunda .... 
4 Klnununvel 933 tarihinde ikans• 
olunup lıtanbul Aıliye ikinci ticaret 
mahkemesinde derdesti rtlyet ve Li• 
man tirketl Ue Karamanof ara1ınd• 
mGtekevYln daya doıyaaının yenlle11· 
111eıl için yerilen beyanname ve g6o• 
derilen davetiyenin Karamanofull 
ikametgahını• mechul oldujıı beya• 
nile milbatiri tarafından bill teblif 
iade elilmlt n 1irml sön müddeti• 
iliinen tebligat ifasına ve 25-2-9.35 
Pazarteıi gOnll 1aat lS de yenilenı• 
muamelesinin baılanmuına karar ve• 
rilmit oldufundan mexkOr gilnd~ 
Yenipoatahane binuında ktiin birinci 
yenileme bDrosuna gelmediQ'i takdir• 
de 2367 No lu kanun ahklmına teV'" 
fikan yenilemenin gıyabında yapılı.• 
catı ilin olunur. (7876) 

lstanbul Birinci lfUis Me• 
murlulundan: Mttflis Toma Fotya• 
diı alacaklılarına kartı kongurdnto 
teklif etmiıtir. Teklifin mOaakere1İ 
için alacakları ma1aea kabul ediJell 
alacaklılar bu a71n 18 inci Panrteıi 
ıUnD 1aat 14 de Mem-:ıriyetim öaüade 
rapılacak toplanmaya gelmenizi ilin 
ederim. (7899) 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkeıi : Berlin 

Tiirkigedeki şubeleri: 

mabeyincinin odasına &Udim.. lstanbul Birinci Ticaret mah• 
Koltuğa yerleftim yerleımedim, Parla Borsasında TUrk kemealndan: istanbulda Mercanda 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Deposu: lst. Tütün Güınrügü 
il Her tarlii banka i,l ıt odadan içeri mabeyinci Arif B. Eshamı Sailllm Tığcılar caddesinde 43 No.da Kundu-

Paria, 7 ( A. A. ) - 6 Şubat ,ra Lenzımah Ticareti ile lotigal af rdl. Telifla tell§lı beni ıoruyor; etmekte iken nvelec iflllına karar 
k d • d ) • d b i tarihli Parls borsası: Eıham bor-arıııın ayım a ace esın en en verilmlt olan Cıvan Yakupyan ala- ş lal 

6 • U sası, durgun bir piyasada, daha h Tepebatı • r a rmıyor.. zatmayıııı gördü. eakhları ile aktettiti konkordatoya ...., Brll41d Tiyatrosunda 
(Şevketmaab 11erlan sizi iıtiyorlar) tutumlu bir iıtidad gösteriyor. mGtedair nrak mahkememize nrH• $ıhirTÜjafrosa Buılln matine 14,30 
dedi.. Ne yalan ıöy)üyeyim, ev· Yerli eaham, umumiyetle, bir mit ve bu buıu•ta enelce 1ad1r olan 11111~~11(111 Akşam 20 de 
veli ylireğim bir alıb vardi.. Se· eYYelkl kapanıt vaziyetini muba- karar te•ylz mahke.meıi icra n lflh U UNUTULAN 
bebi var. Ge,en ann, Sultanhmed faza ediyor. iyi bir istikamet daireıince aaks H iade olunmuıtur. 

d ki Al tutan Fransız rıaatlan hafif bir Bu it• Mr karar yermek lçln 18/2/935 I~ ~I ADAM meydanın a man imperato- paıı:artHi allnü aaat 14 de bir celM 
runun çeşmesi açılmadı mı, me- tereffll ı&ıtermiftlr. Be111elmllel J•pılacak n itir:uı olanlar bu celaede ... 6 Tablo 
rııaim yapılmadı mı, o gUn ..., eıbam gayrı muntazamdır. Rio hazır bllluaabileceklordir. Keyfiyet Yazan: 
aefirl benimle fazlaca aörUo- ve Royal Dutcb zayıf, Tllrk Y• icra H iflb K.ııun 809 Ye 206 ncı 111m11 Nazım Hlklll .. 

~m~U:ı:tU:·;.,,:La::;n~n:•==:k~a~da::.r~k:ı~ıa~=k=e~ .. ==::::S~ı~rp===e~ı~b=a=mcı==ı~•:ğ=la=mı:ı:=dar:::ı:ır:.:ıı==-==-=z===m::ı:::::ııacdd=e•l=er=i=m=u=c=lb=l=n=ce=i=ll=n=o=l=u=n=urz.=(7=8=9=7=)=.==:::~======r.::::ııı::ız:==:::::m::ıı:ı::::=-===-~ 

, Bugün: S Q M E R Sinemasında~-. 

KIYAMET GÜNLERi 
( 1914 - 1918 harbi) 

Bft ·tik h r filmll'lde: POINCARE • CLEMENCEAU • WILLSON • lnılltz kralı· RUSYA ÇARI• 
L~NIN; TROTZKI • HINDENBURG yeıalre. •• gibi en bOyUk politika adamlan ıörlllmektedJr. 

Bu film y~nmıı bir dram kunetlnl haizdir. Bütün dünyayı alikadar Ye bUtlln milletlere mllracaat eder. 

baveten : FOX JURNAL ve MİKE MAVS 
Buallo aaat 11 de matine 

Bu~n bu gece Şehzadebafl 

H i L A L Sinemasında 
Bu ıenenin iki bUyllk filmi bird.,. 

RAMON NOVAAAO'nua 
ıon temıill muar.zamı 

ASRi TALEBE 
Ayrıca LIL Y DAMITA ve HE .. 11' 

GARAT tarafından oynan•0 

ÇALINAN ADAM 
Heyecanh macera tllr111• 90 

'fb ren Matineler 11 den ı 1 a :yedir· 
filmlerio tema9a11 pyanı tavın 



8 Şubat 

AD ve 

SON POSTA 

TERAKKi 
Nasıl Doidu ? .• 

Na•ıl Yaıadı? .. 
Nasıl Ôldii? 

L "tfi ~kri ey·n Arizesi 
ayetleni 

ühim 
ord .• azı özl rle 

lttibadcılann biz kartı on 
•~nedenberl reva gördnkleri nice 
bın muameleyi, ( devre! ihtilali· 
Ye) lere hAs ve gayrikabili def 
ah iden addederek onlara karıı 
bir lıissiintikam b slemeyi, selA· 
lbetivatan noktafnazanndan pek 
lbuzır görürllz. Ve ancak, sayei 
llltilukanelerinde, me§rutiyet ma· 
kinesinin bihakkin, işlediğini gör
lbek ye o daire dahilinde mu
~ııısiyaslyemizle mUcahedatta 

ulunmak isteriz. 
Artzamın lbtidasında dediilm 

VtchUe, efendimizi ilk meırutiyet 
Padişahımız olmak Dzere gör
dOğumnzden ye bütün meırutt 
llıemleketlerde bnkümdarlann da
lnıa memleketin muhtelif fırka 
•e hızbisiyasilerile temasa gelerek 
Onların efkar ve Amallerine mut• 
tali olmaları, pek eıa lı bir tea
llıUl olduğundan, cülfısuhümayun· 
lnrı tlzerine kulları gibi birtakım 
hıuhaliflerin ne dUşUndUklerini, 
•e ef endimlzden ne beklediklerini, 
etebei hümayunlarına arıetmeyi 
ınünasib gördüm. 

Eltafı iliihiyeden mlltemenna· 
dır ki, ankarlb, sayei mnlnkanele
rinde, bntnn lcabab meırutiyet 
&eri gibi haydriyı husul olur ve 
hUtUn t baai mUlükiinclerl için 
emniyetle hukuku liİyaslyelerinin 
icrası, tahtı imkana girer de, biz 
nhkar kullarınız da o vakit, payl 
tahtı mülfıklinelerinde yeniden 
dkAr ve imalimiz için vasıtal 
llrz \'e lblAğ olacak gazetelere, 
Mıllet Meclisinde meb'uslara ma• 
l'k k olur, ve böylece atebei mUlü· 

inelerile daha yakından temasa 
itloıek ıerefl allll'lllnl ihraz 
ederiz. 

liaki, her halde emrti ferman 
~' lutfn bipayao, şe\'ketlü padlta• 

1nııı f endimlz: hazretlerinlndir. 
23 Ağuıtoı 1918 

Abdimemliikleri 
Oenevrc'de, s bık Denim meb'aıu 

LQtfl Fikri 

a Bu ıatuları yazan, Lutfl Fikri 
tn eydi. . O Lütfi Fikri Bey ki, 

111 i::utıyet devrinin ilk intihabında 

111~ uelukla girdiği siyaset ile· 
l' de, bntnn bayatı lttibad Ye 
a:;a~ıd cemiyetine muhalefetle 
.... tnııtt. Fakat - (cemlyetlhafiye) 
"4lC1el • d 
takı ın e, aıağı aıaıftan bir 
( tı 111 ınuhaliflerin uydurdukları 
l'ap rcıalc sökme ) , ( domuz topu 
hu nıa ~ gibi iftiralara inanarak 
kabuı dıc:e davanın avukatlığını 
lau ll ~tın k glbi fablf bir batuı 
l'aı. a dlliraa - bütün aiy st ba
tarı t rt miz ve her tnrltı lbtira1-

ltt1had de geçmiıti. Bu arlz:asında 
li an çılar hakkında kullandığı 
llatcı ve rnOta:eat ta bu ıatin 

\I~ • 
~Zak b ıvazdan ne derecede 
ldt 'b ulundug .. unu göstermekte . ou li 
"~ ağı;'t n hayatta bulunan eski 
itiraf tt ılı ~a11 ittlbadcılarm da 
};'lkri n lerı veçhile, gerek Lütfi 

oeye v 
~e dere . e gerek onun kıymet 
•!ı Cesınd ki "' e o() t • e muhaliflere vak· 
L· «> s erıle 'dd 
IQ lttıh d n şı et, hiç şübhesiz 
hntıerin~ cdar~n affolunmaz kaba· 
ldi. en b1rfni teşkil etmekte 

Ancak •. L • . 
Ynne bir f k' ütfı Fıkri Bey, safi-
V h 1 ırle y d .. a c. ddin - az ıgı şu arizayı 

e gond rmekle iki nok• 

tada hata etmişti. Birincisi, ruhan 
ve hissen tanımadığı ıon Osmanlı 
hükllmdarma, lfizumundan fazla 
faziletler izafe etmİf.. O devrin 
meşrutiyet ve hürriyetperverJiiinln 
hazmedemİ) eceği parlak bir şahl· 
kaya yükseltmiıti. ikincisi de, 
zaten ittihadcılarla mücadeleye 
hazırlanan padişaha, büyük Umid· 
ler Yermişti. Fakat vaziyetinde 

henrz ittihadcılarla bir tevaziln 
huıu:e getiremeyen padişah, ne bu 
ümidi erden cür'et alarak harekete 
geçmeye ve ne de Li'ılfi Fikri 
Beye ceYab vermeye ceaaret ede
mem:şti. 

lttihadcılar, bUtUn bu hakikat
lere vakıf olmakla beraber, bir 
ihtilif çıkarmak istemiyorlar; 
Vabdeddini dilgir edecek hare· 
ketten son derece ictlnab göıte
rlyorlardı. Yeni padi§aha, parlak 
bir kıhc alayı yapmıya hazırlanı

yorlardı. Dahiliye Nazırı lımııil 
Canbulat Bey, bu alayın bütün 
hazırlıklarım bizzat idare ve tef· 
tiş ediyordu. Diğer hnknmet er· 
klnı tarafından da padişahla 
aradaki soğukluğu barice hisset· 
tfrmemek için her gayret ıarfe· 
diliyordu. 

* 
Bu sır da siyasi vaziyetler, 

mUhim bir 11afhaya girmişti .•• 
Ruslarla sulh dolayısile Q3manlı 
hUkQmeti tarafından Kafkasyada 
temin edilmesi lizımgelen men· 
faatler, Almanlar tarafından ih-

mal edilmişti. Gerek Babıali ve 
gerek sarayda yapılan müzakere• 
lerden sonra, Talat Paşanın ( Vi-

yana ) ve ( Berlin ) e altmesine, 
Almanya ve Avuıturya impara• 
torlarile her iki devletin hükumet 

ricali nezdinde hUkümetin istediği 
menfaatleri teminine karar 'eril
mtıti. Bunun üzerine TalAt Paşa, 
( 3 Ey:ul 1324 - 1918 gllnU ) 
Balkaa trenile Anupaya hareket 
etmitti. 

Fakat, Tallt Pa§anın hareketi 
Ozerinden tam on gUn geçer 
geçmez, mühim bir siyasi hareket 
huaule a-eloıiş.. Avusturya - Ma· 
cariıtan hükumeti; ( bilcilmle mu· 
hasımlara, dost ve dütmanlnra ) 
bir nota vermiş .. Zamanın, hemen 

milzakerah ıulblyey giriımeye 
milsaid olub olmadığına bir karar 
verilmek üzere bitaraf bir mem· 
lekette uzlaşma sa1larını koymak 
latemfştf. 

Fakat ne kadar garibdir ki, 
Beyaz sarayda irad ettiği nutuk· 
larda bUyUk bir sulhperver gö• 
rllnen Amerika Cumhur Reiıi, 
M. Vi!son; Avusturya hUkfımetl· 

nln bu teklifini umulmaz bir 
sertlikle reddedivermitti. HattA 
Vi"son, bu cevabı \'ermekte o 
kadar acele etmiıti ki; mOttefik

leri olan Ingiliz, Fransız vesair 
hOkümetlerin reyini almıya bile 
lüzum görmemiıti. Şu hal de 
g6ııteriyordu ki; M. Vilıon, günün 

bir (siyaset diktatörü) kesilmlfti •• 
Müttefiklere gelince, bun!ar da 
Avusturyanın notasına iltifat et• 
memişler; ve hatta bu notayı, 
llicenabane bir teşebbüs şeklinde 

değil; artık cebhelerde ve cebhe 
gerilerinde Avusturya hUkümetinin 
dOttUğll zaaf ve aczin bir ifadt=si 
olarak telakki eylemiş:erdL. Şu 
halde, harb devam edecek.. 
Nahak yere dökülen kanlardan, 
mlHetleri yeyib kemiren ıef alet 
ve ıstırablardan huıule gele"l bu 
muazzam haile, sütüklenib gide
cekti. 

iki muharib zUmrenin slyast 
ricali, biribir!erlne karşı yine 
tehdldktir nutuklara başlamışlardı. 

( Arkası var) 

Somada Sürek Avları 
Soma, ( Hususi ) - Avcılar 

kulübü silrek avları tertib etmek· 
tedir. Avlara Niyazi Akbat baş
kanlık etmektedir. Geçen hafta 
yapllan avda b;rer domuz, tavşan 
ve iki çakal vurulmuştur. 
---··----........ ---
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U)kusu2 biı i?Cet' takıp eder. He1 şey lena görünür. lnsa~ h~ys~zJanıı, 
keaerlcnir ve hiç bir şeyden memnun oımaı. Her muvaf!a~ı~ctrn ı!k sarı· 
ıırı dinlenmiş bir vücut ve dinlcnml~ sinirlerdir. Eger sınırlı lsenız. 

Bromural ·Knoll· komprimeleri 
sizi kurtarır. 

Mllsekkindit 1'e •ylruyu temin eder ve hiç bir zararı yoktur, bütün 
dünya tanır. \ 

10 n 20 komprime)! ıml ıCp 
lfrdc caaııeltrde rt~ıe ile saııııı. 

l<.noll A.·0~ kimyevi ma-ddeler fabfjkaları, Ludwigshaten sJRhi 

Sayfa 9 

Yeni Soyadları 

Okurlarımız Ayni İsmi Sık, Sık Alı
yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 

lstanbulda 
SUdlUce Et nakliye ılrketf 

kaptanlanndan Ahmed oğlu bay 
Hadid ve refikası beyan Şerife 
Özdeniz, aynl tirketin deniz 

vasıtalarından bay HAmid Çakın, 
Kocamustafapaşada bayan Hüsni
ye, kızı bayan Şaziye torunu 

Mudurnu Merkez jandarma kara· 
kolu aantrah bay Rubt ve bay 
irfan Tunçel, Milliyet gazetesi 

Fransızca nUshaaı La Turquie baı 
mllrettibl bay Hulüıi ve eıl Ho-

capaıa Maliye ıubesi tahıil kAtibl 
bayan Halime Hulfısl Akalın, 

Nişantrıı meşruti) et mahalleıl 
Ortaçiftlik sokak No 13 de bay 
Bekir eıi bayan Lutfiye, kııa 

ba) an Melflhat, oğlu Mlz. bay 
Emin, torunları bay Turan AtilA, 
bay Orhan Erol Filiz, Rüsumat 
muhafaza memurlarından 508 bay 

Tevfik ve ailesi Konur, Kadıköy 
Sulh mahkemesi kitiblerinden 
bay Necmi, kardeşleri Ankara 

Uluı basım evi makinistlerinden 
bay Ahmed Saim ve Askeri 

marangoz fabrikasından 451 No b 
bay Mustafa ve valideleri bayan 

Hatice Demir soyadlarını almıt· 

lardır. 

Adapazar1nda 
Adapazarı ( Huausl ) - Orta 

M. Muran o, bay Şevki Özdeka l 
semercl'er M. lsmaiJ o. bay Yakub 
Ergin, Hocazzde M. ,_~uc.mmer o. 
bay A. Kemaleddin Kinal, Meh
med Ef. M. Kamil o. bay Meh
med Ztihtli, bay Necati \e bay 

lbrah m Hakkı Barış, Kar Osman 
M. llyas o. bay Osman ·ı aşkın, 
cümhuriyet M. Muhsin kızı bayan 
Lema ı 13elge Erkiın, Gedik oğlu 

M. Raşid o. bay lbrahim sıtkı 
Zeren, Gedik oğlu M. Akif o. 
bay Ha) ri ve şehrimiz tUccarla· 

rından bay Numan, bay Mustafa 
o. bay Mehmed, lay Ahmed ve 
bay S alih Yönten, Tıcılar M. 

Murad o. bay Ahmed Cıvran 
oğlu, semercıler M. Adil kızı 

bayan Cemile Ulumeriç, Tığcılar 

M. Mehmed o. bny H. Tahsin 
YOksel, aemerciler M. lbrahim 0 , 

bay A.i Kanay, semerciler M. 
Müslim o. bay Ali Kemal Ataç, 
Yorgalar M. Sa:ıh o. bay Hayri 
Şaka~! ıenıerciler M. Abdullah o. 
bay Omea Başaran, Mehmed Ef. 
M. Sadul.ah o. bay Habib Utku 
orta m.den lsmail o. bay Ze) nel 
Zr ğlı, lbrahim .. B. M. Halil kızı 
ba .ı an Şefika Ozütürk, Tozla M. 
Mehmed kızı ba) an Fitne-t Özkanlı 
lbrabi~ B. M. HUseyin o. bay A. 
Hamdı Akgün, Mecidiye M. Meh
med o. bay Ahmed Uğur, Papuç· 

çular M. Ali o. bay Mehmed Su
lay, Gedik o. M. Ibrahim 0 b 
Ö 

.. . ay 
mer Onen, semercil r M. Halli. 

Fevzi o. bayDemir Kema:-DalkllıÇ 
sc.yadlarını almışlardır. 

Gazlentebte 
Askeri ihtisas mnhkemesinden: 

Miralay bay Refik Turuthan, Aı~ 
keri aza süvari kaymakamı ba 
Şerafeddin f zmir, As. adli haki~ 
bay Şakir Ön, Md. umumi b y 
Ihsan Aktan, Müstantik bay Ha
ılm Batur, Ba yazgan bay Ibra
him Taktekin, Yazgan bay AH 
AlpöncUI, Yazgan bay Seyfi Er
ke ' Yazgan bay Cemil Kara
gözlü, Yazgan bay Hüseyin Ak
soy, Mübaıir Ali Akdoğan, Mu
ba ir Cevad Çankaya, Mübailr 
Muıtafa GUo r, Mübaşir Ukluiı 

1 

1 

GUndemlr, Odacı Oııman Ö:ıguo; 
Odacı Mehmed Kara§ın. 

GUmrilk mlldllrlllğünden ı 
Baıkatib bay A. Servet Furat, 
Mümeyyiz bay Niyazi Barım. 
Katib bay Tevfik Berdan, bay 
Vahid Özen, bay Remzi Arasan. 
bay Ibrahim Ceyhan, Veznedar 

bay Davud Dikmen, Muayene 
memuru bay Nazmi Oral, Mua• 
yene memuru bay Kamil Tekin, 

Muay ne memuru bay Ekrem 
Dicle, Anbar nıemuru bay Kemal 
Çetin, bay Salim Demirhan, bay 
Nail Barlaa, Manlfeato memuru 
bay Refik Zirek soyadlarını 
almışlardır. 

Adapazarın'da 

Adapazan (Hususi) - Semer• 
ciler M Arslan O. bay Mehmed 
Ôzarılan, Semerciler M Ali O. 
Nuri Albat, Mecidiye M Ali oğlu j 
bay lsmail Girgin, Kurtuş M 1 
Seyit O. bay Bedri Üne], Orta I 
M Feyzullah O. bay M Nuri 
Karakaı, Bahıilar M Abdülkadir 

1 

O bay Osman Çetin, Hocazad9 
M Mustafa O. bay Ali Ulu Sa• 
karya, Yağcılar M Oaman bay 1 
Cevdet Çelen, Akyazadan Kizım 1 
bay Osman Ilem, Papuççular M j 
Hüseyin O. bay Osman Aydoğan, i 
Semercill'r M Ahmed O. bay 
Hüseyin Hllsnll Zorlu, İbrahim B 
M. Ali kızı bayan Fehlme Ta,. ı 
kan, Mehmed Ef. M. Yusuf O. 
bay Mchmed Ali Albaı, Ozanlar l 
M lbrahim O. bay Seyit Ali, 
Alkan, S merciler M Saliihattln 
O. bay ·Mefahir Matır, Semerç.1~ i 
ler M lbrahim O. bay Ali Rlza 
Kalkan, Mehmet Salih O. bay A 
Seliihattin Anas, Semerciler M. 
Mehmed O. bay Salih Uraa, 1 
Ozanlar M Hasan O. bay Yusuf 
Ziya Derdeğan, Üakildar Nuhku
yusundon Abdullah O. bay TeY• 
fik Özkan, Gedik O M Abdullah 
O. bay Mustafa Tllrktın, Tıcılar 

M Ahmed O. bay Ali Meriç, 
lstanbul Bey. O. Ayaspaşa 10 
No. lu hanede Rafet O. bay 
Şakir GUnaltay, İzmit Akçakoca 
Süleyman O. EyUb Sabri Burç, 
Siverek Hacı Ömer M Muatafa 
O. bay Ekrem Eğilmez, lıtanbul 
Sultanahmed Muammer Baki O. 
bay Mehmed Muhittin Kınal, Bolu 
Kraaçayir M Mahir O. bay ı .. 
meli Hakkı Özkan, Konya Çukur 
M Seyit kızı bayan Kezban Türk· 

men, lzmit Hacıhasan M. Musta• 
fa O. bay HUsey:n HUınU büyük· 
acar, Ayancık yeni M Mahmut 
Nedim O. bay Halil Cankır, it. 
tanbul Betiktaı Mazharpa şada 
Mehmed kııa bayan Emine Polat, 
Samsun Saylt B. M. Ahmed kıı.ı 
bayan Bakiye Berk, Esk:şehlr 

Hoşnudiye 1\1. Halil O. Haaao 
Uygun. Eskiıehir Mihalıccık M." 
Ömer O. bay Halil lbrahim 
Sellioğlu oyadlarını almıtlardır. 

Kızllcahamamda 
Kıztlcahamam, (Hususi) - Ka•~ 

za muhascbei husuliiye memuru 
bay Mehmed Hilmi Dayıcan, Mu• 
haıebei huauılye katibi bay Ihsan 
Kucak, tahsildar bay Halil De-

mirel, T ah11ildar bay Bahri Balcı, 
Tahsildar bay Muhiddin Uslu, 
Odacı bay Ahmed Duman ıoy· 
adlarını almıılardır. 

Afyonda 
Af yon, ( Hususi ) - Viliyet 

mektubcusu bay Aziz A} tekin, 
Lise okuyucularından bay S 0 mih 
Atadomir soyadlarını almış.ardır 
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Derin Düşünceler .• 
Deli Velinin, Başından Geçenleri Anlattıkları Zaman 

Zülali Zade İle ispiri Zade Şaşıb Kalm11lardı .. -------·--
- iki ellerini yllzüne kapayıb 

da, hüngiiUür, hünglir ağlamıya 
baılamaz mı ?.. Bre, aman.. ne 
~ldun, be Deli Veli.. Anan ö!dll 
deaem, anan yok.. karın bırakta, 
anasının evine kaçta ; desem, 
karın yok. Evin mi yandı desem, 
fU köhne dünyada, bir eski hası
rın yok.. Ne ağlarsın, böyle da· 
yak yemiş çocuk gibi, be yahu ? •• 

Manav Muılu ile kahveci Ali 
de bu hali i'Ördüler, onlar da 
merak ettiller ... Ne ise, efendim •• 
Bre anan yakşi.. Bre baban yak· 
ti.. Güç hal ile Deli Veliyi söy• 
)ettik. Meğer, o Arab kızını, bil"" 
kaç gUn evvel yakalamı§lar, zin· 
dana atm ışlar. DeU Ve!i, ne yap
mlt yapmış; zindanın kapıcısını 
kandırmış.. Karıyı zindandan bu 
gece kaçıracakmış... Akşam UstU 
vereceği rüşvet parasını bırakmak 
için zindancıya uğramıı: 

- Hey iİdi.. Atı olan ÜıkU· 
darı geçti.. Saraydan geldiler .. 
Senin Arab kızını sallasırt edib 
götürdüler. Var, kırmızı dlblf bir 
mum al da.. G ayri, derdine yan. 

Cevabını alını§ .•• 

Zülali zad ile ispiri zade, 
yine bir ibirlerinin yllzlerine bak
mıılar, tiksinerek başlarını salla· 
roışlardı: 

- Demek ki, artık .• 
- Zindanlardaki fahişeler• 

kadar tenezzül ediliyor .•• 
- Sonra, Halil? .• 

- Sonra Kadı Efendi .• TUtUn 
kesesini, Deli Velinin eline ver
dim.. Bak şu kasavet çektiiln 
şeyo, be yahu.. Götürdüler..se g8-
tUrdUler ... Bunu orada, kuzu baıı 
gibi tandırda piılrib de yiyecek 
değiller ya?.. Elbet yarın öbür 
gUn. çıkar gelir.. Yine onunla 
halleş, kalleı olursun.. Hele ıa 
çubuğunu doldur da aafana bak; 
dedim... Meret herif, söz anla· 
rnaz ... Göğslinü, yumruklıya, yum· 
ruklıya: 

- Meded, Allah •. Şuracığızım 
yanıyor... Ben onun sevdasından 
inim inin inliyeyim .• Aylardanberi 
onun hasretini çekeyim de, yaba
nın herifleri onun zevkini sUraUn· 
ler .• Yakacağım •. Dünyayı ateşlere 
yakacağım. 

Diye, bar bar bağırmıya baı· 
· lamaz mı? .. Bre etme.• Bre gitme .• 
Sen, akıllı adamsın, Deli Veli •• 
sabret, bakalım bu gece.. Sabah 
ola, hayrola; dedikse de: 

- Aah.. Bu gece, mutlaka 
saraya gideceğim .. Sarayın camını 
çerçevesini indireceğim. 

Cevabını verdi •• Muılu, daya
namadı: 

- Herifin hakkı var. Hem 
bu kodoşlar~ da bunu yapmak 
IA:ıınıdır. Belki akıllarım hatlarına 
toplarlar da, bir daha böyle kepa· 
zeliklere kalkmazlar. 

Dedi. 

- Eh, dedim; bre Musluf .. 
Y az:ık değil mi bu herife.. ya, 
geçerse saraydaki dlahşorlann 
eHne.. Vallahi, billahi zavallı Deli 
Veliyi döndürürler, şu dünyanın 
yUzüne gelmemişe .• Ben kı} amam, 
Deli Veliyi bu işe yainız gön· 
dermiye. 

Muslu dedi: 

- Kahveyi kapayıncaya lra· 
dar sabredin, ben de gelirim. 

- F", dedim; bre çocuklarf •• 
Haçan, ben ne ıüne dururum. 
Arkamda ağlıyacaklarım mı var?. 
Pilivdan dönenin kaıığı lurılıın. 

Nihayet, Kadı Baba; AH kahveyi 
kapattı. Dördümüz, gittik oraya •• 
Sfndik yolun üstündeki çeşmenin 
dibine .. Bre .babam; bre, bre, bre •• 

Yer yerinden oynardı vallahi, 
Hasan Efendi. Çalgılar mı, der· 
ıin?.. Cümbüş!er mi iıteraln? •• 
Önümüzde vardı,..koca bir duvar •• 
Göremiyorduk ki içerde ne ke· 
pazelik yaparlar. Amma, işitiyor
duk bütün o çalgı, çağanak ses• 
lerinf... Bihayet efendim, batlRdı 
ziller vurulmıya .• Haçan Deli Ve· 
liyi :zaptedebi:irsen et... Hemen 
yerinden fırladı: 

- Iıte, onun zil çarpması. 
Diye bağırdı. Kuşağının ara· 

ıına doldurdutu taşları, sarayın 
pencerelerine doğru 1avurmıya 
başladı ... Eh· •. Artık durulur mu. 
Biz de yerimizden kalktık. Top· 
ladığımız taıları, pencerelere 
bastık. Camı, çerçeveyi aşağı al
dık. Ondan ıııonra da tabanları 
kaldırdık. Soluğu, Galatada, haşa 
huzurdan bir meyhane·de aldık. 

Zülali Hasan Efendi, elllerinl 
oğuşturarak telaıla sordu: 

- .Eh, pek alA amma, evli· 
dım. Arkanızdan L:oımadılar mı? •. 
Sizi tutamadılar mı? .• 

- Koşmazlar olur mu hiç, 
be Ha1an Efendi?.. Amma, bak· 
sana bize.. Hiç ele geçer miyiz, 
more? •• 

iki hoca, tekrar birlbirlerine 
baktılar. Dudaklarını büküb baı· 
lnrını birer tarafa çarpıtarak: 

- Bu rütbe cesaret göstere
bilmek için, ya mecnun ...• 

- V eyahud da, bu derece
ler de cahil olmak gerek. 

Diye mırıldandılar. 
Halil, ellerini oğuştura oğur 

tura sordu: 

- Abe, more Hasan Efendi •• 
Deli Velinin aklına uyduk, bu işi 
yaptık amma.. Ş:mdi içime bir 
pişmanlık girdi. 

- Niçin? •• 

( Arkası var ) ----
lzmirde 
Bir Altın 
Kaçakçılığı 

Iımir, 6 (Huıusi) - Arnavud
luğa gitmek üzere Gümrük salo· 
öundan geçen Eıref acnda biri· 
nin üzerinde yapılan aranmada 
külliyetli miktarda Türk ve ec· 
nebi altını bulunmuılur. Eşref 
bunları memleket dışarısına ka· 
çırmak teıebbUsUnde bulunduğu 
için ihtisas mahkemesine "eril· 
miştir. 

(_!oplantılar, Davette!:) 

Operatörlerin Toplantısı 

- Ben beraber iidcrim. 
Kahveci AJi de söze karıştı; 

Türk cerrahi cemiyeti ay!ık toplan
tıa nı geçen Pa:r:ar yapmıı, Opera•r 
Bay Sadreddin, B~ SalAhaddin, Bay 
Tarık Temel, Bay Kemal, Bay Fahri, 
Bay Bürhııneddin tarafından konfe
ranslar nrilmiı, münakaıalar yapıl-

. mıtt r. 

SON PO ST~ 

Meslek 
Alışkanlığı ! 

Terzi bir otomobil sahibi ol· 
duktan sonra otomobil lAatiğinl 
nasıl tamir eder?. 

Dtnıtı lkt .. ad H•berlerl 

Uluslar Arası 
Ticaret Odasında 
Bir Toplantı 

Paristen y azılıyor: U:uslar ara• 

Ziraat ve sı Ticaret Odası· 
mn istihsal ile 

madencilik istihlaki biribirine 
meseleleri uydurmıya çalışan 

komisycnu bu hafta içinde birkaç 
toplantı yapmıştır. Bu toplantı· 
larda Uluslar arası sanayi istih
aal andlaşmalarının çalışma tarz• 
lnrı göz önünden geçirilmittir. 
Komisyonun dikkati bilhassa ıu 
mev::r:ular üz.erinde toplanmıttır: 

1 - Ziraa t mahsullerinin bu· 
gUnkU piyasa ve istihsal durumu. 

2 - Demirden başka maden· 
lerin duru mu. 

3 - Uluılar arası sanayi and· 
Jaımalarının kuruluşu, işleyişi ve 
ökonomik verimleri. 

4 - Uluslar arası s anayi and· 
}aşmaları için bazı memleketlerin 
kanuni mevzuatı ve idari durum. 

Bu toplantılarda görüşülen ve 
yazdan şeyler Uluslar arası Tica· 
ret Odasının önUmUmUzdeki Tem• 
muz ayında Pariate kurulacak 
olan sekizine( kongresinde ıöz 
gelişi edilecektir. 

Komisyon reisi M. Clemens 
Lammers son aylar içinde bu iş· 
lerde ayrı bir ökonomik düzen 
görOldUğünU söylemiştir. 

* Vaıington, 7 (A.A.) - yUıde 

Amerika, 
Almangaga 

pamuk 

yirmibeşi nakten, 
Usttarafı da ay· 
nen ödenmek far• 
tile Almanya ya 

satmıyor pamuk satmak ta· 

savvurundan vaıgeçilmiştir. 
B. Ruzvelt, Amerikan tacir· 

lerinin bu alışverişte bir damping 
vesilesi i6rmekte olduklarını stiy· 
)emiştir. 

1934 yıl•nın on ayında Bul· 

Bulgar tütün- gorist11ndan dııan 
cülüg~ü çok pazarlara gönde

rilen tütün miktarı 
geril11di 12.931.561 kilodur. 

Bu miktar son onbeş aene içinde 
yapılan ihracattın noksandır. He
le son beş senelik ihracatın 
yarısını pekaz geçmektedir. Bir 
fikir vermesi için Bulgariata~ııa 
son beı sene içinde yaptığı ıh· 
racah aşağıya ııralıyoruı: 

Yıllar: ihracat [kilo). 
1929 20.222.568 
1930 22.452. 7 5 ı 
1931 24.587.020 
1932 20.491.776 
1933 22.511.434 

Şubat 8 

Havptmanın Muhakemesi 
En Meraklı Safhada 

Bir Şahid Herkesi Heyecana Düşürdü 
Flemington, 7 (A. A.) - Ktı-

ç&k Lindbergi kaçırıb öldlrmek· ' 
ten auçlu Havptman'ın avukatı, 
Bronkı mezarlığında fidyel necah 
alan esraren2'iz ıahsın lzidor Fit 
olduğunu iddia eden nazariyealnl 
teyid edecek yeni bir ıahid din· 
letmiıtir. Stepon• adındaki bu 
ıahid, Fiı'ln, kendiıinin radyo 
alit ve edevatı aattıj-ı aıağaıaya 
gelerek, bir kutu ayakkabı bırak· 
tığını ve alb aaat sonra da bu 
kutuyu tekrar aidatına ıöyJemfttlr. 

Bu ıahid, ikinci bir sorguya 
cevaben bet defa timarhaaeye 
glrib çıktığını itiraf etmittir. T e· 
nekeci Mailer, Ağuıtoa 1934 de 
Havptman'ın evindeki tavan ara• 
sının taban tahtalarının hiçbir 
taneainlo eksik olmadığını ifade 
etmiştir. 

FJemini'ton, 7 (A. A.) - Bir 
tahid, dün, heyecanı mucib ola11 
beyanatta bulunmuştur. Şahidin 

ifadesine göre, Lindberg'in çocu• 
ğunu kaçırmak için kullanıldığı 

Denizde Korkunc 
Bir Macera! 

( Baştarafı 1 inci yQzde ) 
bire bozdu. Fırtına, §imşek ça· 
kınbları arasında bora halini aldı. 
iri dalgalar baş ve kıç havuzları 
doldurmağa bawladı. Deniz, tam 
Selinti mevkiine geldiğimiz zaman 
şiddetini büsbütün artırdı. Tayfa· 
lar, korkudan " Allah 1 Allah" 
diye bağırıyorlar, boranın dehıet 

aalan heybeti karşısında itidalle· 
rlnl kaybedecek oluyorlardı. Ge-
miyi, Selinti sahilJerine oturtmağı 
düşlindUk, amma bu tedbir çok 
tehlikeli neticeler doğurabilirdi. 

Fakat tayfalar bu noktada 
ısrar ediyorlar, karaya oturmak
tan başka kurtuluş yolu olma· 
dığını iddia ediyorlardı. Vaziyet 
hakikaten teh:lkeli idi. Panik, 
gemide herkesin asabmı boz· 
muıtu. 

Fakat bütün bu haller cesa-
retimizi kırmadı. Yola devam 
etmiye çabaladık. Saat 19 da Alan· 
ya fenerini görebilmiştik. Fırtına· 
nm şiddeti iemiyi müdhiş hırpa· 
lıyor, rota devamı giiçlaştlriyordu. 

Bu vaziyet gUn aydınlanıncaya 
kadar ıUrdU. Tamam dokuz saat 
Alanya 6nUnde da!g.alarla dep· 
reştik, durduk. 

Şafak athğı zaman, deli rUz· 
gar ıinmİf görünüyordu. Derhal 
limana demirledik, biriken 100 
tondan fazla deniz ıuyunu boıalt
maya başladık. Tayfalar, hayata 
yeniden doğmuı gibi, karaya çı· 
kar çıkmaz kurbanlar kestiler.,, -· Yeni lle,rlyat ı 

Fikir ler - lzmirde çıkan bu mu
allim kültür mıcmuaeıuın 121 inci ıa· 
Ylll çıkmıştır. 

FarmakoloO - Farmakoloğlar bir
liği tarafından ayda bir çıkarılır, 4 ünctl 
cild İlk 11ay1!!1 çıkmıttır. 

" Parmak izi ,, Mecmuası -
lık uym canlı olduQ'u kadar heyecanlı 
bir mUnderecatla çıkan lu zabıta 
vak'alara ve macern mecmuıı11nın 

yazıları aru•nda " Hrisantoı dört 
poliıimizi nuıl öldürdü? Ben onu 
na sıl vurdum?" ; "Abone dolandırı
cıları Bay ''Veni:ı:eloı,, u nuıl dolan• 
dırdılar? ,, unvanlı bol resimli meka· 
leler ve hatıralarla heyecanlı kı ıımları 
ihtiva etmektedir. 16 ıayfa ve beı 
kuruttur. 

Hukuk Gazetesi Cevad 
Hakkı Ö:ı:bey tarafından çıkarılan bu 
mecmuanın 7 nci aay111 çıknuıtrr. 

Suçlu Havptmın 

iddia edilen merdiven, bu 'haçırq
tan birkaç gön sonra ıırf adaleti 
ıaşırtmak makıadile imal edil· 
miştlr. 

Grip Ve 
Nezle Salgını 

(Baıtarafı l incl yllzde ) 
lara yol açmaktadır. Bu hastalık, 
hastamn üzt:rinde bir iki gün 
fiyevri yaptıktan sonra geçiyor ; 
üç günlük fasıla dan ıonra daha 
büyük bir şiddetle, bir humma 
ateşi halinde ha tayı aanyor. Bu 
şekil, doktorlar arasında muna• 
kaşayı mut;lb olmuştur. Maamafih 
tehlike yoktur. 

lstanbulda Vaziyet · 
Grip Istanbulda da fazladır. 

Fakat hastalık gellb geçici mahl· 
yette kalmıştır. Ancak vaktile 
tedbir alamayıb lhtllAta sebeb olan 
bazı grip hastaları yatakta Adi bir 
gripllden daha çok yatmak mec
buriyetinde kalmaktadırlar. 

Diğer taraf tan, bildiğimiz 
burun nezlesi de ıon günlerde 
ôdeta bir salgın halini almııtır. 
Mütemadiyen aksırtan Ye öksürten 
bu nezle yüzünden, bir tanıdığı· 
mız dlln akşam bize telefon ede .. 
rek bir i'ilnde tamam ıeksen bet 
kere aksırdığını, bu suretle ye~ 
yeni bir rekor tesis etmlt oldu· 
ğunu blldirdL .... ... ...... ' . . ' . ~ . .,....... ,_..........,... .... 
~--

Deniz y o 11 arı 
iŞLETMESi 

Acenteleri : KaraklSy Köprllbafı 
Tel. 42362 • Sirkeol Mllhllrdarr;ad• 

Han Tel. 22740 _____ ... .. ___ .... .... 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 10 

Şubat CUMARTESi 20 de Ga· 
lata Rıhtımından kalkacak gi· 
dişte Zonguldak, lnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ünye, Ordu, 
Glreaon, Vakfıkebir, Trabzon, 
Rize'ye. DönU9te bunlara ilAve· 
ten Of'a uğrayacaktır. 11647,~ 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 10 ŞU" 

bat PAZAR iUnU saat 10 dıı 
Merılne kadar. "6~ 

Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 9 Şubat 

CUMARTESi gUnU aaat 19 da 
1 . ' k d "646 .• zmır e a ar. ~~ ' ~ ~-,.. TiFOB i L -•:" 

Dr. ihsan Sami tutul
'fifo ve paratifo haıııtalıklıı.r~n~{ h•P· 
mamalr için ağızdan alıuan tı flerkeıı 
lnrıdır.lliç rahatııııdık \ermes ........ııııı 

•-• alahilir. Kutusu 55 Kr. ---
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Muazzam Tezahürat Yapılıyor 

Müstakil Namzedlerin 
Sayısı Ye ·den Kabardı 

( Baıtarafı 1 inci yDzde ) 
donatılmıştı. Taksim meydanında 
18tıdığı hAmil bulunan otomobil 
80

11ne bir kUraU konmuıtu. Fır· 
lca, şehir ve halk namına burada 
heyecanlı hitabeler irad ediliyordu. 

Saat 9 da bUtnn ikinci mUn• 
lthibleri Ye mllessese mllme11il-

lav namzedi. lımlr MUddeiumum1 
Başmuavlni .• Tanınmıı hukukcu .. 
lardandır. Çok fyl Fransııca bili· 
yor. 

Doktor Muıtafa Nikau: Öde· 
miş Belediye baıkanı... Sekiz yıl· 
danberl bu yazifeyi görmektedir. 
Halka kendlaioi aevdirmiı •• 
Ôdemiıe büyük hizmetleri dokun• 
muıtur. Ynkaek tahsillidir. 

let1 . h . O b nı amil bu!unan 60 otomo-
u. Önde muxika olduğu halde 

•lıy halinde Taksimden haa·eket :tti. BUtnn caddeler hıncahınç 
o!nıuştu. Saat 10 da alay Üni· 

terıite konferans aalonu önUoe 
l•ldi. 

1 Reylerin atılmasına tam saat 
O da başlandı. T erlib edilen 

:"
0
itama göre, 10 dan 11 e ka· 

har ErninönU kazası ikinci mUnte
k iblerı, J2 ye kadar Fatih, 13 e 
k •dar Adalar ve Bakırköy, 14 e 
le adar .Sarıyer ve Beykoz, 15 e 
le adar Üskü~r ve Kadlköy, 18 ya 
l3 ad.ar Beyoğlu, 17 ye kadar 
I •ııktaş kazası ikinci mUntehib- ' 
trl reylerini atacaklardır. 

Bu akşam 118at 18- do saylav 
lÇİrninin sonu alınmıt olacaktır. 
aınif gece geç Yekte kadar 

hpıfacak ve netice yarın ıabahkl 
l•ıetelerle ilan edilecektir. 

1 E:,velce mUatekileo namzeqlik
trlnl koyan avukat bay Ziya 
(Ziya Molla), ve bay Galib Kemali 
lltmzedliklerini geri almıılardır. 

Dun isimlerini yazdığımız ze
••ttan baıka, yeniden müstakilen 
lle.rnzedllklerlni koyan vatanda.
~nn isimleri ıunlardır: Sigar 

1 anyati, Memduh Edren, doktor 
~okrat Altay, Dr. Habib, reuam 

lllail Şefik, hahlaar memurlann
da11 Mehmet Rifat, Dr. Emil 
Oıiaııfdiı, Georg SlmkeşoğlU, 
~ndonald KalavJ, Abdi Mehmed 
"•lllıi. 

lzmir Saylav 
Namzedi eri 

L1ıı lıınir, 6 ( Hususi ) - Burada 
r1~rıup muhtelif yerler için C. H. 
~ki 11 namına aaylavlıia namıed· 
kın~rl konanlardan bazıları hak· 
di . • topladığım malfimatı bfl-

"'Yoru . 8 rn. 
8.. 8

Yan Benal Nevzad: lzınirli. 
'""dı )anı, 11 35 yıl evvel Ttlrklük cer-

l't l'lnı uyandırmaya çalııan 
~;tecı ve edib merhum Nenad 
aaın t~ kızıdır. Yüksek tahsil gör-
~ r .. iyi franıızce görUıür. 

11 \t •hıha GökcUI: Bahkeair say
tebı ~~ıedir. Kız Muallim Mek· 
ınu, . Uduru. Yuk .. k tahıil gör
llıilu' •yi fransızca bilir. KUltUrlU, 
tı11ı:•tçt bir muallimdir. Uzun 
l&Jcı. ~dan beri mekteb mUdlr-

l tinde bulunmaktadır. 
lttı, ~Pçu oğlu Nazmi: Aydın 
bıeclill Ooperatifleri ittihadı idare 
"'nıı•di~~•ıı. Yeni Aydın &Rylav 
t,, -. ı ... Yokıek tahıil ıarmn,, 
da '• llt~kaıının lacir ihracahn
llenıind llhaıaa kooperatifcilik 
hlli... ' tınınıaııtır. lnailizce 

..,.. Dolcto.. Şu'-
"''•ta111 ll(rQ Senazan: Yeni 
~"'•kıt:n~ 18Ylav namzedi. Millt 
•t -"d lftlrak •tm'- lzmir ııla-lJ ... ., n..ıa ~ ... 
~ Y•la..d i'Unde bulunmuıtur. 

daktorı .. ı- anberi lzmirde ıcrbeat 
L ·11 '"" etın ._ 1 

Yor. ••dedir. Franaııca 
Do1rto .. lGtff 

lahya .. 1 Kırdaraazı Ka-
ealcf •ıh: •• 8 ••zedL lzmiriu 
La.ta11, 1i ~t lllGdUrtt.. Memleket 

MUstakll Namzedler 
lzmirde müstakil 11ylavlı~a 

namzedlfklerinJ koyanlar da ıun· 
lardır: 1 

Eski saylav Bay Halil, Galib 
SafnU (eski Atina elçilerinden), 
Doktor Mustafa Ali ve filozof 
Hidayet Keıfi. 

Kızılcahamamda 
Kızılcahamam (Hususi)- AYu· 

kat Bay Ômer Fahri ıaylavhia 
namzetilğlni koymuştur. 

Çölde Bir Kan 
Döküldü 

( Baştaarf ı 7 fnoi yüzde > 
Katilin yekl.i Haori T orres derhal 
ayağa kalktı. 

Hanrl T orres - MUlazfm Ka· 
ban AUahına, memleketine ve 
mahkemeye heaab vermek mec
buriyetindedir. Fakat dUnyada 
bir tek kişi vardır ki ona heaab 
vermek mecburiyetinde değildir. 
Bu tek kiti de Madam Keyoodurf 

* Şahidler hep ~lenin kendi 
karıaınm gözleri önUnde metresi 
ile mUnatebotinden 'H ıiddetli 
bereketlerinden babaediyordu. 
Katili kısmen olsun mazur gaıte
recek ıekilde söylüyordu. Buna 
rağmen mahkeme kararında mU
dafaainefı halini kabul etmedi. 
Bu kararı istiıart mahiyeti haiz 
olan jUrl ile müttefikan verilmiıti, 
llç esaıa latlnad ediyordu: 

1 - Katilin 6lene karıı bes
lemekte olduğu istihfaf ve kin 
hlsıl, cinayeti isteyerek yaptığını 
gösterir. 

2 - Maamafih bu hareketin· 
do taammlld yoktur, bilikiı öle
nin öldürene karıı takmdığı izzeti 
nefıini kırıcı Yaziyet, cinayette 
hafif bir mazeret noktası olarak 
görül Ur. 

3 - Ölenin zevcesinin huku
ku ıahıiye namına davacı aıfatını 
takınmasına ıelince bu, bir kUı· 
tahhktır. 

Binnetice mahkeme beı aone 
tecilıiz hapis cezası •erdi. 

Nöbetci 
Eczaneler 

Bugece ni:;betoi eczaneler tUDlarCllr: 
l&taabul tarafı; Şehzadebaıında 

(AeaO, Fatihte (A. Kemal), Akaaray
da (Şeref CelAI), Topkapıda (Niıım), 
Samatyada (Rıdnn), Cibalide (Ne
cati Ah•ed), Defte'r.iarda (Arif), 
Eylbde (Hikmet), Gedikpaıada (Aaa· 
doryan), Çemberlitaota (Sırrı Raaim), 
Bahçekapıda (Agop Mioasyaa), Ba
kırköyünde (Hll&I). Beyoğlu tarafı; 
Tabi••• (Takaim), Kalyoaoukullu- • 
ğuııda (Beyoğlu), Galat.da Mahmudi-
ye outi.eaiade (Miıel Sofron1adlı), 
Şiılide Hamam oaddeaiode (I~~k), 
Kaıı•paıua (Y enituran), Hukoyde 

Ali .Rı nın aaz nılltehaııuı, 
za: Y •Dl Konya .. ,_ 

(Yeni tür kiye). Kadıköy tarafı; Munk
kıtbane oad.ieıiDde (Lıon Oııbuklu• 
yan) Kuıti.ilinde (Hulftıl Oıman), 
Oıktidar tarafı; Yenlçıımede (İttihad), 

' Büyükada4a (Halk) eosaııeleri. . 

I' 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

J 

BugUnkU Bilmece 
Boı dört köıelerl aıağıda ya• 

rdı manalara gelen öz Türkçe 
kelfmelerJe doldurunuz. Bu ••· 
rede hem vakit geçlrmif, hem 
de 6ı Türkçe kellmelori 6ğron• 
mit olursunuz r 

ı 2 a 4 
1 
2 1--1--t--!'I 

3 
4 
5 
6 
7 
8.__~...._. 

&old•n sa§a· 
1 - Gezin 
~ ·- lztırab - ced 

7 8 

3 - Knrdcı rocuğu - yırnaıaın 7arı11 
4 - Bal yapan böcek 
S - Taharri etti 
6 - Genlıliti 
7 - Hepimiz 
8 - Kııın yağan fCJ • bir nota 

Yukardan ataau 
1 - Meb'ua 
2 - Hasta • sonuna bir N getiri· 

lince dem 
1 - Karlı dağlardaa düıcn bllylk 

kar parçaları - anahtar 
4 - FıızUet 
6 - ÔtildOlmllı laububat 
6 - Beıma bir A a-•tlrilince Yalde • 

naaıl et 
7 - Çocutumun çocutu 
8 - Tanımak mHdarından emrlba

ıır • iıarcti 

Sayfa 11 

Bir Yazı, Bulgar Gazetele
rini Haylı Sin:rJendirmiş' 

( Baftarafı 1 inci yüzde ) 
diğl hareket, bir şaıırmadır, ve 
bu gazetenin dUtünceaine göre ı 

« - lstanbul gazetesi talebin· 
de itidal göstermlttir, filhakika 
biraz daha ileriye riderelc hudu
dun Tuoada almaaını da iste· 
yeblllrdi. ,, 

* 
Bu yazı mllnaaebetile diğer 

bir Bulgar gazetesi, yarıresmt 
La Bulıerio iae: 

- lıtanbul gazetesinde çıkan 
mutaleaoın bereket versin ıaha1 
bir dUıftnce olduğunu kaydoderek 
akıl halde, mesela Bulgariıtamn 
da komıu topraklarda gözU oldu
tunu söylemesi halinde vaziyetin 
he tekil alacağını soru}' or ve 
Bulgariıtanın Türkiye ile dost 
geçinmek istediğini ve bunun için 
milll martını değiştirecek kadar 
UerJ ıf ttlğlnl kaydediyor. 

~ 

Hadiıeye UAve edJlecek bir 

ı 
mlltaleamız, şimdilik, yoktul\ 
Yalnız bu satırları kaydederken 
eski bir Türk aözünO habrJamalP 
tan da kendimizi alamıyorUI, 
malüm ya biz: 

- iğneyi kendine batır, çu
valdızı baıkasına, deriz, bir tek 
Iıtanbul gazetesinde bir okuyucu 
mektubundan topraklarından bah• 
sedilmeıi karşısmda bu kadar 
ainirleneo bulgarlardan aorarız:J 

- Bir kısım Bulgarların TUrk 
dn,manhğını mekteb kltablarına 
kadar sokmaları ve laer vesileden 
biliatifade, hudud taahlhini lıt .. 
meleri önOnde TOrkler ne hlıso• 
derler? 

Ve dütünilyoruz: 
- Bir kısım Bulgarları bu 

hevesten vazgeçirmek için en 171 
çare, ;acaba kendilerine ·~ ni ıho 
lAhmla mukabele etmek dejll 
midir? 

Bir Adam Karısını, Bir Ka
dın Da Bir Erkeği Vurdu 

( Baıtarafı 1 inci ytızde ) 
Satı lçerde öteki Mehmed ile 
yalnız kalınca delikanlı bir aralık 
kndma sataşmak lstemiı, fakat 
çok aarhoş olan kadın, kaılannı 
çatab Mehmede bağ\rmıı: 

" - Doğru otur f Yokta kar
nma duman doldururum 1 

Zencelin Mehmed bu sözlere 
kulak aamıyarak ilk bareketial 
tekrarlamıf, bunun üzerine Sah 
tabancayı ateılemiı Ye çıkan kur-

ıun sağ tarafından girerek ciğe .. 
rinl parçalamııtır. Delikanlının 
kanlar içinde yere yuYarlandığını 
gören kadın bu manzaradan fenı 
halde korkmuı, tabancayı elindeııa 
atarak kaçmıı ve Türbe denflea 

metruk bir yere ıaklanmııhl\ 
Sabahleyin ortalık aydınlanınce 
da Pazar klSylne gftmiftfr. Fa 
yapılan araıtırma neticesin 
yakalanarak Adliyeye vorilmit 
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ilaçlarınızı SALiH NECATi den alınız. Reçeteleriniz biiyük bir Fos~oTı·N 
dikkat, ciddi bir istikametle hazırlanır. r NECAT'I Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bununla beslenen 

yavrular tombul ve kuvvetli, neş'eli olur. (i288) 

,, Küçük büvük herkesi 

alakadar edecek 

YE 1 

MÜSAB/\KASI 

Eğlenceli ! Kolay! ve size PARA o\ara~ GOZEL hediyeler kazandırabilir, .. 
Bakınız ... 

3 T. lfrası 

ı:vi seçebilirseniz ve doğrusunu da bulursanız ! kazanmak ihtimaliniz pek çoktur. Bize yalnız ~u 
iki sorgunun karşılığını bildirmek yeter : 

1) Sizce Nestle resimlerinden EN GOZELİ hangisidk? 

2) Bu yeni musabakaya iştirak edenlerin sayısı sizce KAÇ KİŞİdir? 
Bu yeni musabaka, şimdi 100 para ve 5 kuruşa satılan Nestle çikolata tabletlerim izden çıkan 

aşadaki serilerin resimlerin~ mahsustur, 

1) Uçkular 
2) Sıcak ülkelerin yemişleri 
3) Tabiatın hadiseleri 
4) Çabuk yollama ve taşıma devri. 

fVIUSAB..OKANIN $ARTL-ARI 1 

a) 48 rec;imden en gilıelı, musabakaya lştırak edenlerden gelecek cevaplarda en çok kimse tarafından beğenilecek 
rcsım oıacnkıır. Kazananlar ~rubu bu cevap sanıpıeri arasından teşekkUI edecektır. 

t>J Yukıırıdo vazııı on rnUkfıfctt, bu grubu teşkıl cdenıerden, yeni Nestıe musabakasına lştirnk edenlerın kaç kişi oldugunu, 
doğru soyıyn en çok yaklaşacak surette, en eyi tahmin edeceklere dağıtılacaktır, 
Söylece, en guzeı ve en kıyrnctll mükafatı kazanan: Nestıe resimlerının en gUzeıl olduğuna dair en taııa rey armış 
reslmi seçenıerın lçınden, ayni tamanda, yeni musabakaya ıştırak edenlerin sayısını da EN EVi tahmin eden oıacak· 
tır lkıncl mUktıtaıı yıne, Nestıe resımıerınden en güzeli olduğuna dair en çok rey oımış rcsıml seçenıerın içınden, 
musabakaya iştirak eoenıerın sayısını tııhmınde ikınci geren kazanacak ve öteki kazananlar da böylece seçılecektlr. 

~) Aşaaa llişık pusulayı doldurup kesınn ve : Nestıe musaoakası posta kutusu No. 10, Pangaltı lstanbul adresine gönde· 
rınlz Cevabın okunaklı ve aoreslnızın doğru, tam ve açık olması gerektır. 
Dikı.cot ı Doıcıurup gonderece()ınlz pysuıanın bizce kaydedlımesl ve musabakaya iştırak edebılmesıçUn buna, yrı 
rno paroııktan 40 tane veya 5 kuruşluktarı 20 tane Nestıe çikolatası dış etiketlerini ilıştırmek ıazımdrr. (Her hangi 
boydan 100 kuruşıuk Nestıe çikoıaıası etıketi de gönaerılebillr) 
MUSABAKAYA İŞTiRAK EDEN HERK~SIN YALNIZ BiR PUSULA GÖNDERMEYE HAKKI VARDIR. PUSULALAR EN GEÇ 
25 MAYfSA KADAR BiZE GELMiŞ OLMALIOIR 
ttazanacak on kışının ıasnıtı önUmuzdekl 31 Mayıs 1935 te, noter önünae yapııacaktıı. 

NESTLE MUSABAKASI 

F>oata kutuau No. ıo, Pangoltı lstanbuı 

Musabal<ayo İştiralı edenin ısmı ______ __...;. _____________ _ 
1 

lJoğru ve tam adresi 

l'ıestıe reslmıerinden sızce en gUzeli nangisidir? Seri No.---

Pusula No.----
Bu yeni ~al<aya ıştırak edenlerin sayısı sizce k8$ kişidır? 

C$ırket koyac:akıır.) 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır, 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğündan: 
Kırıkkale Fabrikaları için Teaviyeci ve Tornacı alınaeaktlır. 

fıteldilerin imtihan için istida ile Ankara'da Fişenk Fabrikasına 
lstanbul'da Bakırköy • Barut Fabrikasına, İzmirdekiler Halkpmar 
Silih Tamirhanesine müracaatları. "526,, 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Eksiltmeye konulan iş : Aaabi emraz hastanesinde yapılacak 
Lepra pavyonu ikmali inşaatıdır. 

Keşif bedeli : 5019 lira 73 kuruı olup bundan = 4484 -= lira 
83 kuruıluk kısımdır. 

Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır : Eksiltme ıartnameıi, 
mukavele projesi, Nafıa fileri ıeraiti umumfyeıf, fenni ıartnamo, 
keşif cetveli ve projedir. 

lstiyenler bu şartnameleri evrakı 22 kuruş bedel mukabilinde 
asabi emraz haatanesi Bat Tabipliğinden alabilirler. 

Eksiltme 19 Şubat 935 Salı glinü saat 15 de Cağaloğlunda 
Sıhhat MüdUrlüğU binasındaki Komisyonda yapılacaktır. Eksiltme 
açık yapılacakhr. Ekı.iltmeye girebilmek için isteklilerin 336 Ura 
38 kuruş muval<kat teminat vermesi bundan başka bu işi yapabi· 
leceğine dair Istanbul Nafıa Baş Mühendisliğinden vesika alıp 
getirmesi lbımdır. (464) 

lstanbul Mili Emlak Müdürlü~ünden · 
Gnlatada, Kemenkeı Kara Mustafa Paşa mahaJlesinin Topçu• 

lar ve YUksekkaldmm caddelerinde eıki 31, 33, 35, 37 ve yeni 25, 
27, 29/1 ve 119, l l 9/1 ve 119/2 numaralarla murakkam dükkan• 

farı mllştemil değirmen hanı namile maruf hanın 120 hiıse itibarile 
34,5 hissesi bedeli iki taksitte ödenmek ıartile muhammen 15022 
lira Uzerinden 19 Şubat 935 Salı günU aeat on bet• kadar pazar• 

hkla aatılacakdır. isteklilerin 2490 sayılı kanun hükümleri daire• 
ıinde, muhammen bedelin yüzde yedlbuçu~u nlsbettnde teminatla· 
rile, Pazar ve Salı günleri, lstanbul Milli Emlik MtıdlrlljDndeld 
Satıı Komiıyonuna mtiracaatlan. ( M ) "302,. 

latanbul ikinci iflas Memur .. 
lufiundan: Müf.iı Enis Veli Masa· 
aına müracaat eden Menaıe Kuzen ve 
ıtırekbı tirketinin iıtedikleri bin 
altmıt liranın 6 ıncı sıraya kayıt ve 
kabulUoe ve bu ıuretle aıra cetvelinin 
dOaeltilmeaine if!is idare heyetince 
karar nrllmiı olduğu bilinmek bere 
il&n olunur. (7898) 

Tabletleri: Grip, Enflü
anza, Nevralji, baş ve diş 
ağrılarını geçiren mü
kemmel bir müsekkindir. 

Her eczanede bulunur. 

TOHUMLUK . ÇEL TiK 
Hastalığa dayanıklı ve çok b~rt· 
k.sıtli İtalyruı tohumlarmdan yctıştı. 
rilın Viyolone, l\[aratelli, Sançyo 
P. 6 ve Kamolino cinslerinden to
humluk istiyeuler Fenerde ~nrabe
kir ve Şürekası Çoltik Fabrıkasına 
müracaat buyursunlar.Telgraf adresi: 
İitanbul Kabar - Telıfon : 20782 

······························································ Son Poata Metb••aa 
lalaibir All &kre• 
Nqri1at MI diri& Tala&. 

1 

, ............................................................... .... 

Taksim Abide karşısında 

Y SALONU DA 
Çok bUyUk takdirlere mazhar olan 

Münir 
Nureddin 

GÜRSES 
muvaffakiyetle ıeanslarına her zaman 

devam etmektedir. Ayrıca da 
Her Cuma gündUz saat d8rtten 

bef buçuOa kadar 

ZENGiN PROGRAMLA 
ÇAVLI MUSiKi 

DOHULiYE YOKTUR. 

Maliye V ekiletinden : 
Darp edilmekte olan GümUı paralardan Dört Milyon liralık 

kıımı az bir zaman zarfında tamamın tedavüle vazedilmiş olacağın• 
dan eski gUmDı paraların 1 Şubat 1936 tarihindon itibaren her 
hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kullaoılmıyacağı hila· 
fma hareket edenler hakkında kanuni takibat yapılacajı 2257 No.lı 
kanunun sekizinci maddesi mucibince ifln olunur. "558,, 

BÜYÜK 

YAYYA PİYA osu 
18. inci tertip 4. üncü çekiş 11. Şubat. 1935 dedir. 

Büyük ikramiye 5.000nradır. 
Ayrıca : 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler 

ve 20.000 liralık mükafat vardır. 

İstanbul Mıntaka Tahakkuk 
Müdürlüğünden : 

Mercan Maliye Şubeıl Çevresinde olup ıssılarmın oturduğu 
yer boJH olmıyan arsaların yerlerile tadilat komiıyonunca konulan 
kıymetleri aıağıda gösterilmiştir. Bu kıymetlere yarından itibaren 
bir ay içinde temyizen itiraz edilebileceği, arazi vergisi nl:ıamna'" 
mesinln 34 Uncu maddeıi deUlletile Hukuk usulU muhakemeleri 
kanununun 14 l ve l 42 ncl maddeleri mucibince illin olunur. 11648,, 

Mahallesi Sokağı No. Cinsi Metre Takdir olunan 

S. Viran sımi 

S. V. Evvel 

Murabbaı kıymet Lira 
iğneci Han 
Alt kat. 

2 Arsa 15 45 

Dökmeciler 69 Dükkan 
Arsaaı 

15 

Sahibi Vergiıl 

L. K. 
Hacı Mehmet T evflk ve Ali 23 
Hatice Hayriye 23 

45 

Ma iye V ekiletinden: 
l - 2257 No. lı madeni ufaklık para kanununa tevfikan Devlet 

alacaklarına mahsuben Otuz Sekiz kuruştan alınmakta olan 
beher mecidiye, gümüı fiatmm ytikıelmesi hasebile Kırk Beş 
kuruşa çıkttrıinııı ve bu fiat üzerinden kabul edilmesi için 
Malsandıklarına tebligat yapılmııtır. 

2 - Cumhuriyet Merkez Bankr.sı da beher on gram aafi meskuk 
ve gayri meskük halis glimiltü 22 kuruş 5.0 santimden satın 

alacaktır. 
31 

''A "557.g,,.. 

LEiPZiG İlkbahar Sergisi 
_3 Mart 1935 de başlar 

Alman timtmdUferleri ücretlerinde % 60 tenzilat 

Her nevi tafsilat için Leipziger Messamt Leipz~g 
( Allenıagne) idaresine veya Iıtanbul'da Galata' da Ahen • Munılı 
hanında Mühendis H. Zeckıer'• müracaat olunması. 

Telefon : 40163 Po~ta kutusu: 1076 l720S] 

Zonguldak Belediyesi Başkanlığında~: 
. d ıld Belediye sınırı dahilindeki yapılar ve sokaklar için te ar 

lazım gelen 6200 • 6500 adet numara levhasile 2<lO • 220 adet 8~ 
kak levhası 28/ 1 /935 tarihinden itibaren 20 gün müddetle . açı• 
ekılltmeye konulmuıtur. istekli olanların ıartnameyi iörmek o~er lı 
Zonguldak • lıdanbul, Ankara Belediyelerine eksiltmeye iıt~raat 
için de ihale tarihi olan 16/2/935 gUntl saat 15 d• o/e 7,5 t~~~6 •• 
akçelerile b•lediyemize müracaatlarL 


