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Katil Makedonya komitasındanmış! 
~end!sinin Bulgar ve adının illada 1Y ataklı Vagonlar şirketi 
erqılJef olduğu anlaşılmış gibidir kontrol edilmelidir! 

Kr•ı •ı k -.. e ••nd ~ -
kruvaza''" tabutü; M•Nll;•d• Dubrovnlk · c • • rUne llleraalmle konurken 

d ~~ıyı öldüren polis 
egı) arkadaşları imiş 

re Vl-acfcı Q } -- ICatll ICele,,renin luıltiluıt
t1e ke11dia. ~gıgef iaminde bir Bulgar olduiu 
duğıı ve ;.11 lfakedonyada Kümençede doğ
azasıntftın :f:i:;:•a dahili ihtilal kömitesi 
Merkurnu P. . tahakkuk etmiş gibidir. 
Ustaıi te~ etnçte/ci Milıailof kararglihı ile 
11terkezi araauı,.,korniteainin hariçteki faaliyet 

ua kuryelik ettifi anlaşılmıştır. 

~-1 F ransada tevkifler 
onbeşi buldu . 

Pariı, 15 (Huıuai) - Suikaat-' 
Çinin YÜcudu üzerinde yapılan· 
fethi meyt ameliyatı ıayanı dik • 
kat neticeler vermekte devam et• 
mektedir. Ezcümle vücudunda 
bulunan birçok kurıunlar, katilin 
kral ve Butuya sıktığı müthit 
~ aynidir. Pariı zabı -
tuı böyle kurıun kulanmadığma 
Ye lcatilin de kendine kortun ıık • 
ınadrima söre b1ı laır§unlann bir 

ikramı meçhul tabalar tarafmdan 
bililtizMD abldıiı anlqrlmakta· •. ' 

.~11 ...... , 
• 'r ~. .. ,,.. 

, ·-~- . A, lTürkmemurlarının Puankare 
. • · a. hakları ziyaa mı 

uğratıldı? 
Memleketimizde iı gören ecnebi I 

şirketlerin türlü türlü pürüzlü mumıe • 
leleri, memleket menfaatleri aleyhin· 
deki hareketleri Nafia Vekili Ali Bey
efendinin himmetile birer birer mey· 
dana çıkanlıyor ve hepsinin halli için 
eaaılı tedbirler alınıyor. Bu arada bil

tDeva~ 2 nclde) 

Son Dakika: 
Paris, 15 (Huıuıi) - Katil 

Kaleme~nin, Makedonya ihtilal 
Komitesi Reisi Mihailof'un es· 
ki §oförü olduğu söylenmekte· 
dir. 

öldü 

M. Roımond Puankare 
Pariı, 15 (A.A.) - Eski baıve· 

killerden M. Reymond Puvankare 
ölmüttür. 

Kral Aleksandr, 
ölüme nasıl 

mahkum edilmişti? 
- Ayaja blkmız ! 
On üç adam çizmelerini tiddet· 

le yere vurup kalkblar. Küçük o· 
· da korkudan aallandı. 

1 = Kr•I Alekaandr ile Kr•ll«;e M•rlnln evlenmezden 
ü~ gUn evvel c;ekllmlt r•lmleri, 2 - Kral Alekaadr 
on U~ ya91aclayken 3 - Alekaandr Sırblye Vellahb 

· iken, 4 . - Kral Aaelcaandr ollu yeni Ya9.aa-.a 
Kr~lı P .. •1• "!•.._. 

- Yugoslavya Kralı birinci A· 
lekaandr ölüme mahkm olmuıtur. 
Beynelmilel Makedonya ihtilal 
Cemiyeti kendisini idam etmeie 
karar vermiıtir. 

(Deftml 11 Dclde) 

Celal Muhtar Beg 

teberruda bulunmamış! 
:Ankara, ıs :<Telefonla) Celil 

Muhtar B. in Paatör müee1e1eeine 
yanm milyon frank teberru eltili 
Sıhlıiye müttetan Hilamettin B. 
tarafmdan tıebiP. eCIUmlıJtir. 

. ' 

S.••ı •••• .......,. Boru n1eıclan111cla llwl olan W.•ıaltlrM 
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Yataklı vagonlar 
şirketi 

_15 birinci~~ ı9S4 'J 
500 tevkiı· 

(B~ taratı ı ncide) 
meyiz Yataklı '\-agonlar ıirketinin iı· 
leri esaslı bir tetkike tabi tutulmuı mu· 
dur? 

Biz iddia ediyoruz ki, yataklı va
gonlar ıirketi Türkiyede çalııtıia

nı unutarak, Türklere verilmesi icap 
eden hak ve menfaatleri ihmal etmek· 
te, hatta mukavele veya teamülle ka· 
bul odilmiı hak ve menfaatlerimizi de 
çiğnemektedir. Şirketin ziyaa uğral· 

bğı haklarmuz pek çoktur. 

Yunan Meb'usan Meclisi 
feshedilmiyor 

luhat •erelim: ,!\yan azası da M. Zaimisi Cümhur 
1 - Kale, Oıtand, Prağ, Belırrat, 

Pariı, Berlin gibi tehirlerden -doğ
rudan doğnıya bu memleketlerin ida
relerinde- her gün lstanbula vagon· 
lar gelir. Fakat lstanbuldan bu ıehir
lere -Türklerin idaresinde- tren git
tiği vaki değildir. Yani mesela (Pariı -
lstanbul) seferi vardır, fakat ( lıtan
bul - Paris seferi yoktur, Seferler
den bir kısmının Istanbuldan baılarna· 
sı memJeketimiz hesabına bir çok men -
faatler temin edebilir ve nitekim aksi 
hareket edilmesi diğer memleketlere 
menfaatler, maddi ve manevi faydalar 
temin etmektedir. 

Reisi seçmiye karar verdi 
.M. Bartu 

Kendisi istemediği için 
merasim yapılmadan 

gömüldü 

Fakat hükumetin, eski intihap kanununu 
bozmakta israr etmemesini istiyorlar 

2 - Şirket mümkün mertebe az 
Türk memur kullanmak için elinden 
gelen her ıeyi yapmaktadır. Yatak
lı vagonlar servislerinde çahıbnlacak 

memurların milliyeti ıirkctçe kabul e
dilen bir kaideye göre ıöyle tayin edi
lir: Mcse!fı Pnris - lıtanbul hattında 
trenin geçtiği her memlekette ne 
kadar kilometre katettiği ve bu ıer
Yiste ne kadar memura ihtiyaç olduğu 
hesap edilir. Sonra her memleket he· 
sabma düıen kilometre niıbetine göre 
o memleket ahalisinden memur alınır. 

Şirket her memleket için tatbik ettiği 
halde yalnız Türkiye için bu kaideyi 
tamamile tatbik etmektedir. Haric' ser
vislerde çalı~ Türle memurlar hiç 
denecek derecede azdır. 

Yunanistanda hükUmetle mu· 
halifet fırkaları arasında cumhur· 
reisi intihabı münasebetiyle hasıl 
olan ihtilafın halledilmez bir de· 
receye gelmesi üzerine bqvekil 
Çaldarisin mebuıan mecliıini fes• 
he karar verdiği malumdur. Bu 
karar Atina haberlerine göre bu -
gün tatbik mevkiine girecekti. Hü· 
kUmet mebusan meclisine müra· 
caat ederek meclisin kendi kendi· 
ni fes he karar vermeıini iıtiyecek· 
ti. Harbiye nazırı Kondilis me
busların hükumet taraf rndan vaki 
olacak bu talebi kabul edecekle
rinden emin bulunduğunu gazete
cilere söylemİ§tİ. 

M. Zaimiz Cumhur Reisi 
oluyor 

Halbuki bu vaziyet birdenbire 

ıon iki gün içinde değiııniıtir. A· 
yan azaımdan on ıekiz kiti hükli· 
mete müracaat ederek kendileri· 

Harici servislerde §Öyle dursun nin timdiki cumhurreiıi Zaimiıi 
memleket dahilindeki servislerde bile intihaba razı olduklarını, binaen· 
ıirket - küçük san'atlar kanununa aleyh mebuıan meclisini beıhede-
muhaliE olarak- ecnebi memur kul- rek-veni bir in j bat meıeleıi 
lanmaktada. J 

Beynelmilel yataklı vagon servisle- meydana çıkmuına lüzum kalma· 
rinde, memJcketimizin alakası ve men· dığını söylemitlerdir. Yalnız bu· 
fanti, her hangi bir memleketten daha na mukabil hükQmetin de artık es• 
az değil - çoğrafi vaziyetimiz dolayı- ki intihabat kanununu bozmak hu· 
sile - bilakis çok olmak lftzını gelir. susunda iırar etmemesini istemi§• 
Memleket dahilinde bir çok servisleri- }erdir. 
miz olduğu gibi, hariçteki ıervislerle 
de sıkı bir ıurette alakadanz. Bu ser- F1rka mUcadelesl yeni 
vis idarelerinde derin bir ihtisas iste- bir safhaya girdi 
yen itler yoktur. Türk gençleri bir kaç Çaldariı bu on ıekiz ayanın 
günlük çıraklık ve tecrübe ile bu işleri teklifini kabul etmiıtir. 
pek altı yapabilirler. E;sasen yeti§miı Bu teklif üzerine Yunanistan -
ve ~çıkta kalmış memurlanmtt da var- daki fırka mücadeleleri yeni bir 
dır. 

3 - Şirketin Türk memur kuJlan- safhaya girmiı oluyor. Eğer hü· 
mak mısusunda kat1iyyen hüsnü ni· kumet dütündüğü gibi Yunan me
yetıe Tuıreket etmediğini göstermek i- busan meclisi kendi kendini feı• 
ç:in bir hadis~yi anlatmak kafidir, zan- hederek yeni bir intihabat yapar 'f'e 
nederiz: bu intihabatta ekseriyeti alraa ar· 

Ankara yataklı vagonlar servisinde tık ayan meclisi de ilga edilecek
!alı§lllakta olan J tal yan tebaasmdan 
Dönardo adlı bir kondüktörün, bazı se- ti. ihtimal ki Yunan ayanı bu ci· 

sin intihabını kabul etmiı olacak· 
lardır. Bu meıeleye dair dün Ati· 
nadan gelen telgraflar ıunlardır: 

Yeni mebus intihabı 
yapllmıyacak 

Atina, 14 (Husuıt) - Eınaf 
teıkilatma menıup 18 ayan azası· 
nm, timdiki reiıicumhur M. Zai· 
miıin tekrar intihabı için rey ve· 
receklerini hükQmete bildirmele· 
ri, hüldlmeti, yeni mebuı intihaba· 
tı yaptırmak kararından vazıe· 

çirtmiıtir. 
Dün kabine mecliıi hali içtima· 

da iken bu teklifi yapan 18 ayan 
azasını kabul eden baıvekil M. 
Çaldariı, hükQmetin, tekliflerini 
kabul ettiğini kendilerine tebliğ 
etmiı ve onlar da baıvekalet dai· 
resinden memnuniyetle ayrılmıt· 

)ardır. · 

intihap cuma gUnU olacak 
Hüldlmet, riyateticümhur inti· 

habatı için nisap ekseriyeti temin 
etmeıi üzerine reisicümbur intiha· 
hını önümüzdeki cum• günü yap
tırın k r r verm • ye hu mak· 
aatla ayan ve mebusan meclisleri· 
ni cuma günü mütterek bir içti
maa davet etmittir. Tekrar reiıi· 
cümhurluğa intihap edilecek olan 
M. Zaimiıin tahlifi 14 Kanunuev· 
velde yapılacaktır. 

M. Venizeloı, reisicumhur in· 
tihabatında bulunmıyacak ve va· 
ziyetin tavazzuhuna intizaren 
Ciritte kalacaktır. 

M. Venizeloa, mulialefet fır· 
kaları tarafından istenilen tarziye 
meıelesi muallak kalmakla bera· 
her, reisicumhur intihabı ve müs· 
takbel mebuı intihabatı kanunu 
hakkında haul olan anlqmanm 
memnuniyete ıayan olduğunu ga• 
zetecilere töylemiıtir. 

Atina, 14 (A.A.) - Reiıicümhur 

intihabının icra11, Cuma gününe ka • 
rarlaıhnlmıfbr. 

Paris, 14 (A.A.) - Dün, muh
telif payitahtlarda, M. Bartu için 
dini ayinler yapılmıftır. 

Müteveffanın cenazeıi, bizzat 
ıöıtermit olduğu arzuya uygun o
larak, hük<lmel erkanının huzu· 
runda, fakat hiç bir merasim ya· 
pılmakıızın, Perlaıez meı:arlıjına 

ıömülmütlür. 
Mezarlıkta büyük bir kalabalık 

vardı. 
Romen köylülerini temsil eden 

heyet, M. Bartunun tabutu üzeri -
ne, Romanya toprağından bir par• 
ça ihtiva eden bir çekmece koy· 
muılardır. 

RelalcUmhur Belgrada 
gidiyor 

Parit, 14 (A.A.) - Matbuatın 
büyük kıımı, M. Lebrunün Bel· 
grada gitmek kararını memnuni • 
yetle karıılamaktadır. 

Eko dö Pari, diyor ki: 

"Fransız politikasının bocala -
mıyacağından ve ııaçmalamıya • 
caiından eminiz. Fran~anm Hk 
iıi, küçük itilafı temin ve takViye 
etmek olmalıdır. Bu itibarla, Re· 
iıicümhurumuzun Bel.ırada git· 

meği vazife addetmiı olduğunu 
memnuniyetle haber aldık. Ken• 
dilerine te11ekkür ederiz.11 

M. Karahan Türkiyeye 
hareket etti 

Moıko~a, 14 (A.A.) - M. Ka· 
rahan Türkiyeye hareket etmitlir. 
Sefir istaıyonda Vasıf Beyle Ja .. 
pon ıefiri M. Ota, Efganiatan se· . 
firi Abdulhüseyin Han, İtalya orta 
elçisi M. Balturıayops ve Türki • 

ye, lran ve Efganistan ııefaretleri 
erkanı ve sair zeval tarafından 

teıyi edilmitlir. 
M. Karahan ayın on dokuzun· 

da lıtanbulda bulunacaktır. bepler dolayısile, vazifosine nihayet ve- heti nazarı dikkate alarak Zaimi• 
rilmesi Devlet demiryoUan müdürlü- ----------------------------------..;.;_ ____ _ 

!!~:m:~;~~;::~~~~!;;~r.T:::i~ r C'abah fazetelerı• dı•lJorlar? 1 ragmen §trket bu kondüktörü, evlul ~ ~ ne 
ortalarına kadar ayni serviste çalıştır-
mıı ikinci bir emir üzerine L:ondöktör -~~~-~ ....... -~---------llllliıı••-llillll-.. ııllll•------------------...1 Ankam servisinden alrmnı§trr. VAllrr - BiıgUti bqinakaleye, J'rAnm .. j Belediye :Bankamnm beledJyııtere tkraz ettiği 1 Fakat Mister Eden ayni zamanda siya.si bir. 

Diğer tantftan bu J:Iralarda Patis - ca lstanbul gazctestnfn ?ıqmrıJ{atealtıf koy- patanm falitnlıi hıMrllme.llnl tavltye ediyor, §ah!fYet oldUIU fc;:ln hıgntere !le İııkat10lnav-
muştur . .Bu ba,makale, esasen Fransa ııte!a• :Mt tvrr ı ya memleketleri nra..mıda bu cepheden bfr 

lstanbul ıervisinde çalrıan bir Türk rcWe n.lC.k'ası olan lstanbul gueteıııun, ll'raıı Htm ilL N - n~lz d ka~lne~lnln ikinci yakınlık ve ııaınlmiyet tezabUr etmesini 
bagaj memuru başka bir vazifeye geç· sız nokta! nazarına g6re Marsllya hAdl5Csf hUrdc ye ıı.zınstlAhsm:v n eko anr rıılm m

1
u- mUmkUn glSrUyor. . arı ve ı7.ıanma on cransmda n-

mı§, yeri bo§ kalmıştır. Yukarıda İzah hakkında !lldrlerini lhUvıı etmektedir. ZA)IAN - Siyut ırulka.sUarm en çok ol-
ettiğimiz kaideye göre b~ yere gene ~IHURlYET gU1z murahhası bulunmuş olan Mister Eden' (hığU Fraıı8adan bahsediyor F&Dt bU ınll 

•- • - Başmakale yerinde in talcatıdlnavyaya gtdl§lnl tahlil ediyor, Ah• l<UUann hf" bfrlolri ~ar tarafm~ 
ı,; .... Türk memurunun getirilmesi la- bugtın .uıtanbul Meb'usu AlActUn Cemll Be- t ŞUkrU bf "' me Bey, uzun r zamandır bUtOn yaptlmadığinı ecnebi un.sur eseri olduğtıilu 
:zımdır ve esasen Paris mukezi de bu- ytn yazısı vardır. AlActUn CcmfJ Bey, dahili slyast teşevvUşlerden alarga kaJm•• otan ı,. ·~ l!iôy1Uyar ve tııl.taUerle telıarOt ettiriyor. Ma • 
raya b;r Türk memurunun tayin edil- lnttzanınnızdan ve tckA.mUIUmllzden baluıet· kandlnavyanm bveç, Norveç, Danimarka kale ııablbl Ebiıutya Zade Bey, aonra sıyast 
mesini istemektedir. Fakat, baımtla Ukten sonra, Belediye Bankasına geçerek mIDeUorlnl anlattıktan sonra iktisadi aabacS& fikirle ba§kalannm canına kıymak yalnız 
bir Türk bulunan Jıtanbul mümessil• bunun taydalamu anlatıyor. Fakat bir nok - Avrupanm diğer kısmı fle :rnnnuebete gtrtı· bir cinayet değil ayni zamanda hamal<atUr., 
liği bu vazileye Ankara servisinden tayı ıslah etmek lAzmı geldiğini 83ylQyor: mek demek olan bu hareketi faydalı buluyor. demektedir. 

botta kala nltafyanı ta~in ettinneğe de olduğu gibi, adalet dairesinde İf ve
canla ba~la çah§mıf, i 9in garibi bunun rilmeıi tanin olunmalıdır. 
teminini ısrarla istemiıtir. 

Bu ısrar nihayet galebe çal mı§, J tı\1-
yan memur Paris servisine alınmıı, 
Tmiye miimessi!liğinin arzusu yeri

Zannederiz ki, bu, arada bahsettiği
miz hadisenin garabeti de ortaya çıka. 
calr, Türklere daha fazla it verilmed. 

ne getirilmiştİT. Bu iş için müracaat nİ temine çalııacak yerde bir Tül'ke 
eden Tüık ırendcri de haklanndan ait olduğu esasen kabul edilmi~ hulu-
mahn1m bırakılmaılardır. 

Şayanr Layret, değil mi? 
Hulasp; yataklı \'nstonlnr şirketi işi 

esaslı bir surette tetkik edilmelidir. 
Türk memurlanna, diğer milletler 

nan bir ite Türkiyede çalıımatıı me· 
nedihniı bir ecnebiyi getirmel«için ıs-
rar gösteren ve arzusunu d~ yapbran 
şirketin Türkiye mümeujJliğinden bd 
hareketin hesabmı IOnt\dk zarureti du· 

yulacaktır. 

1 
tur. Pariı ae"isinde ıene eskisi· 

• • • nin ayni miktarda Türk memur 
Yataklı vagonlar tirketinin çalıtacaktır. İtalyan memur gerçi 

Türkiye mümessilliğine müracaat Devlet Demiryollarının emriyle 

ederek yukarıda zikrettiiimiz ı. Ankara aerviıinden alınmııtır. Fa· 

talyan memurun kayrılması me • 

ıelesi hakkında malumat iıtedik. 

Müdür Hüınü Sadık Bey tunları 

söyledi: 

kal diğer ıerviılerde çahttırılma• 
ması hakkında bir emir yoktur.,, 

Hüınü Sadık Beyin izahatını 
kaydettik; bizce mesele bir tet
kik mevzuu olmaktan çıkmamıı • 

"- Ortada bir haksızlık yok- tır. 

. r•'ı ispanya ile Fransa a 
sında telefon mu~abr ~ı 

resi de kesHdı ,cilı 
Madrit, 14 (A.A.) -Rö1"' 

jansı bildiriyor: .,li 
Kıtaat Asturideki Gijoıı~'

raya çıkmış ve mahalli ,, ... ıJÖ 
·ıerO" ' 

muharebe haşlamııtır. Jr..ıı ~ 
20 kişi ölmüı yüzlerce k~ti ,_. 
lanmıttır. 500 kiti te'1kıf Dı 
ıniştir. 1.,-• Hendaye1 14 (A.A.) - ,a 
ya ile F ranıa aratında telef~ 
haberah kesiktir. Anc~~' .. " ifllfl 
le fu:]a bir vahamet gorul~ /IJ 
hpanya hükUmeti, bu tedbtl'lf fU 
bir aansör tatbik edebiJrne1' ili 
almııtır. otlıllJ 

Zannolunduğuna aöre, il 
ve Mieres'teki ihtilalcileri 1" 
getirmekle mükellef aıkerl lb 

vetlerin harekatı müıait ıur,;J 
lerilemcktedir. ~a 

lhtililcilerin cephanelili~ 
mermi dütmüıtür. Dün ~ 
Madritte beı divanı harp tot;. 
mııtır. Üniversite talebe~ •a 
turdukları mahallede arat .ı 
yapan zabıta, bir miktar si~..,a0 • hane ve bazı evrak ele geÇit"' 
tir. Diğer bir arattırma ~ • 
ainde, ıoıyalill f ırka:nna ~l'ia 
bazı ıahıiyetlein tevkifine I"'' 
görlilmilttür. .J 

Halk, çiftçi fırkasına ~ I 
bazı gençlerin zabıta memut 'da 
na yardım ettikleri söylenito" e 

Oviedo ile Gihon arasınclJ llJ 
dip gelme normaldir. )i 

"Pabra,, ajansı M. Largo; •e 
baliero'nun bu sabah tevkif lerd 
diğini bildiriyor. 

Bordo, 14 (A.A.) -
ya silah götürmekte ilt , ı 
hükumetinin talebine mebrıİı~ 
manda tevkif edilen ''Turlcr:ııtt 
vapurunun Bordodan hare1'1.İir. 
izin verilmiıtir. 

Mevkuf bulunan gemi tJJfl 
tebatı hududa ıevkedilee, 
d ir. " , ,,,,,,,1 

Bir san'atkarııL .. 
il 

ölümü u~ 
Riga, 14 (A.A.) - Bet~~ 

Moskovaya dönerken büyil1' 
1 

artiıti Sobinof bir kalp ıe 
den vefat etmittir. ~I 

1933 ıeneıinde Sovyet ~ .. : 
bu meıhur tenorün ıanat b11"..a. -
nın 35 inci ıeneyi deniyetillı 
etmiıtir. 

Sobinof ilk defa 1897 d• ~ • 
neye çıkmıt ve derhal iyi bit 
ve muganniolarak ıivr~ 
En iyi rolü lvgne Onegin J ~ 
sında Alfred ve Mayıa ıec"' 
raunda levko rolelri ile dl 
bur bulunmakta idi. iti • 

350 metre yer aıtııı'; 
açlık grevi ,fJ 1 

Pette, 14 (A.A.) - 'A 
yüz kadar maden ameJeıi, is, IJA 
350 metre dibine 11tınar~ ,.,.}l,ecl 
grevine batlamıtlardır. ~~) 
her türlü ıırara r•ğmetl r· ~ 
~ıkmaldan imtina ediyor1",~: 
harekete ıebep, IJir ücrll ha 
fıdır. 

Muhrip krovaıöril' :t: 
çarpıttı .. ,,_!iı1 

Tokyo1 ·14 (A.A.)-C~ 
pmı yapılan deniz rrı• 
eınaıında Kikuzki Diıtrr~ 
Sendai krovazörü ile çatf' 
b~ ., 

Ölen yoktur. Yalnıt pıt 
yer, hafifçe zedelenmi§tir• 
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Reamen teati cd'I 
• nutuklarda ~ ~n telgTaflar-
ında, elbctt~ :;-ncıye-t>rotokoJ. 
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un ne ıibi id ıltı .•ra alınır. 
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hilr ku~ı eti ı, baıka nıillctleri 
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•kat biir 

ıtolcrat•~ d un hunlar, bizim 
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B • 1 ır U• 
-~ . kadar ld nec:.aL_.1 çocu ara "el 

• ~ Q efend' · ~let 
ıuldifi devi d 11b.ız hazretleri 
•d i r en Le .. ,, ... ı 111ırz • • q rıua tıı•-•-1 __ 

1Çın, deıtıalcı-. --.(_,. 
•ct~rıdr~ aııl:ıade IÖrü 1 t .f~l-fe-

n ırece)c 1.. J f erinı ıcu •. 
rd oz erden h 

en çekinme}' . , arckct. Be ıyız 
n, - ilıt· · 

........ l-L llQ&f eanaf to 
. .,, ... - -. runu 

.. ltbniy°"· -1ızı.r biç bo-
&Yl.__fih 
deın reı" • ~ -ıeıw. ı,· 
, ' •lllırı lellJd&· ır IUıto 

·~ .. ltt• 

Şehir Meclisinde yeni azalar 

Dün Üsküdar, Eminönü, Beşiktaş 
kazalarında tasnif bitirildi 

Adalar, Beykoz, Bekırköy 
Ve Sarıyerde rey tasnifinin bittiği· 
ni ve kimlerin kazandığını dünkü 
•ayımızda yazmııtık. Diğer ka • 
zalarda intihap sandıkları dün 
sabah gene ıekizde açılarak rey
lerin tasnifine devam edilmittir. 

Üsküdar kazasındaki rey tas • 
nifi dün akıama doğru bitmiı ve 

Karısını yaralıyan 
hapse mahkôm 

Bundan bir müddet eve] Ciha· 
lide karııı Zekiye Hanımı kı· 
akançlıkla üç yerinden yaralıyan 
kürt lbrahimin muhakemesi dün 
ağır cezada neticelenmi§, İbrahim 
alb ıene hapse mahkum olmu§lur. 

Heybeli ada faciası 
Heybeliada açıklarında vuku 

bulan feci kazanın tahkikatı te· 
kenımül etmiı ve cüz'i kıamı tel· 
kik edilmek üzere tahkikat evrakı 
müıtantikliie verilmiıtir. Ticaret 
kanununun birmaddeıi mucibince 

kazananlar belli olmuftur. 
Üsküdardan tehir meclisi aza· 

lığına 16194 reyle eczacı Celal, 

15585 reyle avukal Muharrem Na
ili, 12487 reyle Makbule Eaa.t 

Hanım, 11706 reyle avukat Fa· 
ruki Bey ıeçilmiılerdir. 

Hazım Paıa 6407 reyle, avu· 
kat Celal Bey 4701 reyle, Servet 
Yesari Bey 4ô35 reyle, Safiye 
Hüseyin Hanım 2190 reyle yedek 
aza olarak ayrılmı4lardır. 

Sabık müderrislerden terbiyeci 
lsmail Hakkı, Çengelköyünden 
Faik ve Nüzhet isminde iki zat ta 
birer rey almıtlardır. 

Oıküdar kazasında rey almak 
hakkına sahip 25380 vatandattan 
l 7347 ıi reyini kullanmı§br. 

Fatih kazasında 47500 rey atıl· 
mıttır. Bunlardan 30000 i hiç 

silinmeden verilmiıtir. Bunlar bir 
tarafa ayrılmııtır. Geri kalan 
17500 liıtedeki ıiliklere nazaran 
farklar tesbit edilmektedir. 

Betildaı kazasında da reylerin vapur kaptanları ıeyir eınumda 
vuku bulan kazalara ve hadiıelere tasnifi dün gece saat onda bitmif, 

ait bir rapor tanzim ederek ıahit· 
leriyle birlikte ve ilk va.ad olacak· 
lan limanda kanunun tayin ettiği 
mercie malumat vermeğe ve bu 
merciden verdikleri raporun ka
bulünü iıtemeğe mecburdurlar. 

Bu bir nevi teıbit ve deliildir. 
Ve lıtanbulda kanunun tayin etti· 
ği merci, ticaret mahkemesidir. 
Füruzan vapuru kaptanı kanunun 
hu emrini yerine ıetirmiıtir. Tan· 
z\ın ettiği krokiyi ve raporu bi • 
?İnci ticaret mahkemeıine tevdi 
etmiı, ıahitlerinin isimlerini bil· 
dinniı, raporun okunmasını, ta· 
bitlerin dinlenmeıini ve raporun 
kabulünü iıtemittir. 

Mahkeme bunun için bugiln sa· 
at an altıyı kabul etmiıtir. Bugün 
aaat on altıda Füruzan vapuru 
kaptanı "Ye tahitleri mahkemeye 
gelecektir. Mahkeme keyfiyeti 
gazetelerle ilin etmiıtir. Bunun 
için raPora itiraz edecekler vana 
bunlar da mahkemede mukabil 
tarafı teıkil edeceklerdir. Mah • 
kemede Hüınü kaptan raporunu 

imza da edecek ve ıabitlerini din
lttecektir. Eğer itiraz edenler 
vana onlar da itirazlarmı teabit 
ettireceklerdir. 

Firdevsiye merasim 
Büyük lran ıairi Firdevıinin 

bininci yıl dönümü münuebetiyle 
dün akıam ıaat on yedide Halke
vinde bir meruim yapılmıtbr. 
Merasimde, lran ceneral konıolo
au, konaoloıhane erkim ve ıair 
birçok zevat hazır bulunmuıtur. 

Açma mera.aimi yapıldıktan 
ıonra aabık darülfünun müderriı -
lerinden Hüseyin Daniı Bey Fir -
dnainin hayatı "Ye eaerleri hakkm· 
da kı,metli &ir konferanı vermiı
tir. Hüıeyin Daniı Beyin konfe • 
ranıı çok alkıılanmııtır. Konfe· 
ranatan aonra daYetlilere çay ve 
poıta ikram edilmit, toplantıya 
aamimt bir tekilde nihayet veril • 
mittir. 

tayyare piyankoıu müdürü Fikri, 
Darülfünun ıabık müderrislerin • 

Elleri yandı 

Pangaltıda oturan mütekait A
li Bey gaz ocaiıru yakmak istemiı, 

ocağın kenarındaki gazlar parlı· 
yarak el ve yüzünden yaralanarak 
hastahaneye kaldırılmııtır. 

iyi misafir 

Ketencilerde oturan Ohanese 
misafir gelen arkada4lan Rıza ve 
lımail rakı içmi9ler, ıarhot ol· 
muılar ve meze meaeleıinden O· 
haneıle kavga ederek zavallıyı a· 

damakıllı döğüp aavufmuılarsa 
da bilahare yakalanm19lardır. 
Yakalandı 

Beyoilu htiklil caddeainden 
geçen matmazel Marikanın cebin· 
den 'Çantasını çalmak iıtiyen Salih 
oğlu Medo yakalanmııtır. 

Demirle yaralandı 
Fındıklıda oturan arabacı Hüı· 

nü yük taıımak meıeleıinden Ah
met isminde biriyle kavga etmit, 
neticede Ahmet kendisini baıın • 
dan bir demirle ağırca yaralam19, 
ıuçlu yakalanmı9tır. 

Elbise ~aldı 
Hasköyde oturan Davit iımin· 

de bir ıa.bıkalı Kalafat yerinde 
bağlı Recebin kayığından bir kat 
elbise çalarken yakalanmıthr. 

Borsadaki fiyatlar 
Marailya suikast haberi, borsada 

derhal teıirini göıtermiı ve tahvil 
fi~tlarında telif uyandıran bir 
ıukut baı göıtermittir. Boraada 
normal vaziyet teıis elmit, bazı 

fiatlar eskisinden daha fazla fır· 
lamıttır. Bilhaıaa. Türk borçları 
tahvilleri ıuikaıt günü 290 a ka • 
dar inmitken, timdi 312 ye ka • 
<lar yükıelmiıtir. Bu fiat, ıukut· 
tan evelki fi attan daha yükaektir. 

den Etem Akif, avukat Ahmet 
Arif, avukat Abdülkadir Ziya, 
Eınaf banka.ar müdürü Hamdi Ra· 
aim Beyler asli :azalığa seçilmit • 
lcrdir. 

lhıan Na.mık, avukat Ahmet 
Ferit, Yuıuf Ziya, Recep Ferdi 
Muıa Kizm Beyler yedek aza ıe· 
çilmitlerdir. 

Varıdat iki 
milyon lira 

Geçen ıenedenberi faaliyete 
geçmiı olan yeni !ıtanbul maliye 
tetkilatı geçen ıeneye nazaran 
fazla varidat tahsil etmiıtir. Bu 
fazlalık iki milyon lira kadardır. 

Beyoğlunda yerlimallar 
pazarı 

Yerli Mallar Pazarının Beyoğ· 
lunda İstiklal caddesinde açtığı 

yPn'İ r.ntıı mağazasının küıat res • 
mi dün ıaat on altıda yapılmııtır. 

Bakır köy bez f abrikaaı müdü· 
rü Fazlı Bey davetlilere tefekkür 
etmit, müeaauenin kapııındaki 

kurdaliyı belediye reiı muavini 
Hamit Bey kesmittir. 

Bu yeni satıı mağazasında Su· 
mer Bankın ve diğer milli fabrika· 
]arın mamulatı teıhir edilmekte • 
dir. 

Fırka bürosu gidiyor 
Tatil devresi münasebetiyle 

tehrimizde çalıımakta olan Cüm • 
huriyet Halk Fırkası umumi idare 
heyeti büroıu perıembe günü An· 
karaya nakledilecektir. Umumi 
Katip Recep Bey de perıembe gü· 
nü Ankaraya dönecektir. 

Konservatoarda 
Konservatuvara yeniden alına· 

cak talebelerin müsabaka imtiha· 

m bitmitlir. Deralere ba4lanmıt· 
tır. Konservatuvar orkestrası ta• 
raf rodan halka verilecek ucuz 
konserlere bir ay ıonra baılana 
caktır. 

Talebeye yardım 
Üniveraite fakültelerine devam 

mecburiyeti dolayııiyle Maarif 
Vekaleti muhtaç talebe için bir 

yardım talimatnamesi hazırlamı • 
ya baılamııtır. 

. Emniyeti suiistimal 
Yılmaz efendinin tamir edil· 

mek üzere kendisine bıraktığı tü· 
feğini baıkasına ıatan suçlu tüfek 
tamircisi Süleyman efendinin mu• 
hnkemesi dün bitmİf, suçlu bir 
sene hapıe ve tüfeğin bedeli olan 
30 lirayı ödemiye mecbur edil· 
mittir. 

Tıp Fakültesinde lati nce 
Bu dera ıeneıinden itibaren· 

Tıp fakülteıi üç ve dördüncü ıı • 
nıflarında }itince derıleri ibdaı 

edilmittir. Latince, Tıp talebesi· 
nin tıbbi beynelmilel ıstılahları 

kolaylıkla öğrenebilmeleri için 
konuJmuıtur. 
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üçüncü karısını 
kesip yiyen adam! 

Hindiıtanda hurafeye o kadar itikat 
vardır ki İnsan bu uğurda yapılan ıeyler 
kartıatnda kendiıini gülmekten alamaz. 

Bir Hintli er kek iki defa evlenmiıtir. 
Size buna dair bir vak'a nakledeceğiz: 
Tesadüfen bu iki kadın da birer haıtah· 
ğa tutularak ölmüttür. Çünkü malum • 
dur ki, Hindiıtanda kolera, tifo eksik 
deiildir, 

Genç Hintli erkek evlenmeden du
ramıyor, fakat bir kadın almağa da 
cesaret edemiyordu. Bunun sebebi 
Hindiıtanda "3" rakamının meıum 

olmaaıdır. 

Delikanlı uzun uzadiya dütünü • 
yor, gece uykulannı terkediyor ve ni· 
hayet bir çare buluyor. 

Sabahleyin giyiniyor, temizleni • 
yor ve kadın yerine eline bir güzel 
besli tavuk alıp Brahmane gidiyor, Ve 
derdini anlatıyor: 

- Ey papaa elendi. Ben evlenmek 
jıityorum. Fakat iki kanın da öldü, 
üçüncüsü hazır .. Fakat bu kadınla ev
lenecek olursam, baııma büyük bir 
felaket gelecektir. 

Malum ya.. Oç, fena bir manaya 

delalet eder. Buna çare olarak b'r ta
vuk getirdim. Benim üçüncü nikahı • 
mı bu tavukla akdet, 

Tavuğa orada bir Hintli kadm ı.. 
mi takılıyor, ve papns tarafından Hint
li genç erkekle tavuğun nikahlan ak: 

tolunuyor. Damat elendi papasın hu
zurundan çıkıyor, yeni zevcesini, yani 

tavuğu kesiyor, evvelce aözleıtilderi 

kadını papu huzunına getirerek onu 

dördüncü zevce olarak papaza takdim 
ediyor ve nikahlan bu ıuretle akdolu
nuyor. 

Şunu ilave edelim ki, dördüncü 
zevceye malik olan genç erkek, o gün 

nikahı aktedilcn dördüncü zevcesiyle 
beraber bir aaat evvel kesilmiı üçün-
~ü •• , ••• ...; .. , ,-ani lll•utluu1 ctlnl yfy~-

rek kendilerine mükemmel bir de zi• 
yafet çekiyorlar, 

Dünkü maçlar 
Dün Beıiktat stadında grup 

birinciliklerine devam edilmit ve 
İstanbul ıampiyonu Beıiktat takı· 
mı Bandırma ıampiyonunu 3 -O 
mağlup etmiıtir. 

Takıim stadında da Galatasa • 
ray takımı ıehrimizde misafir bu
lunan Fransız torpitolan muhteli-

ti ile karşılatmt§, Galatasaray 
Franıızları 2 - O ile yenmittir. 

Çatalcadaki soygunculuk 
Çatalcada Mümin, Yusuf ve Ö

mer isminde üç kitinin önüne çı· 
karak paralarım alan İbrahim ile 

Yaıarın muhakemelerine dün ağır 
ceza mahkemeıinde devam edil· 
mittir. Mümin, köye giderken üç 
kitinin önlerine çıktıklarını, iki· 

sinin yanlarına gelerk paralarını 

aldıktan sonra kollarını bağlıya • 
rak yere bıraktıklarını ve sonra 
uzaklattıklarını, kendilerini ıo • 
yanların lbrahim ile Yatar olduk· 
]arını tanıdığım söylemittir. Yu· 
suf ta ayni şekilde ifade vermittir. 

Diğer davacı Ömer efendi mah· 
kemeye gelmemittir. Getirilmesi 

için muhakeme batka güne hıra· 
kılmıttır. 

Vefat 
T ekirdağı Meb'usu Cemil Be

yin bacanağı ve ıüvari miralaylı

ğından mütekait Emlak Bankaar 

memurlarından Hüsnü Bey vefat 
ebnitlir. Cenazesi yarın on bir bu· 
çukta Cerrahpaşa hastahanesin
den kaldırılacaktır. Cemil Beye 
ve aileıine beyanı taziyet ederiz. · 
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Yavuz bayılmış ve 
polisinin eline 

nihayet Jngiliz 
düşmüştü 

Dilencinin çekingenliği ve düz- 1 mandan evvela evlerin pencerele • 
gün Türkçe konutamaması ileriye 
gitmesine mani oluyordu .. Rıhbm 
boyunda dolaşmak ta nazarı dik • 
kati celbedecekti. Deniz kenarın· 
daki demir parçalarının üstüne o· 
turdu ve ayaklarını denize sarkıt
tı. 

Memurlardan biri dilencinin ya 
nına sokulacak olursa takma saka· 
lanı da keşfetmesi ihtimali vardı. 

Çünkü T omson Londrada takma 
sakallı insanları tanımakta güçlük 

çekmezdi. Onun bu enditesi de 
vardı. Bereket versin ki Ortaköy 
tarafından yıldırım süratiyle ge· 
len bir otomobil, hüviyeti meçhul 
dilenciyi tehlikeye düşmekten kur 
tarmıştı. 

Otomobil geçerken memurların 
hepsi birer tarafa sinerek ortadan 
kaybolmuşlardı. 

Dilenci ba§ını çevirdi .. Ve sür· 
atle geçen otomobilin biraz ileri· 
deki sokağın batında durduğunu 

gördü. 

Dilenci, eğer pastacıda oturan 
İngiliz polis hafiyesi ise, alelade 
bir hırsızdan başka bir kimse olmı 
yan (Yavuz)un tevkifiyle neden 
alakadar oluyordu? 

§le •• Sürat]e giden ve sokağın 
başında duran otomobil timdi mü§ 
terisini bırakmı§, dönüyordu. 

HUviyeti meçhul dilenci süratle 
yerinden kalkarak sokağın başına 
doğru k~tmağa baıladı. 

Yolun üstünde bekliyen memur
lar otomobilden çıkan müıterinin 
üzerine atılmıtlardı. 

Dilenci, elindeki bıçağını sağa 
sola savuran uzun boylu adamın 

(Yavuz) olduğunu tahmin etmitti. 

Memurlardan biri biraz uzakta 
duruyordu. Kavga büyüyünce u -

zakta duran sivil memur da arka· 
daılarına yardıma koşmuıtu .. Elin 
de revolver ve sırtında kalın bir 
palto vardı. 

Yavuz memurlardan birinin 
karnına bıçağı saplayıp çekmiş ve 
memur birdenibre yere yuvarlan • 
mıfb. 

Uzakta duran memur, Keramet· 
tin Beyden baıka bir kimse değil· 
di. 

Keramettin Bey silahını boşalt-
tı. 

Serseri bir kurtun Yavuzu sol 
bacağından hafifçe yaralamıştı. 

Yavuzu bir türlü tutamıyorlardı. 
Memurlar kaldırımın alt kısmın 

da kalmı§lardı. 
Yavuz yüksekçe bir toprak yı· 

ğmının üstüne çıkarak elindeki bı· 
çağını etrafa sallayıp duruyordu. 

Yavuzu canlı olarak yakalamak 
istedikleri belliydi. 

Keramettin Bey hırsızı tehdit 
etmek ltastile bir kaç el silah daha 
atmıştı. 

Artık sahildeki evlerin pence • 
releri seyircilerle dolmuştu. 

Yavuzu yakalıyamryorlardı. 

Birdenbire ortadan garip bir 
duman "Çıkmağa batlamıftı. Budu· 

rindeki seyirciler müteesisr olarak 
derhal hatlarını içeriye çektiler. 
Arkadan sıra ile sivil memurlar da 
da hafif bir kesiklik ve biraz sonra 
bir bayılma alaimi ~örüldü. 

Memurlar sam rüzgarına mı tu
tulmuşlardı? 

Birdenbire ne olduğunu kimse 
anlıyamadı .. Kavgacılar yere ıeril 
mişlerdi. Hatta Yavuz bile. 

Dilenci, boş dönen otomobili 
çevirmişti. 

Şoför sahilde durdu .. Gürültü· 
yü görünce dilencinin elinden kaç
mak istiyordu. 

Dilenci ıoföre ıokuldu .. Yak.ası
nın arkasındaki markayı göstere -
rek: 

- Ben İngiliz polisiyim .. Çabuk 
otomobili çevir. 

Diyerek toförün yanma atladı .. 
Ve seri bir manevra ile otomobilin 
direksiyonunu İstanbul yoluna çe· 

virdi .. Sonra tekrar yere atladı ve 
toprağın üstüne aüıen (Yavuz) u 
baygın bir halde kucaklıyarak o • 
tomobilin içine attı .. Kapıyı 11kıca 
kapadı. 

- Şoför, Beyoğluna çek!.. 
Bu emir o kadar sert bir sesle 

verilmişti ki, şoför J<orkaraJC arka· 
sına baktığı zaman titredi.. Ense· 
sinde büyük bir polis revolverinin 
namlusu parlıyordu .• Ve dilenci 
kıyafet]i adam §İmdi sakalsız, hı· 
yıksız1 kıpkırmızı bir İngiliz çeh· 
reıile bakıyordu. 

Yolun üstünde birdenbire ser • 
semleımiş kalan memurlar zehir • 
lenerek ölmüşler miydi? Yoksa bi· 
raz sonra kalkabilecekler miydi? 

Burasını ileride öğreneceğiz. . . "' 
(Yavuz) gözlerini açtığı zaman 

evvela karıısında dikilmi§ iki sün· 
gülü İngiliz aakeri gördü. 

Yavuz rüya içinde sayıklar gi· 
bi mırıldandı: 

- Eyvah .. Y alı:alanmııım ... 
Ve yava§ yavaş gözlerini oğuf • 

turarak nöbetçiye sordu: 

-Ben nerdeyim Coni? ... 
Nöbetçi cevap vermedi. 
Yavuz sabahleyin evine gider· 

ken sivil Türk memurları tarafın • 
dan yakalanmak istendiğini ve bir 
mememuru karnından yaraladığı· 
m hatırlıyordu. Fakat, ondan ı;on· 
ra ne olmuıtu? İngilizlerin eline 
nasıl düşmüştü? 

Yavuz hafızasını yokladı .. 
Batı dönüyordu .. 
Midesinde hafif bir bulantı 

vardı. Bir şey hatırlıyamadı. 
Duvardaki saat beşe çeyrek var· 

dı. Demek ki sabahın altısından 

beri yatıyordu! 
Yavaf yavaş vücudunu yokla • 

dı .. Omuzlarını kaldırdı .. Silkindi .. 
Bir yerinde yara bere yoktu. Da • 
yak ta yememişti. 

O halde?.. • 
Yavuz buraya nasıl düttüğünü 

bir türlü hatırlıyamıyordu. 
{Devamı var) 

HABER = Ak9am Poatiiı 

evening ( evening) aktam 
ever (ever) dalına. 
evergrecn ( evergrin) daima yeıil. 
every (evri) her. 
everybody ( evribodi) herkes. 
everyday (everidey) her gün. 

everyone (everivan) her biri. 
everything (everiaing) her ıey. 
everywhcre ( everihuver) her yerde 
exactly (ekzakli) taa tamam. 
example (eksampel) misal. 
cxcept ( eksept) istisnasiyle. 
exc.ite ( ekzayit) teıbib eder. 
exclaim (ekıklim) sorar. 
explain ( ckıplcn) izah eder. 
eye (ay) göz. 
face (fes): yüz (suret). 
fail (feyl) muvaffak olmaz. 
fairy (feyri) perili. 
fairylnnd: (feyrilend) peri diyan 
fairy tale: (feyri tel) peri masalı. 
fall (fol) düstur. 
family (femili) aile. 

far (far) uzak. 
fann (farm) çiftlik. 
fanner (farmer) çiftçi. 
faat (faat) ıüntli. 
faaten ( fasen) bağlar. 
fat (fet) semiz .. 
father (fazer) baba. 
father. in. ]aw (fazerinloı) kayın 

peder .. 
fear ( fir) korku • 
fear (fir) korkar. 

feather (fezer) kuı tüyü. 
February (februveri) ŞubaL 
feed (fid) yidirir. - bealer. 
feel (fil) hisseder. 
feeling (filin) hissetmek • duyğu 
fell (fel) düıtü. 

fellow (felo) lll'kadaı. 
festival (festivel) bayram. 
fesch (fetç) arar. 
few (fiyv) az. 
field (fild) tarla. 
fiftecn (fiftin) on beı. 
fifth (fifa) betin. 
fifty (fifti) elli. 
fi ht (fııyit) kavga eder, döğü ür, 

harbeder. 
fight (fayit) kavga, dövüı, harp. 
figure (figer) fCkil. 
fili( fiil) doldurur. 
find (fayind) bulur. 
fınd out (faynd avt) bulup çıka • 

nr. 
fine (fayın) güzel .. 
f inger ( fioger). parmak. 
finish (finiş) bitirir. 

fire (fa yer) ate§. 
finn (fenn) aebath. 
firat ( ferst) ilk. 
fiıh (fiş) balık. 

fiıherman (fiıennen) balık~ı • 
!ive (fayiv) bet· 
flag ( flag) bayrak. 
flcıh ( fteı) et, 
flight (flayİt) UÇUf. 

float (flot) ıu üstü kalır • (yiizer) 
flock (flok) sürü • 
floor (flor) zemin • döıeme. 
flowcr ( flo,·er) çiçek. 
fly (flay) uçar. 
foam (fom) köpük. 
fog (fog) ıis. 
fo!d( fold) katlar. 

follow (folo) takip eder. 
fond (fond) bir ıeye düıkün, 
food (fud) gıda • taam. 
fool {ful) ahmak. 
foolish (fuliı) ahmak. 
foot (fut} nyak. 
for (for) ıçın. 

forehead (forhed) alın. 

forget (forget) unutur. 
fork (fork) çatal. 
fortunate (forçunet) bahtiyar. 
fortune (forçen) talih, ıervet, 
forty (forti) kırk. 

forword ( forvord) ileri. 
four ( for) dört. 
four. footed (forfuted{ dört ayaklı. 
fourth (fon) dördüncü. 
fowl {fovl) kümes hayvanlan. 
fox (foka) tilki. 
fraprance (frag::aru) rayiha .. 
fragrance (fragrans) nyiha. 
free (fri) ıcrbest. 
freedom (fudom) serbesti. 
freıh ( freş) taze. 
Friday (frayday) Cuma günü. 
Friend (frcnd) dost. 

,(Devamı var) 
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Yazan: AKDENiZ KOR SANI 
KADiR 
CAH 

no.28 ŞAHİ!v REİS 
macera: aşk ve harp romanı J 

Yusuf konağa döndüğü zaman 
artık sab1lh olmuftu. Doğruca Ha· 
hibenin yanına girdi ve gördükle • 
rini söyledi. Genç kız ıordu: 

-Batka? ... 
- Şahin Reisin adamları onu 

ara.mağa geliyorlardı. Hepıi de 
kızgın ve baıtan ayağa kadar si
lahlı idiler. Tahtırevana sahilde 
rastladılar. Şeyhin kahyası onlara 
Şahin Reisin gece çok ıarap içti • 
ğini, uyuya kaldığını ıöyledi. 

Habibe: 
- Vay alçak! •• 
Diye söylendi ... 
Şahin Reisin adunları bu hah'e· 

re kızdılar. Fakat gene de reisleri· 
ni alarak gemiye girdiler. 

- Yarası falan var mıydı aca· 
ba? .. 

- Olsaydı görülür ve herhalde 
ıeyhin adamları buraya ni dön· 
mezlerdi. 

- Doğru! ... 
Habibe küçük Yusufu yuzun· 

den gözünden öpüyor, kucaklıyor 
du. Eline bir sarı altın ııkıttırdr. 
Sonra yüzünü avuçlarının arasına 
alarak kendine yaklaıtırdı. 

- Eğer onun gemide gezindiği 
ni ve hiç bir feyi kalmadığını da 
gözünle görüp bana haber getirir· 
aen aana i!:i altın daha var!... 

D di. 
Yusuf hiç bir §ey söylemeden 

haremden dıtarı fırladı. 
Zaman geçtikçe Şahin Reise ka 

vuıamamak Habibenin iç:nde de· 
rin sızılar yaratıyordu. Tam mes· 
ut olacağı, hayatında senelerden 
beri beklediği kocayı bulduğu ıı· 
rada birdenbire zavallı olmuıtu. 
Bu arzusuna eremedikten sonra 
onun gözünde, ya§amanın hiç de· 
ğeri yoktu. Üç gün sonra Ebu Se· 
lame'nin konağına gidecek, o za· 
mana kadar görmediği, bilmediği, 
kanbur, belki miskin, belki de 
hoyrat ve deli bir herifle yaıama· 
ğa ba9lyacaktı. istediği adamla 
evlenmek elinde olmadıktan ıon· 
ra Habibenin eıir pazarnda ıatı· 

lan cariyelerden ne farkı vardı? 

Babaıının böyle birdenbire fikrini 
deği§tirmesine gitt:kçe fafıyor, 
bir türlü buna tam bir mi.na vere· 
miyordu. Fakat tatıracak zaman 
değildi. 

Kafasını ve kalbini çabucak 
toparladı. Sütninesinin tesellileri· 
ne, cariyelerin onun kederine or· 
tak olduklarını anlatan boynu bü
ki.ik haller~ne aldırmyor, sevgilisi· 
ne kavu§o'l'llanın çaresini dütünü· 
yordu. 

Eğer fazla düşünür vakit geçi· 
rirse bütün fırsatları da kaçıracak, 
hiç bir fey yapamıyacaktı. 

Şahin Reis kcnd:ne geldikten 
sonra onun da Habibeye kavut· 
mak için çareler anyacağını ümit 

ti. 
O sırada Yusuf göründil-

- Müjde! .. . 
- Ne oldu? ... Sağ mı?0·• I 
- Hem de sapsağlam .•• 

nin güvertesinde bir qaj1 ~ 
karı, kızgın kızgın dolaıır1" 

dum .. K. d' ·· " l .. d!:.-' 
- en ı gozun e gor ~ 
- Elbet!.. Eğer aö 

ıör olayım! ... 
- Aferin 1 ... Bel§ka 

d .. , 
un.... J 
- Geminin bulunduiu ' 

büyük bir asker kalabalıi• 
Cezayir kahyası Hasan •~ 
topçu kumandanı ~li ·~~' t 
Murat reis de Şahın ReısıııuJ. 
sine gittiler. Orada ayak 

bil uzun uzun konuttular. Şa 
sin adamları tepeden tırn•i' 
dar silahlanmııtılar .. 

- Baıka?... Jı 
- Daha yakına g?denı;/. 

ne konuştuklarını anlıY • ~ 
Yalnız Şahin Reis ikide bıt f 
konağı gösteriyor, sert ser'~ 
rıyordu. Diğerleri ise on• f 

tan ve tatlı dille söylüyo~ 
gınlığını gidenneğe çalıt il l'; 

_ Anladım, Şahin Rei• 
• . .. üst' ya hücum etmesının on 

mek istiyorlar!.. d 
- Allah bilir ya, ben 

1 

Nndım... . tt' 
Habibe büy.ük bir. ~üril,lı 

madan iti seaaızce b:tırJ11 
halde lazım olduğunu daah' 
vetle anlıyordu. t 

Eğer bir gürültü çıkartl'~ 
Reiıi, bu sefer büsbütüıı .1., 
mek iht~me.li vardı. Bel1'i ı' 
dürürlerdi. Çünlı:ü baba••~~ 
ğına hücum edip de Hab•;! 
çınnak iıtemeıi devletin ıs 
aykın olurdu. 

Yusufa: 
- Sen burada bekle!··:.,.; 

<De..,, 

~ 

1 
Dünva boks ~amplyonu Hakem Eski düny• fi~ 

DEMSEY'inPrlmo t<•' Mak• Bear JAK 
ldares inde olarok 

ile 9ehrim1zde kartllataca§ını 

aporculara müjdeleriz 

bUtUll 
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ketin imanna ehpıyadngoksu a1?1ak ~retiy le hem Yatan müdafaasına, hem meml•· 
• , cm c escnıze hızmct edersiniz. 

Kcacaı dolgun ve apart"""an aah" b" 1 .... ı ı o urıunuz. 

kahalarla ıülüyor ve ıimdiye ka· 
dar hiç bir aktam bu kadar ıiizel 
eğlenmediğini söylüyordu • 

Yalnız Keyka.ua'un natarı 
dikkatini bir te!T celbetti. Şarkıla • 
rın hepsi dünyanın en güzel yeri 
olan Mazenderan'ı methediyordu. 

Merak ederek ıordu: 
- Bütün şarkılarınızda Mazen· 

deranı methecliyoraunuz. Burası 
:ı:ıaesidir? 

- lranm Şimal tarafındaclır. 
- Mazenderana hangi hüku· 

met hakimdir. 
- Hiç bir hükumet orasını zap· 

tedememiştir. 

-Neden? 
- Mazenderan 'daf lann4!a ko-

caman beyaz bir dev oturur. Oman 
için kimse araya ıitmeğe ve o ıü
zel memleketi zaptebneje cesaret 
edemez. Bu dev o kadar kuvvetli· 
dir ki, ökıürae ıök gürlüyor aanı· 
lır. Aslanlar, kaplanlar önünde 
kedi gibi kalır. Nefes aldığı za· 
man rüzginndan ajaçlar devrilir. 

Keykavus hiddetle ayağa kalk· 
tı. Bir tekmede önündeki §&tap 
ıürahiıini devirdikten ıoma yum· 
ruğunu hiddetle havaya dolru 
salladı: 

- Ben bizzat ıideceibn ve 

bu havada uçar kutuyu yaptılar. 

"Bu itibarla tayyarenin o zaman 
keıfedildiği anlaıılıyor J,, 

En ba!t& Keykivuı olmak üzere 
büyük ordu Maz.nderana doğru 
yollandı. 

Divi Sefit Keykavuaun bir oldu 
ile üıtüne doğru geldiğini duy• 
muıtu. O da bir gün diğer küçlik 
divleri maiyetine alarak Keyls&YU 
aın kartııına ~ıktı. 

Keyk&V1UUD aikeri bb- .ahali 
hüyiitc bir gilrültU ile uyandılar. 
DiviSefit karıılarında gözlerinden 
yıldırımlar, butnundan alevler, 

ıağzından zehirli ve yılanlı ıular 
fııkırtarak geliyordu. Her adımı 
yeri ıarızyor ve zelzele yapıyordu. 

Bunu gören ukerler büyük lrir 
llorku ile titriyerek kaçtılar ve 
Keyk&wı kumand4nlariyle bir· 
Jikle havadaki kutu içinde yalnız· 
ca kaldılar. 

Divi Sefit bumuna konan bir 
ıineği tutar ıibi bulutlara konmut 
olan kutuyu tuttu. Korkudan dil 
ve elleri ayakları tutulmut olan 
Keykivuıla kumandanlarau ava• 
cuna aldı. Gazlerini kör edip de• 
rin bir kuyunun içine hapsetti. 

Murat Sellml 

Divisefidi öldürerek burasını zap· ı .. ~----------•ı 
tedeceğim. Ôz Türkçe ilk roman 
ba~~::cı1ar keykavus'a hayretle Savaştan 8 anşa 

<. 
- Aman, naııl olur? dediler. Yazanlar: (Vl•nO) ile 
Siz bu iti naııl yapabiliniııis?DİYİ ÇUrUkaulu Meziyet 
ıefid lrir yumrukta lrir ıilihfOl'U Yeni çıktı 
aliyle birlikte mum sibi ezer. Fiyatı: 50 kunıt 

Keykinıs ıürledi: 
- Ben aizin bilditiniz ıilih

!orlardan değilim. Ben icap ecl_.. 
se tek batına bir orduyu bile tepe· 
liyebilirim. 

Keykivuıun kumandanlan da 
ite kantblar. Nihayet uzul müza. 
kerelerden ıonra büfilk bir ordu 
ile Mazenderan'a ıidilmeaine Ye 
Divi Sefidi öldürerek hu pzel di· 
yan lrana ilhak etmefe karar Yer
diler. 

Keyki.-us Divi Sefidi mailOp 
edebilmek için havada uçan bir 
kutu ısmarladı. 

Sanatkarlar bir ay uğrattıktan 
ıonra Kef.kivuaun IİP.Uİ! etti,ii " 

.. 
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Mubalaga 
lkiıi de müba

lağayı pek sever
ler. Geçen gün 
Bayezit kahve -
terinde birinde o
tunırlarken biri 
fÖyle dedi: 

/
Murabahacı 

- Oç ay vade 
ile elli lira mı? 

Yüz lira borç al • 

Kazazede gemının 

Eğer serkeşlikte devam edersen ilk 
iskelede seni kapı dxşarı ederim 1 

Ceza! 
Hüseyin Bey, arkada§ı izzet 

Beye anlattı: 

- Azizim ! Ahmet Bey ıenin 
hakkında söylemediğini bırakma· 
dı .. 

- Yok canım! Neler söyledi? 

- Neler söylemedi ki? Ne na· 
mussuzluğunu bıraktı> ne dolan • 
dırıcılığını ! ... 

izzet Bey hiddetlenmişti: 
- Ben ona yapacağı bilirim! 

<Iedi. 
Öteki sordu: 
- Ne yapacaksın? 
- Beş 1 ira borç alacağım! 

Cins köpek 
Yeni aldığı köpekle içeriye gir

eli: 
..,_ Bir köpek aldım, halis po· 

liı köpeii cinsinden ... Hıraız daha 
yaklq1rken hiıaediyor. 

- Ayol! dediler, hu poliı kö· 
peii deiil~ haliı ıokak köpeği ••• 
Baksana .•• 

öteki cevap verdi: 
- Sokak köpeğine henizyor a· 

ma ıiz ona bakmayın •. Ha.Jiı polis 
göpeği, fakat gizli poliı! ..... 

Gözlerim 
kuvvetlidir, 

minarenin ale -
minde bir ıinek 

gezdiğini bura -
dan görüyonım 1 

Arkadatı altta 
kalamazdı. O da 
ıunu savurdu: 

- Benim göz
lerim maalesef o 
kadar kuvvetli de
ğil... Fakat ku -
laklamn çok iyi i
titir. Mesela mi -
narenin alemin • 
deki sineği gör-

miyorum amma, 
•yak ıeılerini işi
tiyorum! 

Temenni! 
- Azizim, ba

ırma bir ıey gel • 
di, düımanıma te
menni etmem .. 

- Hayir ola? 
- Piyangodan 

• 

bet bin lira ka -
zandım! 

Bilardonun içyüzü ! 

Celal Muhtar B. 
Elinin açıklığı ve verdiği söze 

ı~dakatile methur doktor Celal 
Muhtar Bey Pariıteki Paıtör 
&'iıtitüıüne yarım milyon frank 

teherrü etmeie karar vermif ... 

Bu ha.adiıi p.zetede okuyan 
iki arkaclqtan biri: 

- Y abu! dedi, Paıtör Enlti • 
tüıüne Rokfeller, Roçiltler yar • 
don ediyor, doktorunki onların 
yanında ıolda ııfıt kalır. Halbuki 
meMli Haseki hastahane.inde 

hastaların bazan üçer üçer bir ya• 
. takta koyun koyuna yattığını gene 
gazeteler yazıyorlardı. 

öteki gazeteyi okumakta de • 
vam ediyordu; töyle dedi: 

- Bu paranın memleket bari -
cine döviz olarak çıkmasına im -
kin olup olmadığı ıilpheliymit. 

Arkadqı ıüldü: 

- Anlatıldı azizim! Dedi, Ce
lil Muhtar Bey bu kararını ilin 

etmeden evvel muhakkak bu nok
tayı tahkik etmittir. Yokıa tıp fa-

kültesine olan teberrü vadini u -

nutturm~ta o kadar mahir davra 
nan muhterem doktor öyle yq 

tahtaya 0...... mı? Yarım milyon 
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Nipncılık ıampiyonunun 

sepeti! 

Sus! 

kiğıt 

Çocuk - Baba, bazı hayvan
lar ıık ıık kürklerini deiittirir • 
lermit, öyle mi? 

Baba - Suı .• Annen duyacak! 

- Soyunduğun kabinin numara11-
ru mı unuttun? Adam sen de dütün -
düiün ıeye baki Birer birer bUtiln 
kabinleri a~ar. bakarsın f Hangisinden 
kadm çığlıfr gelmezte tenin kabin 
demektir! frank bu, w delil! Şoför çocufunu gezdiriyor r 

Nişan taşlı 
Aktamdı incecik bir tül batında, 
Gördümdü onu ben Nitantaımda ! 
Hayatın en güzel ve genç ya§ında, 
Gördümaü onu ben Nitantaıında ! 

Kalbimin için! ateı dolattı, 
Ben atkımı söyledim, o hana tattı! 
Yüzüne bakmca gözüm kamattı, 
Gördümdü onu ben Nipntqında ! 

• 

mıt gibi ıenet ve-
rirseniz bu it o • 
lur! 

- Naıd olur? 
Geçenlerde daha 
az faiz almııbnız. 

- Öyle amma 
o zaman kııtı. 
Şimdi yazdayız; 

günler daha u -
zun! 

Terbiye 
- Bak yavrum! 

Kedi ne kadar ter • 
biyeli 1 Çağırdığım 

zaman hemen ku • 
cağıma geliyor. 

- Evet ama ben 
daha terbiyeliyim. 
sen çağırmadığın 

zaman bile geliyo
rum! 

Nebi. s!ı. 
- Garıon, bu 

getirdiğin balık 

en aşağı bir ay -
bkl •• 

Garson - Val-
lahi bilmem c _ 

fendim, ben hu -
raya geleli ancak 
on beş gÜn oldu! 

Hile! 
Müthit hasistir. Geçenlerde haı

talanmıttı; fakat bir türlü doktoraı 
gibneğe vizite paraıı vermefe gön 
lü razı olmuyordu. Karııı onun 
bu huyunu hildiii için sordu, ıo • 
naıtudıa; Qihayet ~ T•d.iı 

- Doktor X. Beye git. Bir"1ci 
muayenede üç lira, ondan sonraki 
muayenelerde de birer lira alıyor
mut•• 

Doktora gitmekten batka çare 
yoktu. F &kat üç lira yerine bir liraı 
vermek için ne yapmalı? Dütündü 
ve hir çare bularak doktora ıitti. 

- Merhaba doktor bey, ıene 
ben geldim • 

Doktor iti anlamııtı, f &kat hiç 
belli etmedi. Hutann göfıünü 
dinledikten ıonra: 

- Ayni vaziyet, dedi. Geçen 
ıefer verdiğim reçeteyi ıene 7ap • 
tmnız! 

Meralcl 
- Merhaba, yahu! Nereden 

böyle? 
- ... de bir ev ve arazi ahmf· 

tun; onu yanıına ve doluya kartr 
liıorta ettirdim. 

- Yanıma ve doluya kartı mı? 
Yanıma kartı neyse; biraz ibti • 
yatlı davranırsan primi almm. 
Fakat Allabqkma doluyu nasıl 
yaichracalwn? 

Dalgın adam - Şemsiye bu kadar ağırla§tığı
na __ gö~~m çok~! / 

Şeytan 

\..-..~------~---------------

Kurnazlık 
Sıcaktan bayılmı§tı, bir 

dak buzlu biraya can atıf" 
Fakat itin fecii cebinde par,,. 
tu. 

Bu haliyle bir birahaneY~ 

di, §arap istedi. 

Şarap geldi; lakin o eM1l• 
dehi itti: 

- Vazgeçtim, dedi, sen-,/ 
yerine bira getir. 

Biraz sonra gelen birayı ı,r 
dumda içtikten sonra kalktı, 

ya doğru yürüdü. Garson ,..;I 
dan koıtu: 

- Biranın paraımı verıo-' 
- Onun yerine prahı 

ya! 

- E..t. • .,. pJ.rıın~ 
raamı vermemİ.flİDiz 1 

Hiddetle 187lendi: 
- Tabii vermedim. 

memiftim, ne diye para ff 

Ve afallıyan garson ken • 
la)'DICIY• kadar clıf&l'I çdaıt' 

Kadın - Komıunun ha 
ppkamın tıpk ıtıpkısmı almıt·• 

Erkek - Bir ba1kaaıru mı 
demek iatiyorıun? 

Kadın - Her halde bu, e'f 
mekten daha az maırafh otur l 
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~ iAtisadi iatuıt 
1 ürkiqede af qon istih-
sal, ticaret ve ihracatı 

Türkiye Cürnhuri ti" 
19 • d ye 34 ıene 

n e uyuıturucu maddeler •• 
Cenevre) de192S le t . hakkında 

ynelmilel ınukaYel . &nzıın olunan 
·r.1931 de b" eyı kabul etıniı • 

ır Protokol ·ı~ . 
al olunan b ı .. veııyle ik-

u hıulcavele 
ddeler kullanıl ~Ylltturucu 
. .. ınaıırun ınaant 

ınıyet uzerind ar ve 
ribatın ·· .. e yapmakta olduğu 

onune se ek • • 
rarlar ihf çın ıçın bir çok 

M 
ıva etmektedir • 

enıleket . ti"h ı· • d ıı ıa atımn en veri li nn en biri 1 ın • 
. o an afyonun zira ti . 
care~ni tahdit ederek İıtihaa .. y nı ve 
t gehrleri bakımından bü .. k e dev

edakarlıklara katlanan {~ k"ntaddi 
hareketi yabancı ur •Yenin 

~ok iyi bir teıir bıraJan.r nıenıleketlerde 
H'"k• • ıtır. 

lan .udd~metımiz. beynelmilel ka 
eı ı ve ıaınıni' b" rar -

~ ı ır •urett 
n rnemekette afyondan e tatbik 

lhaddeler çıkanna.kta b UJUtturucu 
•e imalathaneleri ka ulunaıı fabrika 

ta kullanılan _ rf~•lnııthl'. Yalnız 
. • .. o ın • "h ' 

brıkalar kontrol altı ıı~ ıal eden 
etmektedirler nda •tlerine de-

Uyuıturucıı · 
em ııkı \ir k maddeler ticaretini 

k h ontrol altında bu 
' enı de PİYaaad lundur-

nanu.k için afy a l1aznn rolünü 
leketlere ibra donun Yabancı ınern 
alınnııttır, er eylet İnhisarı al~ 

lia)i h 
lali ·· llZırda afyon · 
. nıuıaade edilen Ziraat 'Ve iıtih. 

fü. Memleket • . d Yerlerde ıerbeıt 
l'eti ıçın e haın • 

•e .. rbeıttir y 
1 

afyon tica • 
nı.eai, lllnbaJi ·İ a nız afyoııun i 
n ır.u "b· J annıaaı 'Ve ih 1 • 

İıı'h. cı •nce UJUıtu tacı ka-
·~~ larafıncJan y rul cıı lll•ddeler 
~Yon d.. •pı tnaktadı 

lbenıleketleriU:~ ~ziinde UzaJcr. Şlrk 
•e BalkanJ.r.da tanda, T·· rki 

T•babett Ye~dir u Yede 
e kunlllU'- • 

lna.ddeler ya] . • .. il u111 6.. 
• nız ın cin t• .. rucıı 

l'eceıı Yüksek ı s 'Ve lnotfi d 
ır:ıalctadh' B ~ an mallardan ,...1. n le. 

• u cına aly ırui&l'J • 
ruz Türkiye 'Ve y on denilebilir ki 
"'81ctecıir U-•- uroslavy8.ı_ ' 
~ • - Şark 'lil ye. 
iı ı,· 2İhcl.1t97if ."'~Iran afyon-

ır suret ~il ~ • 
ıı Çok te taın Yan ıı· 
tirni:ı:;'0~~ de~li .. ~bnaırtadn-. 

e ıatıb..ı _, -ron llleın.l 
n l"llorf" ... ~ e. 

lbaktadır.'n derecesi 24 e -:~ ba • 
y çılt • 
ugoıla"Yada 

n ınaada c1· 
llıenıleketlerirıd 1 •ier Bat 

Yon --h e e de cı·ı • ..... ıulij ._ e ı en j..; 
Afyon . Peıı; azdır ,, • 

'ö:ı: Öniind hcaretinin e.h . 
1 e b 1 d ernnuyeti • 
erde, bilahllr u u uran bu nı nı 

Ruayada ff a İtalyada ~leket. 
hibeler • . Yon ekimine) ve bılhaaaa 

• 
1Yı netice e Y•Pdan tec 

ılen mail "ernıenu tir • 
.. •rın hlOrfi 1 • Elde 
I• çıkmıştır. n derecesi p9k 
~1· ~ a 1 hazırd 

Yonun • a tıpta kutta 
e y YeıllDe nıüıtah . nılan hant 

uıoılay-d •ılleri T··..ı_, 
Bu iki ,, .. ır. Unuye 

en llrp llıeınleketin a fy 
rtel h-•~on ••nayi· ~nunu iıli-

llllJnde bi 1 amilleri bi 
'' "Veriı rleırnitlerd· r 
1 Yaparak c:_ ır. Toplu 
•ırnıılar ve b ... tlen düıürn.e .. 

olrn unada el ha ıe 
S uılardır. • Yli ınuvaf. 

l'iil on •enelerd 
l.ı.ı~" dü,kürılü: ~~n fiatlerinde .. c;.. ltl""" """llaıtıi ı • l'<>lii ... _ •rı neticesi d .. • Y e iktıaadi 

'"'l h eııldir v __ . 
h'luıt..... uausta çok L • • ~elin 

.. r. e11enuıı 
1
• s. ıyet ı ol • .. .._ . 

"en l.. )'j aınillerinin . 
h'lerıf ~iti Ye ve y u bırleıtiiini ıö • 

._'lerj . ıoılavy8 •• 
l"ak, ~ nı söz ön.. ınuıterelc 
t . tı~.1 \lllde bul 
•rntiui ı •atış birlit• undara-

Bu ~: 1 ınyeclana se-
l •t-lilc 
ay afy011 muhtelit T ·· k 

tanbulda ~tıı büroıu ia':· • Yuıos • 
liyeıted· •r buçuk 1 •Hında Iı-

ır. Ptt·· seneden L • 
•e Zarf Uttereıc uerı faa-
. •rıda f' ••tııın 

•ır ınü be latler .. . leçen se-
bancı ~e ttir. P.tllh~:~~nb~e Y•pbfı te
Y.. rnıeıcet) uronun ya • 

llzde 77 S ere Y•Pbiı 
22.s ' """ ?·· ' &abıların 1'u cJa b Uric af 
etrneltt . ı "•oaı. Yonu, .YÜzde 

~--edır. "Ya afyonu leıJDl 
~e" le 1 

teıebbüı etmiş ve yakın şark piyasa -
ıında müstağni, iatekıiz bir vaziyet al
m11tır. 

Bir müddet evvel inhisar ve muh • 
telit büroyla kartel arasında mühim 
afyon satrıı için bathyan müzakereler 
henüz tamamlanmamıştır. Kartelin 
teklif ettiği ıerait muvafık bulunma
dığından şimdilik afyon ihracatımız 

durğun bir vaziyettedir. 
Fakat unutmamak lazımdır ki, kar· 

tel elindeki stok tükenince ister iste • 
mez müsait tekliflerde bulunmağa 

mecbur olacaktır. 
Çok uzun süreceği varit olmamakla 

beraber piyasadaki sükunet f~atlara 
teıir etmiıtir. Son alta aylık fiat vaaa• 
tisi geçen sene nihayetine nisbeten 
hayli dütkün gözükmektedir, 

Türkiyede afyon ziraati mıntakala
n ıunlardll": lzmir, Aydın, Manisa • 
Afyon, Kütahya, Eskişehir, Konya • 
Malatya .. Eskiden Trakyada da bir mik
tar afyon elde edilmekte idi. 

Türk afyonu beynelmilel piyasada 
belli başlı iki cinse aynlmaktadır: 

1 - Droginst, 2 - Soft. Ayni zaman· 
da Drogintlere kaba, Softlara da ince 
cins denir. 

Droginat ve Soft cinslerine aynca 
mente bakımından da bir tasnif yapıl
rnıı ve ticarette bu tasnif mühim bir 
rol almııtır. 

Bütün bu cinı ve menşe tasnifle • 
rinde istinat edilen birinci keyfiyet 
morfin derecesidir. 

istihsal mıntakalanndaki pazar 
yerlerinde ve mahalli borsalarda top
lanan afyon daima İstanbul ve lzmir 
bonalanna gönderilmektedir. Mahıu -
lün yilzde 70 i Iatanbulda, yüzde 30 
u da lzmirde satılmakta, mallarm tah
sili ve morfin derecelerinin tesbiti in • 
hisar laboratuvarları tarafından yapıl· 

maktadır. 
TürlCiyenin 1930 dan itibaren tes· 

hit Ulunll'n 11fyon "rekolteıi ~elmi • 
Jel müessese tarafından fU suretle he
ıap edilmiıtir: 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

281.000 kilo 
243.000 ,, 
266.000 ,, 
167.000 ,, 
228.000 ,, 
228.000 .. 

281.000 " 
205.000 ,, 

300.000 " 
210.000 " 
600.000 " 
400.000 " 
125.000 " 

1932 mahsulünün azlığına daha zi
yade havalann fenalıiı sebep olmuf -
tur. 

lstanbul pİyasumda vaıati sene • 
Jile afyon satıt fiatleri statiatiği ticaret 
ve zahire borıaıı tarafından şöyle tes· 
bi olunmuıur: 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

2300 kurut 
1850 ,, 

2600 " 
1370 

800 
,, 
,, 

1932 820 " 
1933 780 " 
1934 650 - 700 ,,(1) 
( 1) Ağustos ve EylUl ayları fiat -

leri., 

Afyan ihracatımızda belli batlı 
müıteriJerimiz: Almanya ve timal 
memleketleri, lngiltere, Birleıik Ame
ri, Fransa, ltalya ve Jsviçredir. Uyuş
turucu maddeler ıanayii daha ziyade 
bu memleketlerde yerletmiıtir. 

Memleketimizden son dört sene 
zarfında yabancı memleketlere ihraç 
olunan afyonun siklet ve kıymet ba • 
knmndan stafutiği fÖyledir: 

T. L. Kilo 

1 • 

Almanyada hasadın bereketli olmasmr tes'it maksadiyle §enlikler yapılmıştır. Bu şenliklerde Hitler de hazır bu
lunmuştur. Resimde gördüğünüz, ejderha şekJinde bir otomobildir. mahsulün bol olmasını kıskananlara karşı ür
kütücü bir timsal olarak ileriye sürülmüştür. Gece elektrikle gözleri ve ağzı aydınlatılan bu yapma ejderha, §enlik -
lere akın akın gelen köylüleri hayli eğlendirmiştir l -

~-, 1 - -. 

Almanlann nişan ve madalya ya• 
pan fabrikalannda, hararetli bir fa· 
aliyet hüküm sürüyor. Bunun sebeb~ 
büyük harpte cephede dövüşenle
re, harbe her hangi suretle oluna ol
sun iştirak edenlere, harpte ölenlerin 
ailelerine "Şeref Haçı,, denilen nituı
lann verilmesi )"Olundaki karardır. 
Fabrikalar, durmadan i,liyor, yüz 
binlerce ni,an hazırlıyorlar. Resim, 
bu faaliyetten bir intibadır. 

Resimde, Afrika ıehirlerinden bi
rinde bir kilisenin temel atma mera • 
simi, teıbit edilmi~tir. Bu kilise, ka· 
tolik mezhebinde bulunan lııristiyan 
zenciler, yapılacak kilisede dua ede
ceklerdir ! . 

Bu reıim, bir 61 yavrusunun A vru· 
pa hayvan bahçelerinden birine gönde
rilmek üzere, Hindistan lim«nlarmdan 
birinden vinçle vapura bindirildiği sı

rada alınmıştır. Filler, seyahate çıkar
ken bu iıten hiç hoılanmadıklarını belli 
ediyorlarmış... Naııl, biliyor muıunz? 
Hortumlarını boyunlanrun altın• doğ
ru kıvırmak suretile! Bu, onlarca hot
nutauzluğun ifadesi imit ! . 

lngilterede tatil zamanlannı köyde geçİTen kızlar arasında ,tulada çahtmak 

moda olm11ıtur. Resimde bunlardan üçü nü it batında görüyorsunuz. Onlann iı 

elbisesi, birer mayodan ibaret!. 

Amerikada yapılan bir binicilik mü sahakaıında, Martin Abken isminde bir 

adam,, fevkalide bir muvaffakıyet göste nnittir. Bu adam, yanı 11rumda dört 
nala kotturduğu atı üzerinden, yanı 11Ta koıanın bir boğanın üzerine atlamıt ve 

boğanın üstünde tutunmak imkanını buJmuıtur. Resim, onun bu muvaffakıye· 

tini gösterdiği anda çekilmiıtir. 

ronun f 1'e llhi..., 
Yli 8-liYeti • ve nnahtelit hü-

l\fyon k hetıc .. inde 

1930 
1931 

3.396.000 272.000 
2.818.000 351.000 

1.617.000. 207.000 
3.200.000 430.000 ( 1) 
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Geçende Hitlerci AvusturyahJar tarafından feci bir tekilde öldürülen Avu .. 

turya Bqvekili Enıelbert Dolfus için ilk abide dikilmittir. Bu abiaeyi hükU

met namına Emniyet müdürü Hammerttayn açmıf, Merasimde, Onivenit~ 
talebeleri kılıçla selam dunnuılardrr • Oldürülen genç bafvekil için, memle

kette daha bir çok abide hazırlanmaktadır. Reıim , ilk abidenin açılıt merasi· 
mine aittir. 

b'ıilt•·-~ at-leline • • sarp aana
L -rQa lfy l)'ı fİY&tla nriibİnı 
"" elind ._. on labbnı ._ B 
lun e 011' l'hfldd • ,...... u suret -

duran ,.,_ et ıçln stolc ınal L._ 
ay ~..._ ... .Yon alım k 'UQ• 

~Qllct. tefcrar . arteli ıon alb 
fıatleri diifünnete 

1932 
1933 

( 1) 1933 senesinin son iki ayı için 
takribi rakamlar kullanılmıştır. 

Memleketimizin ticaret müvazene
sinin lllrtif kısmında mühim hir yer 

itial eden afyonun ticaret ve ihracı 
ıağlam esaslara istinat etmektedir. 
Afyon sanayii kartelin elindeki atok 
tükenince ihracat ticaretimizin bu ge
lirli ıubesinde memleket lehine yeni 
hareketlerin belireceği muhakkııktrr. 

Retli ŞUkrU 



8 HABER - Ak•am Poataaı 

Gazneli Mahmudu analım! 

Ma mudun idare ve ku- ··l~l:,,.;\e, T IJ: 
manda ettiği bir hamle .• Geliboluda ı Filistinden Antebe 7 
lsmailin askerleri dağıldı ve G~zne Asri balık atelye-

tahtı Mahmudun eline geçtı leri açıldı 
Mahmudun tahta geçmesi his; te 

kolay olmadı. Çünkü babaıı ıon 

demlerinde onun kabiliyet ve liyakati
ni unubnakla, onun biraderlerinden her 

hangisine tabi yaıayamıyacağını ve 
mutlaka üste ges;eceğini, mutlaka galip 
geleceğini anlamamakla, ıiyaıi bir ba -
siretıizlik göstermiıti. 

Jımail Mahmudun mektubunu al- Gelibolu, 12 (Husuıi) - Geli· 
dıktan •onra onun teklifini reddetti. boluda evelce evlerde ve dükki.n-

Sevuk Tekin 378 yılının Şabanında 
(Ağustos 997) Belhten Gazneye dö-
nerl<en vefat ettiği zaman Gazne ve 

Bclh ülkelerinin hükümdarlığını Mah
muttan küçük olan oğlu lmıaile bırak
tı. Sevuk, bunu yapmakla kalmıyarak 

memleket ululanru topladı ve ona bi'at 
ettirdi. Ailesini korumak, adamlann
na balanak itini ona vasiyet etti. Bu 
ıuretle Mahmut ortada hiç bir sebep 
yok iken, hükümdarlıktan uzak kalı -
yordu. 

İsmail, babasının ülümü üzerine 
derhal Belhe koıarak hükümdarlığım 

ilan etti, Saman oğullariyle muharebe e
dereli onlara dost olduğunu bildirdi. 
Sonra orduyu kendine ısmdınnak için 
hazinenin ağzını açtı, askerleri atiyele
re, ihsanlara boğdu. 

Fakat Sevuk Tekinin Mahmuda kartı 
aldıfı bu vaziyetin sebeplerini anlamak 
hakikaten müıküldür. Acaba Sevuk, 
1 smaili, Gazne devletinin temel taıını 
atan (Alp Tekin) in turonudur, diye mi 
tercih etmek istiyordu. Yahut Alp Te. 
kiniıı l<ızı olan kanımı çok sevdiği için 
mi ondan olan oğlunu, büyük oğluna 

üstün tutuyordu. Y 8hut ölüm dakika • 
lannda İsmaili batı ucunda görerek o
na karıı babalık hislerini daha fazla mı 
mağlup oldu da böyle yaptı. Buralannı 
layrldyle anlamak ıimkiru yoktur. Yal
ruz Sewk Tekinin üç büyükçe oilun -
dan birini de açıkta bırakmak isteme -
diği muhakkaktır. Çünkü Mahmut ge. 
ne Hurasan kumandanlığında kalıyor, 

Naır, Buat vilayetini alıyor, ve lmıail 
Gazne ve Belh hükümdarlıjı ifa edi
yordu. 

Fakat Sevuk Tekinin aı\layamadığı 
bir nokta, oğullan içinde en büyüğü ve 
en liyaktlisi olan Mahmudun, kardeı
Ierinden her hangisine bat iğmiyeceği 

idi. Mahmut yalnız yatça değil, her 
hususta onların üıtünü idi. Böyle bir 
adamın bat iğmesi ve batkasını, kar • 
deıi de olsa, kendisine efendi sayması 
mümkün mü?. 

Mümkün olmadığı kolaylıkla anla· 
ııldı. Çünkü Mahmut, babasının vasi. 
yetini clinlemedi. Fakat kardqler:ini 
de mahvederek her ıeyi benimsemek 
istemedi. Onlara da kendilerine göre 
ve kabiliyetlerine göre bir İ§ verilebilir
di. 

Mahınu~ böyle düıündüğü için ba
basının ölümünü ve kardeıi Iımailin 
tahta oturduğunu haber aldıktan ıon
ra ona bir taziyet mektubu gönderdi 
ve maksadını anlattı. Mektubun üzü ıu 
idi: Kendisi, kardeıine, kardqlik hiı -
sinden ayn bir his beslemiyordu. Yal -
nız kardeıi kendisini afabey bilerek 
haklanru tanırsa o da onun kardeılik 
haldannı tanıyacakh. Bunun için Is
maı1 Gazneyi bırakacak, bilmukabele 
ona Belh veya Hurasan verilecekti. Bu 
hareket babasının vasiyetine kartı gel
mek, onun sözünü dinlememek değil • 
di. Fakat Iımailde me:nlleketi idare i
~in ehliye~ askere kumanda için kabi· 
Jiyet yoktu. Onun için iıi böylece hal
letmek gerekti. 

Mahmut bu tekilde hareket etmek
te haklıydı. 

Çünkü babasının yaşadığı müddet· 
çe herkes onu veliaht tanıyordu. Baba. 
sı, Ge.zneden çıktığı zaman onu vekil 
btralanıt, bir çok muharebelerde onu 
yaruıaa almıştı. Saman oğullarının 

Bunun üzerine Cuzcanan emiri ve Mah· 
mudun kayın pederi Ferıani, iki kardeıi 
W.ı karııya getirerek konuıturmak ve 
meseleyi böylece halletmek istedi. J 1-

mail bu teıebbüsten de ürktü, ve onu 
da reddetti. Mahmut, bunun üzerine 
Gaznenin üzerine yürüdü ve iradesini 
kılıncının kuvvetiyle yürütmek istedi. 

Mahmut Uerata vardığı zaman ıulh 
teşebbüsünü yeniledi. Fakat İsmail onu 
gene dinlemedi. Mahmut ta dövütme
ğe hazırlandı. Bust valisi olan kardeşi 
Nasr onunla beraberdi, Herat valiliği
ni yapan amcası Buğn.cık ona yardnn 
ediyordu. Bunlar, Heratta kuvvetlerini 
onun kuvvetleriyle birleıtirdiler. Mah· 
mudun kayın babası Emir Fergani de, 
bütün nüfuzunu, damadının lehinde 
kullanıyordu. 

Mahmut, böylece hazırlandıktan 
ıonra tekrar Gazneye yürüdü ve u.vap. 
batlamadan evvel ıulh teıebbüıünü bir 
daha yeniledi. Ne yazık ki fımail iMi 
tqebbüılerin hep zaafa hamlediyor, 
ve on~n için ıulhtan yüz çeviriyordu. 

Kılıç kullanmaktan baıka çare kal· 
mamıJh. 

lki tarafın ukcrleri de ceuretli :idi. 
Fark kumandada idi. BİT tarafın ku· 
mandam olan lımail, ömrünü ilim ve 
edebiyat adamlarile geçinniı toyca bir 
gençti. Öbür tarafta ise olgun ya§lı, 
hayatı tecrübelerle dolu, soğuk kanlr, 
engin kafalı bir kumandan bulunuyordu. 

Kumanda farkı, kendini neticede 
gösterdi. 

lki taraf 388 yılının Rebiyülevvel 
ayında {Mart 998) de Ga~ne ovasında 

lcartılaıtılar. Ismail bütün gün dayandı, 
fakat akftUJUl doğru bizzat Mahmudun 
kumanda ve idare ettiği bir hamle 
kal'fıımda lsmailin orduıun dağılmıt , 
o gÜn kazanılan muvaffakıyetle Gazne 
tahtı da ele ıeçmitti. Gerçi Iımail 
Gune kalesine sığındı ve ora~an karde
tine kartı gelmeyi dütündü. Fakat bü
tün etraf Mahmudun eline geçtikten 
ıonra burada kapanmak bir fayda ver· 
mezdi. 

lamail de bunu anlıyarak, Mahmudun 
kendisine iyi mumamele edeceğine dair 
söz vermesi üzerine teslim oldu. Iıma
ilin saltanatı ancak yedi ay ıürmüıtü. 

Mahmut, Ismaili ele geçirdikten 
wnra ona iyi muamele etti. Onu sureta 
mevkuf saymakla beraber onun mevkü
ne layik her şeyi temin etti. Yalnız Iı
mail 389 ( M. 999) yılının ıonlanna 

doğru ağabeyisinin kendisine gösterdi
ği emniyeti suiistimal ederek ona kartı 
bir suikast tertip etti. Kitabül Yemini .. 

nin ıahipi olup Sewk Tekin ile Mahmu
dun devrini (411) e kadar anlatan mu
asır müverrih Utbi bu ıuikaıdin nuıl 
lceıfolunduğunu §Öylece anlatırs 

"Bir gün Sultan Mahmut, İsmail ve 
Nuıtelcin Kaj ile birlikte Mervirud iıti-

kametinde ava çıkmıtıı. Bir aralık 
Mahmut dikkat etti. Nuttekin elini 
hançerine dayamıt. J ımailin vereceği 

iıareti bekliyordu. lmıail, Mahmudun 
iıi anladığını zannederek lakayt dav • 
ranmakta idi, ihtimalki Saman oğlu 

Ebülhariı, Mahmutla arasımn bozulma· 
ıı yüzünden Iımaili bu iıe teıvik et. 
mitti.,, 

Suikast keıfolunduktan sonra Nutte
kin idam olundu ve lımail Gazneden 
çıkanlarak Cuzcaenana gönderildi. Om
rünün sonuna kadar orada yap.dı. 

iimer Rıza 

Muğlada yol faaliyeti 
Muğla, 14 (A.A.) -Vilayetin 

larda ıardalya tuzlanıyordu ! Şim
di Ali Bey isminde bir mütqebbi
ıin ve Yelkenci oğlu efendi ismin· 

de de diğer bir müteıebbinain aç
tıkları atelyelerde balık konserve
ıi ve tuzlu ıardalya olarak 250 -
300 bin kiloluk ve 300 - 350 bin 

çift te palamut tuzlanıyor. 

Bu müte§ebbislerin derdi tuzun 

kilosu 7 buçuk kuruta pek pahalı 
geldiğini ve lııgiltero ile balyadan 
getirilen balık ağı imaline mahıuı 

ipliklerin gümrüğü yüksek oldu • 

ğundan balıkçılar lazım gelen ağ 
gibi vesaiti teminde mü,külit çek· 

mekte ve bu yü%den daha fazla 

balık tutulamamaktadır. Bu se

ne de tuzlanan balık memlekette 

aarfolunuyor, Şayet tuz ucuz fi • 
atla iıtiınat olarak Geliboludaki 
bu balık tuzhyan müesseselere ve
rilirse bir iki misli daha balık tuz· 

lanacağı gibi ecnebi memleketlere 
de ihracat yapılabilecektir. Zira 
Gelibolu balıkları lezzet itifariyle 

bütün dünyaca tanınmı§tır. 

Haftada üç gün Geliboluya va

pur uğratılırsa lstanbul piyaıaıına 
ucuz olmak üzere barbunya, tekir, 

lüfer, levrek ve sair balıklar nak· 

ledilebilecektir. 

Kalecik haberleri 
Kalecik, (Husuıi) - Mıntakamız 

eskiden beri bol üzüm, ayva yetittir • 
mekle ve mqhur prabiyle tanmmıı· 
tır. 

Geçen sene 50 bin kilodan fazla fit'" 
rap istihsal olunınuttur. Bu güzel 
mıntaka küçük hir himmetle güzel bir 

bağ mıntakası olur, ve buranın ıa -
rapçılığı çok ilerletilebilir. Ziraat Ve: 
kaleti prap enstitüsü iki yıldan beri 
bu meseleyi tetkik ediyor. Kalecik en 

fazla ıiyah üzüm istihsal ehnektedir. 
Cevize yakın büyüklükte taneli ve bir 
kilo çeken salkımlar yelİJtİMn mğlar 

vardır. 

Kasabaya elektrik tesisab yapıl • 
ma11 ıçın bir proje humanmııtır. 

yalanda wlunan kuvvetli Ye giir bir 

sudan türbin vaııtaıiyle elektrik istih
sal eclilec:ektir. 

Bunun için 14 bin lira maıraf İcap 
edeceği tahmin olunmaktadır. Fakat 
belediye büt~i bu para71 birden ver• 
meye muktedir olmadıjnıdan alaka • 
darlar bu paranın belediyeler veya 
Iı bank•mndan birinden temin edil • 
mesi imkanım diitünüyorlar. 

Kasabada . meıhur Kalecik destile
rini yapan iki imalithane çalıtıyor. 

Fakat fazla İf yapamıyorlar. 

İstasyondan kasabaya gelen §OSe • 
nin bir kımu kau.badan geçiyor. Bu 

kiıun timdi istimlak edilmittir. Yalcın· 
da yolun teniye ve tanzimine batla • 
nacaktır. 

Kasabanın ıu derdi de kısmen hal. 
ledilmiıtir. Demiryolu intaat itletme -
terine bakmak üzere geçen ıene Ka • 
lecikte bulunan Alman mütebuım 

Her Radak kasabanın yegane suyu o· 
lan Dadak suyunun kaynağım tanzim 
ederek suyun tasfiyesi imkanını ha -
zrrlamıı ve bu ıuretM kasaba için ha· 
yrrtı bir iı görmüıtür. 

devlet" d b"" ··k k" H her tarafında yol faaliyeti hara-ın e en uyu mcv ı, urasan mühim yollarından olan Tavas yo• 
valiliği idi. Bu da Mahmuda veril • tl d d" M""k 11 f • • re e evam e ıyor. u e e a• !unda yeniden 8 kilometrelik top-
mı§tı. Demek ki, babasının ııon demin- mele akın akın yollara gitmekte • 
de devleti f smnile bırakmnk istemesi, ral: düzeltilmesi açılmı~tır. Bu yol 
ölüm dakilarmıı mahsus zaaflardan dir. Bütün yollarda halen 600 a• Muğladan itibaren 25 inci kilomet 

ba§ka bir ıey değildi. 1 mele çalı§malttadır. Vilayelm e:0 a ?eye ulatmı§tır. 

Türk muhacırı geldi 
Gaziantep (Hususi) - Bu haf -

ta zarfında şehrimize Fili.tinden yir
mi bir hanede 75 nüfuslu bir Türk mu
hacir kafilesi g1miıtir. Gelen muha • 
cirlar yanm asır evvel Aydın vilaye • 
tinden Filistinin Malta kazaıına ycr
leıtirilen Kara Tekkeli aıiretine men· 
sup olup Salt kazasının Romanlı kö • 
yünde ikamet ehnekte iken Filistinin 
Türk idaresinden aynlması üzerine j 
ana vatana iltihakı arzu etmiılerdir. 
Ayni aıirete mensup otuz bir hanelik 
ikinci bir Türle muhacir kafilesi de yo
la çıkmııtır. Şu günlerde gelmeleri 
beklenmektedir. 

iki kapılı han namiyle maruf bü • 
yük otelde misafir edilen ırktaılan -
mıza Halkevi, belediye ve ticaret oda
sı gibi teıekkül ve Hilaliahmer, Hi
mayeietfal gibi cemiyetler murahhas 
ve heyetleri tarahndan hoı geldiniz 
denildiği gibi burada bulundukları 

müddetçe iaıeleri temin olunmuf ve 
Hilaliahmer cemiyeti tarafından muha
cir kadmlanna eıya dağıtdmııtır. Ge· 
ne bu cemiyet delaletiyle §ehrimiz ha. 
yİrperver zevatı tarafından hediye e
dilen bet yüz metre dokuma bez ıve ih
tiyaçlarına göre sabun ve saire dağı • 
tıldıktan başka toplanan paradan her 
§ahsa yüz yirmi beger kuruı taksjm 
edilmiıtir, 

Vali Akif Bey, ırktaılarımız.ı ziya
ret ederek jhtiyaçlarını te.bit etmiı 

ve daha o gün hamam, ütü, ııhhi mu· 
ayene gibi lizimelerin yapılmasını em. 
retmittir. 

Bu muayene neticesinde gözlerinden 
baıtahklı çıkan üç kiti memleket has
tahanesinde tedavi altına alınmıılar -
dll'. .. 

lncta§lanmız iki -gün müddetle 
ıehrimizde kaldıktan sonra büyük bir 
kamyona rakiben ve bir aıhhiye me • 
murunun refakatinde hlahiyeye gön • 

Samsunda pancar zeriyatı 
Samsun (Huıusi) - Pancar deyip 

de geçmemeli .. Hayatını buğday, ar • 
pa, ekip biçmekle geçirenler .. için bel
ki de bu mühim istihsal maddesi, bir 
meçhulden ibarettir. 

Fakat bunu yetiştirenlere sorarsa • 
nız onların hayalinden, hayatına ge • 
çen bir varlıkla karıılaşırsınız. Gün -
de 1200 ton pancar i§lİyeceği söyleni
len Turhal şeker fabrikasının geçen 
sene Samsun ve kazalarında yaptığı 

etütler, bugün köylerimize hiç te ih • 
mal edilmemesi icap eden ehemmiyetli 
bir gelir kaynağı hazırlamııhr. 

Fabrikanın muntuam ve ıiıtemli 
bir diıiplinle pancarcılığı tamime ça • 
lıpna11, köylüyü bu İ§e daha ziyade 
11mdmnıt ve inandınnııtır. 

Pancann ne demek olduğunu ve 
naııl ekilip, n!llıl alındığını bi!.miyen 
bu havali çiftçilerinin büyük bir kıs -
mı, geçen ıene fabrika ile bağlantı 

yapmağa cesaret edememiılerdi.. Fa • 
kat pancar yapanların aldığı neticeler 
bunlan da ayni yolda çalıımağa he • 
veılendirdiği için gelecek yılın istih • 
ıalitında ·büyük bir kabarıklık olacağı 
umulmaktadır. 

Geçen seneki mahdut ziraate rağ • 
men yalnız Havzaya pancar yüzün • 
den 120 • 150 bin lira arumda bir pa· 
ra gireceği tahmin ediliyor ki, bu tu
tar, bütün Havza köylerinin hububat 
mahsulünün tutarından çok fazladır. 

Fabrikanın Samsun ve mülhakatı 
için kabul ettiği iki pancar mıntakası 
vardır: Samıun, Havza.. Çarp.mba, 
Bafra, Terme, Kavak kazaları, Sa:n -

ıun mıntakuına, Vezirköprü, Ladik 
kazaları da Havza mıntakauna bağ -
lıdır. Bu mıntakalarda ziraat vapaı 
köylüler, gruplara aynlmı§ ve her gu· 
rupa birer numara verilmiıtir. Kan -
şıklığa aıla yol vermeyen bu usul, 
avanı ve tesellüm itlerinde büyük bir 
kolaylık ve intizam temin etmektedir. 

Şimdiye kadar alınan neticelere 
göre bu havalideki pancar ziraatinin 

derilmiılerdir. Bunlara 
Göllücük mevkiinden yer ' 
o mevkide büyükçe bir kÖ1 
caktır. Akif Bey, hlahiye k• 
lığına muhacirlere kolaylık ~f 
si ve çabuk iskanları için 'ti 
emirleri verdikten başka bil" 
( 48) saat zarfında bir rapO' 
ni de bildirmiıtir. -

Esnaf cemiyetleri 
tayyare iane•I 

Şehrimiz kuyumcu, fıı~ 
fatura ve kumaıçı, bakı-:e'~ 'I 
tabak, bakkal ve ıaire ııbi , 
ihtisas azası cenüyet rei•I~ 
büsiyle hep birden Tayyart ~ 
ne aza yazılmıılardır. Bu _la~ 
cap eden kayit karneleri aıı-""' 
aidatı verilmektedir. , ,• 

ilk tayyarelerini alan ~--' 
taplılar önümüzdeki Zafer ~ 
ikinci tayyare paraıım ~ 
rar vermitler ve faaliyete rıf4 
Esnaf cemiyetlerimizin ıöe....., 
yüksek yurt severliği takdir ~ 
ile karıılamamak mümkün 61' 

Tebhirhane 
Belediye tarafından Gaz~ 

nnda in~ edilecek olan asri _!j 
nenin plan ve krokileri hazır""~ 
Tebhirhane asri ve mükemııJ 
cak, 24 banyo ve dut odası~ 
ma, giyinme ve bekleme ..,; 
ihtiva edecektir. lnıaata pek 
ba!lanacaktır. 

Hastane poliklinik p• 
Memleket haataha.neaind~~ fe 

makta olan poliklinik pa'fİr 
beton inpatına baflanmıttır• 

Paviyo1UU1 '-"imburiyet JJ 
yetiı tiril,nesine çalıııJr..-tadst• 
hane için AJmanyadan ge • 
olan seyyar etü makinesi yola 
tır. 

, 
Adana haberleri . 

Adana, 14 (A.A.) - B 
at 14 te tehrimize ve civ ~ J' • 
buçuk saat kadar devanı ~ · 

bir yağmur yağmıttır. Y•'f P 

mumi olmamakla beraber ~
yerlerde ~aaen pek az kall' ~ 
zalara zararı oJmu,tur. J 

Şimdiye kadar C. H. f '!'J 1aı 
layet idare heyeti ıreiıi !'. dı 
mebusu Ahın et Süreyya S'f J. pı 
fından vekaleten idare~ 
Halkevi reisliğine eski dl 

rımızdan Ramazan oğlu 
Bey seçilmiıtir. 

Bugün borsamızda ,. 

koza üzerinde hararetli ~~Ji 
ler olmuştur. Üç dört gaıt• ı 
· ··k 1 eki' ı. rı yavaş yavaş yu se JJ1 of' b 

mısır pamuklarımızm :kil t 
gün 36 - 37,S kuruta ıatldl 1 
Yerli pamuklarımızın kil0;! a: 
kuruştan 32 k"Urusa yükte- ,J 

~ n· 
Bir otomobil de~' ı. 
Hopa, 14 (A.A.) - ·f)fJP_~ 

tan gelen bir kamyon ~ et 
da 150 metre derinlikte1'•~ 
dan yuvarlanmıf, dört 1 ~~ la 
yarak kurtulmuf, bit ~ ~ 
kamyon parçalandık'~' 
meydanda kalmı, ve b~t f' 1 

mı§hr.~ Şför ve sahih•,. ri 
ralanrnıştır. J. Bi 

-------==-- . ·dit• j Şu 
verimi sevinecek kadar 1~)• Be 
yerlerde dönüm baıına ( rı'' ~ lao 
kiloya kadar pancar alınıP'f "'1' •tı 

Ezcümle Havzanın D~.... I .._ 
Tokur ojlu Ahmet E1ertdi1t;f1 he 
tarla dön~ batına (9000) J 
car vermı§tır. . .,,-,i 

Bu tarladan en veri~h ,J';I 
le dönüm batına (10) Jır• 

rülmemiıti. 



11 birinci l9'rln 1884 

Kara koyun 
~~---dattarmda kOJ1adanm 
Çoban var. Cobaıı kendi ballnotıatan senç 
ertnı kavalmdan bqq de y&flyor. 

yok. Bir ıece ı. ..... _ hlç kiın.aeye aöy
• -.nuı ea alımı 

Ane Ue ODU k&rp 1 kızla-
bir erkeğe yaz vernıı k:ıuııya rörUyonız. 

çobanm kavaııncıa = bey kızı AY§e, 
kadar •Vlftyorıar dlalnı wıutuYor: 

atarmaz. çobazı • Fakat, tan yert a-

" - Salan ıüriiden ayrılma! .. Bey 
oğullamun gümüt çıD&Jnk)an ıeni 

~~~~:.7-.:.~ En iciyacı hUkU.rndac! 
Aytenin bati için aıka kan kat • 

' Onlan Anıık ov IU111aUnu bulanuya-
ter. AY§ı bu hırlızı 8aaı& etırup glStUr
t çobanı ııevdfğt de ığı babaeına anlabr; 
Ane bir bey klZidı ıneyd&na c;lkar. Hat
ını? .• Bayte bt r. Bir çobazıa veru~ 

:~~~;EE:-~.~: Kamereddinin askerleri 1 unurla h~rp 
nn dlntt10ruz ı r evlenme lc;ta babaanırn 
z bırakbktan - Eğer .UrtUertn1 Uc; gUn 

···::?.=t;:ıw~ .. -ediyoruz diye birbirlerile döğüştüler 
Pınar kenarnıtı:'ra, Uç gUıı lllhayeUncıe 

c;evlrecelc olu onıan s u lÇirıneden ge. 
Çoban, !!artı lı rabuan, ııana 'ktznnı vertrtm 

ııl kaval çaldığımı, kurttan, kuttan aeni 
ıarul eıirgediğimi, buzlu pınarlar· Tarihin kaydettiği dünyanın en betinde görülmüt olan ahvali mü· 
dan naııl ıulad?ğımı, kuzunu kuca • büyük hükümdarı kimdir bilir mi· ı' e11ifeden olmakla Kamereddin bu 
iımda naııl tatıdığımı unuttun mu? .. " siniz? Hayır, hayır, ne Cengiz, ne bapta muahazeden kurtulama: 

a 1 et.mı,tır. 

?•.ltu Üç aiin kavaliyle ne) ~ Kar&koyun ba,ını kaldırdı. Çobana Napolyon, ne de Fatih Sultan makla beraber bir dereceye kadar 
.. tti.., Derdini o-'--- er aoy • doğru tatlı tatlı meledi, Dudaldamu M h 
!t·~ 

0 
ouara nasıl .,1,_,._ e met .. Bu sualden maksadım mazur görülür. 

..... ç ıün dai t uo• • bir kaç kere daha ıuyun yüzüne do-Ay d ' epe aezdı" en büyük, en iri yan hükümdarı· Kamereddı"n telef ettig"" ı' adam· 
fe e üç ıün çadı ela ~ kundurduktan sonra ıurüye katıldı .. 

11· ne bir lokma ~n n çık • Kaval sesini defi,tirdi. Bir bahar dır. larda istidadı ihtilal görmemit ol• 
• su içmiıti". eeaç ile de ltir kutu gibi tatlı, neteli seıler çrkan • Bu adam on dördüncü aıırda saydı mumAileyh beyhude yere 

a, JTldızlar!a ko... ~ dai- yordu. Türkiıtanda Kitgar'da hüküm· anları telef etmezdi.,, 
. Yordu s·· ·· fail Q\'•ı._ - ·· 
L!_ •• urıallia İçİft.L_ "'&&il& ıu- Bey oğullan sapsan kesildiler; bey darlık yapan Kamareddin'dir. Kamereddin böylece yüzlerce 
1111' cla"ar, feYlana ._.. 1• soy. 

koyun Pınara dal uyar, ya aptal kızlan fıkırdamaz oldular .. Beyler sa· Büyük Timura kadar yaıayan inıan öldürdükten ıonra icrayi a· 
Oç sün bitti... arı. ile olurdu? kallannı kar~,tırarak düıünüyorlar, Ka· ve ancak büyük Timurun mağlup dalete karar vemıit ve memleketi 
B' - . 1 rakoyuna adeta kızıyorlardı ... Eli -P.: edebildig""i bu adamın cesameti adilane bir surette idare etmeg""e 

ar oı e il~ '" l 
k&Jnatı.. .. Yorduıuı. ycla, - .• "•dalca .. u alı adam elindeki pala ile 'koyuna ita· ıçin fU tözler aöylenir: baflamıttR'. 
1 az &.!!_ U4ll• retler yapıyordu. otuıii10rJar, H- vucelcleri cınl Kamerec:ldin o kadar ceıim cüı Fakat bu hükümdarlığı da iste· 

•• .ıı... - !Dahi·._ Çoban imtihanım bitirmitı yüreği , _ _:--•nnuı ... B·- -~-· u. bir ıöl. seli, o kadar iri yan bir adam dı digyi gibi uzun ıünnedi. Bir gün 
11«'1 -·- -- ...... ıuıuzluktan çatlıyan ıürüıünü adeta ka· 

ç.,. ol\lr, ..&.: __ •• er 1•yla 11 • -•- ki rizmesinin irine 7 yatında bir büyük Timur dünyayı zaptetme-
-. e.L..-.1 """""ler clalaa "'- VllUnm ıeıiyle ıulamıtb.... 3' ::r 
ç... ~. lıte W) ı . Yua- Aytenin babaar çobanın eline kızı· çocuk rahat rahat 11ğardı. Hatti. den evvel bunun üstüne hücum et· 

1•~ ~~ıun 'betın.1 :_h ~ aüa.. nın elini "Yererek dedi ki: gene bir rivayete göre, kendi ço· ti. 
.... .-., .,.,, ofulları . . uu~iin •tiret 
~imtihanını hİrilani1ıer_ A • - Güzel çoban, imtihanı kazandın. cuklan ıarayda ıaklambaç oyunu Halbuki Kamereddin kızım Ti· 
liepıillia .. u·· h laekliyorlar Kavalının aeıi koyunlara, dUYarlann oynarken ekseriya çizmelerinin İ· mura vermit ve onun kayın pederi 
L! ı ZllJlcle aJ.1 .. __ • 1 
UU' ı._.anı "ar ... .,.h~~d f olma. ıuıuz uktan lime lime olan yÜreğine çine saklanırlarmıt. Sonra kendi· mevkiine geçmi§ti. Böyle bir hü· 

..,-nıı buzlu ıu gibi serinlik ıerpti. Fakat o d nu ilri •··- en ıelse sini öyle olur olmaz hayvanlar a cumu kat'iyyen beklemiyordu. Fa 
- _,.. ara11ada Kar.koyunun paytıfı neydi? koc. Wr L. eze- taııyamazdı. En kuvvetli beygir· kat Tim urun askerleri ilk defa 
~J~ 8-b.tte riz6 letttban utandı, bu aırn kavalına aöy- ler ancak bir iki saat ıikleti muaz• kendiıini aldattılar. 

lu Wr -.ai,..._ · bir zamma dayanabilirlerdi. Sonra Kamereddinin üzerine sevket· 
...... ._.. __ - lllce ..._ - Ulurlar ıUriiyü Amik onuna ıür al-.._ Plıld ;:;;- ~-... aii- dükleri gece An• bana gebniıti. A- şunu da ilave edelim ki Kamered· tiii ordu payıtahtmdan biraz u· 
~ ..... , .... ~ W.. Pala. teıimlzi yakımı baımda oturuyordUk- din yalnız iri yarı ve fİflD&n ol• zaklqtıktan eonra Timura isyan 

slerind ~~ .. D.ıaa ~ ~ ı... içim, tuzlanıp Gç sün auıuz kalan ku· makla kalmıyordu. Koca gövdesi· ederek geriye döndü ve Semerkan 
e U11frna Jr .. cbnı.r zularm ,.üreli ıibi cleli bir alevle yam- ne rağmen hayret edilecek dere· di muhasara etti. Timur derhal ye-

,. var arala.. J....kl ... 
... ·-c &ılut A • yordu. Kanun tutupnuf, ıakaklamn cede revik bir insandı. ti Ati ve kendilerini mag'"' lup ederek 

s::-.1!. )' _ı_ • -·"• d ;:r T 
...-q iaaaktan rir6 tİlnfaa gıbi -:r--Yor u... Ka.mereddin Kaşgar hükumeti· orduyu tekrar tahtı itaate aldı. 
S::" % ndü •• Ç°'-a ka. Pınar baıındaycbm... Dudaklanmı ni almak için de epey uğraşmıştı. Timur hiç durmadan ordusunu 

....... .:.:..- 8'bil An-illa d.ılaldanna «lolcv•mnlum, .,.. ı.. lsa-ı Mei .. ff-a.~ Tuğluk Han Ka91ira ıc.mir Tuluk· kııkırtan Kamereddinin üzerine 
... L.t ---.. hararetimi içime tıkadım ... öpmedim. E · B 1 t · t h k • ~ • _. •L _..._ • ...ıı_ tan sonra mır u acıyı ayın e • doğru are et etti. 

~ .,, ..... - karalcoyun az ötede sevit getirerek 
- Ha,.cli 1n-.,_ bize bakıyordu, ıürüde yalnız 0 uya- mitti. Kamereddin buna f evkala· Kamereddin derhal kumandan• 
>'.ı.tıaaı. O'~--=--• c-.__ __,..... de kızdı. Nöbetle bindig""i 12 atını larını topladı ve TiJnura kartı na· 

dillen .• ç na -~- ..... ı ... 
•üre ka ll1zi, taııar., ~ ~- Batını pınann yalafına ıolda, ya- beraberine alarak yola koyuldu. ııl mukavemet edeceklerini sordu. 

11._;tbıuz.. Aııcn;:......._ 16.. nan dudaklanm aerin ıuya dokundur- Tuğluk Han Kamereddini ıö· Herkeı bir fikir ıöyledi. Kame• 
,.._ ~r... -..._ du, tıpkı benim sİllİ hararetini söndür- rünce taıırdı. Kamereddin duvar• reddin hiç birini beğenmedi ve fU 
• de • ,,..,,_lana ıneden çekildi. ları sarsa sana konu§uyordu. Tuğ sözleri söyledi: 

llliı ıibi 1.-ı__ Piller leria. Karakoyun böylece ilk ıevgi gece-is .a .. ...ıı.. -..... ._.: ,.i .. _._ luk Han verecek bir cevap bula· - Bence Timuru durdurmak İ· .. ........., ı..-... -:_w• r~ •İnin hikayesini anlatmak istiyor, be. 
tkrınıa ~r--d~I .. ~ nim ıönlümü üzüyordu. madı: çin yapılacak en doğru it yolunun 

öle M •-. ~ Y1ıua.. Soara • 
1 

• , , • • , , • , -Bir defa olan olmuı. Yanbt· üıtüne puıu kurmak ve kendisini 
~;:, sia ~.::··.:~• aön- • • • • • • • • • • , hkla senin yerine Emir Bulacıyı gafil avlamaktır. Çünkü bu hari· 
lto ·-..ı •efea. Şimdi Bilan dailarmcla hali senç tayin etmitim. Bundan daha evvel kulide kumandanıa batka türlü 
..:U~••L, ç.tlmıli • • çol.anlar Karakoyunu pi.arlar. bana müracaat etseydin ıeni tayin mağlup edilmeıine imkan yoktur. 

tarı ~ " &raaıa.ı.,,. ~ ,... Ferit Celll ederdim. Şimdi Emir Bulacıyı az· Diğer kumandanlar da l>u fikri 
illa >" ılar, 1iİriillfir ~ '-ıı - S O N - letmek ve yerine seni tayin etme· mülayim buldular ve içlerinden 

P alaiına i .. -.! 1 Iİlli Ç-... 1m k ·· 4000 iftar --ı ...._ me imkin yok. diye aöylendi. kendisi de dahil o a uzere 
n._ ~.,serin alay Şik8.getler, Temenniler: Kamereddin bu cevaptan fev- güzide aıkerden mürekkep bir 

illa .-: ~ koea w...~ Et. ld V • 'k d 1 
· de ö .. .__. ~ti. H~ et. Ticaret mektebindeki kalade müteessir o u. e ıntı am kuvvet ayır ı ar. __.,. · ı..a -..-• &iz. almak için zaman beklemeğe bat· Bu gizli kuvvet geceleyin yola 
._hatların. ICllanaic aibi •uya •bl. talebeye müzaheret ladı. çıktı ve Timurun geçeceği bir bo· 
1ta:.ı daha ..._._ 1'1lftı • etmelidir intizar müddeti uzun sürmedi. ğazda puıu kurdu. 
" - ,.. __ • IJi IÖ1'1J. Y"'- · iki sene sonra Tuiluk Han öldü. Timur Kamereddinin böyle _ _ ..._ -..; cl&.n_Jo • · ı Cll'dQ: üaaelır Ticaret mektebi talebesin-

'~Sonra ~~~ lt.atli ,....... _ den Huan Ali Bey yazıyor: Kamereddin de bundan iıtifade bir it yapacağına kat'iyyen ihti· 
~ .~ knuar .. ~ -._ Arfladqlannm bayabnı tetkik edi- etmekte gecikmedi. Derhal kendi· mal vermediğinden ihtiyatsız ola· 
~Jtenin 81._~da J'ılran- yormu1o Bunlar arasında çok muza. ıine sadık olan adamlariyle isyan rak hareket ediyordu. Adamlarını 

1 diaL. lrara •• ~ ......... :rdcada olanlar " kumlan doymayan· etti ve neticede galip ıelerek Kat· etrafa dağıtmı§ ve yanında ancak 
~ Halltl Size afla aG lar Yanlllf. Onun için, alilraclar ma- gir hükiimetini ele ıeçirdi. Ve ge- dört bet yüz kiti blunuyordu. 

llGM:... -~Sitı •İzi ~ soı... beaiın L-." bmlama bu ta1elle ile meıpl olmuı· k K 
··-.. -~ •• --...... - ·ti" ririr g-irmez ilk it olarak Tugvluk Tam boğazdan g-er en ame IQor ,a-..:.:--- Geri dö- Dl il yor. 3' -T -T 

S&ra, ~-;:.!lii çit-. tar- Mektep, öfleye kadardır. Otleden Hanla Bulacmın ahfadından ve ta reddinin güzide askerleri tiddetle 
tlan Seti~ nJat-. .._.__ IOlllUI ip.., iMi talebeye ~taeak yer raftarlanndan kim varıa hepıini kendilerine hücum ettiler. Etraf 

--.._ -...-. bulunana bem bnnlan doyar, hem öldürdü. zifiri karanlıktı. Bir adım ilerisini 
Yaı... .._, • de iatilıt.al için pratik olarak daha iyi Tarih kitapları Kamereddini her görmeie imkin yoktu. 
~- • ~ lmo,_ '-- -•-. baarlamrlar_ diyor. d · k · l ' k d =:;'., -~ ._.... .ır- ne ense mazur görme ııter er. Timur bu vazıyet artısın a 
~ ~ &rlee. .. ,_ rizü • Bundan dolayı tarihçilere sem• kat'iyyen itidaHn1 bozmad!. O, ha 
Be, otu~ cta.,.1'0rcla. YA V u z pati veren bu iri yaTı adam için ~ yatında nice böyle tehlikeli vazi· 

"-ı ~..., ..._ ıu tözleri yazarlar: yetlere dütmiit ve kurtulmuttu. 

~ ~ ~ ~:;.;: Kadın ve erkek terzi.si 1 ''Ce•çi Kamereddinin ııad•i bu Hiç bir teY yapmadı. Yalnız mah· 
~ • iL• derecelere vardırmaıı ve kendile- muzlannı abna vurarak ileriye 

Şa .__ Ilı ... _.___ ·~ "Tl9 n!.. B""t"" ki Be,.--::..._~han ~_ .. ,. ... -.1• u un tı: ar hep orada giyi· rinden baiıi idam icraat zuhur et· doğru yoluna devam etti. iki üç 
~ --..., -~ ....,___ nirler. Her keseye ve her arz-.. miyenleri idam eylemesi ıayanr yüz kitiyle boğazı geçerek diğer 
ı-....'°'-- ~·Eler, kea. ya uyaun elbisenizi ancak ora· nefret bi• zulum ve tenaat ?se de ucunda pusu kurdu. 
~ 08a ...__ cH..J.._ de da yaptırabilirainiz. ileride kendilerinden mazarrat Her ihtimale kartı evvelce ha· .. , °"" :;:::"' Pasnalr ,....._ • fıtanL-ı Y ~ -.. ... ...._ taae c:d. uu enipoatahane kar· memul olanların izalei vüt"uduna zırladıklan proJRma göre asker-
~ ~ tıımda Letafet H.an. kiyam olunma8ı kurunu salifen=n lerinin has1arm'1a Timurun en iyi 

9ÖrHta~u: ı m:ıcib~ istikrah u~ül ve k?vaidi hü kumandanlarından Kara Boğatır 
kUmetınden ve dunyanın ekser ci- olduğu halde mukabele için kılıç· 

lannı bile kınlarından çıkarmadan 
geriye doğru dört nala kaçarak 
boğazın öbür ucunda pusuya yat
tılar, Diğer taraftan Kamereddi· 
nin aıkerleri boğuk boğuk bağıra· 
rak karanlıkta birbirleriyle vurut· 
mağa ba§ladılar. Ara ııra Kame· 
reddinin gök gürler gibi bağırarak 
askerlerini teıvik v~ tetci ( !) etti 
ği duyulyordu. 

Bu kanlı mücadele "(!) ıa};afia 
kadar devam etti. Sabahm ilk ıtık 
larmda birbirleriyle vuruf tukları· 
nı, ortada ne Timından, ne de Ti· 
murun askerlerinden eser olmadı
ğını hayretle gördüler. Kamered· 
din bir anda düttüğü tuzaıı anla
dı. Yarı yarıya kınlan yorgun as
kerleriyle geriye doğru çekilmeli" 
istedi. 

Fakat Timur buna meydan ver
medi. Zinde askerlerinin attığı 

oklar bu iki bin askere bir adım 
bile athramıyordu. 

Hiç bir netice alamıyacağmı 

anlıyan Kamereddin atma bine· 
rek: 

- O halde ileri diye haykırdı. 
Yorgun aıkerler kendisini takip 
ediyorlardı. Arkadan da Timurun 
askerleri ok atıyorlar ve mızrak· 

larını sallıyarak bağırıyorlardı. 

Kamereddin bunların miktarını 
bilmedifinden hücuma cesaret e • 
demiyor bunun için ileriye doğru 
kaçıyordu. 

Fakat tam boğazı çıkacakları 
zaman bu sefer de Kara BoğatD' 

kendilerini kartıladı. 
Kamereddin faciayı anlamıth• 

Her ne olursa olıun diyerek bütün 
askerleriyle birlikte yoluna devam 
etti. Kara Boğatır'ın askerleri bu 
iki bin mevcudun yarısmdan faz· 
luını yere sermi§ti. Arkadan ge
len Timur da mütemadiyen yakla· 
fıyordu. Kamereddin de mütema· 
diyen altındaki atlan çatlatarak 
değittiriyor ve kaçıyordu. Bir ara 
batını çevirerek arkasına baktı. 
Pe§inden bir tek ıuvari kovalıyor
du. Kamereddin durdu. Biraz son· 
ra gelenin Kara Boğatır olduğunu 
anladı. Hemen yayma bir ok koy
du. Harikulade kuvvetiyle çeke· 
rek kartıaındaki kayalara doğru 

attı. Ok kayayı bir karıt kadar de· 
lerek saplandı. Bunun üzerine ka· 
ra Boğatır'a doğru dönerek bağır
dı: 
-Attığım okun tesirini gördün. 

Ona zırh ve siper dayanamaz. Sağ 
kalmak istersen beni takipten vaz 
geç. Seni eskiden tanırım. Dostum 
ıun. Sana zararımın dokunmasmı 
istemem. 

Kara Boğatır mücadele netice· 
ıinde bir kac yerinden yaralanmıı 
tı. Kameredidinin bu mühip kuv· 
vetini yakından görünce takipten 
vazgeçerek geriye döndü. Kame• 
reddin de yoluna devam etti. 

Büyük Timur Kamereddin ile 
dört defa harp etti. Ancak kendi· 
s!nj mağlup edip öldürdükten son· 
roa Harezme ve Anadoluya karşı 
seferine çılch. Tim urun karşısında 
en fazla durabilen ve mukavemet 
eden kendisi olmuştur. 

Murat Sellml 
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Katil Kalemen Makedonya 
(Bq tarafı l ncide) 

Zabıta, bazı kimselerin kralı 
öldürdükten sonra katilin diri ola· 
rak yakalanmasından ve if şatta 
bulunmasından korktukları için 
kendisini öldürdükleri neticesini 
çıkarmı§tır. Hakikaten müddeiu· 
mumilik t~rafından yapılan bü • 
tün davetlere rağmen katilin lin· 
cine iştirak eden hiç kimse müra· 
caat etmemiştir. Bu vaziyete gö
re katili linç eden adamların da 
Katille beraber oldukları tabak • 
liuk etmektedir. 

Marsilya zabltasının raporu 
Belgrat, 14 (A.A.) - Marsil. 

ya zabıtası kral Alekıandrın ve 
M. Bartunun katli hadisesi etra • 
fında §irr.diye kadar yaptığı tah • 
kikatı bir rapor halinde Belı:rada 
bild :.mı ittir. 

Bu feci cinayet etrafında ta
hakkuk eden noktalar şunlardır: 

1 - Suikastçı Petrus Kalemen 
ehte pasaportla seyahat etmekte 
Mi. Fransaya girmek için yaptı· 
~ı vize de sahtedir. 

2 - Petrus Kalemenin ismi de 
sahtedir. Daha evvelce Pariste 
Rudolf Suk ismini lrnllandığı te
beyyün etmiıtir. Maamafih bu is
min de snhte olması 1}Uvvetle muh 
temeldir. Muhakkak olan nokta, 
Petrus Knlemen isminin sahteli
~idir. 

3 - Suikaıtçınm kolundaki 
''Ya hürriyet, ya ölüm,, yazısı çok 
yeni bir tarihte sırf zabıtayı şa

§ırtmak için yazılmıştır. 
4 - Sukastçı bir kelime bile 

fransızca bilmemektedir. Ve Fran 
sa da temas ettiği bütün adamlar 
bir takım gizli cemiyet mensupla
rı ol•.lp hiç biri Fransa polisi ta • 
rnfmdan tescil edilmiş değildir. 

Hepsi de kendisi gibi sahte vesi
lnılar ve tr..hte isimlerle dola§mak
tndırlar. 

Mar$i)ya zabıtası, tahkikatın 

müsbet bir yolda cereyan ettiğini 

ve yakında esrar perdesinin tama
miyle kalkacağından çok ümitvar 
~lduğunu da ilave etmektedir. 

Tevkif edilenlerin sayısı 
15 i buldu 

:?aria, 13 (Hususi) - Katilin 
son gecesini Aix de Provens'de 
geçirdiği tahakkuk <'tmiştir . (\tel 
sahibi bu mesale etrafında §U ~a .. 
yam dikkat beyanatta bulunmuf • 
tur: 

"Otelime pazar günü isminin 
Kremer olduğunu söyliyen bir n
'dam geldi ve geceleyin karde§i ile 
bir arkadaşının da geleceğini söy
liyerek üç kitilik yer ayırdı. Ha· 
kikaten pazarteıi günü akşamı üç 
kişi geldi. Bunlardan biri 1903 
tevellütlü olduğunu söyliyen Be • 
ne§, diğeri de 1987 tevellütlü 
Suk idi. 

Salı günü üçü· erkenden çıktı
lar. Akşam üstü geç vakit Kre· 
mer yalnızca avdet etti ve diğerle
rinin gelmiyeceğini söyledi. Ertesi 
sabah o da oteli terkctti. 

Zabıtanın yaptığı tahkikata 
göre Kremer ismiyle seyahat eden 
adam, cinayetin ferdasında tev· 
kif edildiği halde Fontenblö de ka 
ranlıktan istifade ederek kaçan 
kimı;eden başka kimse değildir. 

Bütün Fransız polisi işi aydın· 
latmak için var kuvvetiyle çalışı • 
yor. Şimdiye kadar tevkif edilen· 
Jerin adedi on beşi bulmuştur. 

s:nema cıda öldü 
Pariı, 14 (A.A.) - Matcn gaz:e· 

tcsinin haber ı.·crdiğine göre, Marsilya 
suikastint filme çekmiş ve atılan kur
ıunlardan yaralanan sinemacı Daakom 

(Daskome), dün nezfi dimağiden öl
müştür. 

Bu da "im? 
Şamoni, 14 (A.A.) - Zabıta, Mar

silya suikaatinde iıtiraki bulunmakla 
maz:nun ve ismi giz:li tutulan, ln:ıiliz 

tabiiyetine ginniı bir ıarkhyı tevkif 
etmiıtir. 

Bir Bulgar yakalandı 
Paris, 14 (A.A.) - Paris Midi gaz:e· 

tesinin Anmaı (Annemanc) tan öğ • 
rendiğine göre Şamoniks (Chamonix) 
te yeni ve mühim bir tevkif yapılmıt· 
trr. Tevkif edilen kimse, Kudüste doğ
muş Albc-.t Celdat isminde bir Bulgar· 
dır. 

Sofyada vcrilmit bir pasaportu var
Jır. Hüviyet varakaarnda, bunun da, 
mevkuf iki şeriki cürüm gibi son defa 
Lozan ve Zürihte kaldığı .anlafılmak· 
tadır. 

Katilin arkadaşlar1 
Annemaue. 14 (A.A.) - Postişil 

ve Raytiç, dün ak§nm, Marailya Adli
yesinin celbi gelinceye kadar muhafa
za altına alınmak üz:ere annesi ve Sen
juliyen'de sevkolunmuılardır. 

Marsilya cinayeti ve 
Macaristan 

Ankara, 14 (A.A.) -Ankara
daki :Macar scfaretinô:m tebliğe
dilmiştir: 

"Sebepleri ne olursa olsun si • 
yui katiller sistemi kadar Macar 
milletinin ruhuna nefret verici hiç 
bir ıey mevcut olmadığı halde, 
Macar matbuatının bilittifak ve 
en kati surette telin ettiği Marsil
ya cinayetini vesile ittihaz eden 
bazı memleketler matbuatının Ma 
cariatana iltica etmiş olan Hır
vat muhacirlerinin bu cinayetle a
lakası olabileceğini ileri sürmek 
suretiyle Macariııtanı meıul mev· 
kiinde göstermeğe çalıştıkları an • 
hl§ılmaktadır. vrupanın salim 
ve mutedil unsurları tarafından o 
kadar şiddetle arzu edilen umumi 
sulhu tehlikeye koyabilecek ma • 
hiyetteki bu menfur teşebbüsleri 
Türk efkfırı umumiyeıi huzurun· 
da en kati bir lisanla reddetmeğe 
Macar sefareti mecburiyet hisset

mektedir. 
Bu kabil tahrikatı hiç bir §Üp • 

heye mahal bırakmıyacak surette 
reddedebilmek için hu sene zar • 
fmda filhakika yüzlerce Hırvatın 
ve diğer millet mensuplarının Ma
carislana ve Avrupanın diğer 
nıe~lcketterine iltica ettiklerini 
ve tahrik am:z hun.kattan içti-

' 
nap şartiyle , mülteciler huku-
kundan istifade ettiklerini tehat· 
tur ettirmek kafi t'ele::cktir. 

Bu muh:ıcirlerden bir grup, sa· 
kin bir surette -iraatle iştigal için, 
Mac:ıristanda çiflik ve arazi kira
lamış iee de intihap ediJP.n Janka 
Puszta mevkii Yug<'slav hükume· 
tinin kanaatince hududn fazla ya• 
kın bulunduğu ve bu hal komtu 
memleket efkarı umumiveaini en
difeye dü§ürdüğü için, Macar hü· 
kameti bu grupu bu senenin nisan 
ayı zarfında dağıtmı~tır, bu muha
cirlerden blr kısmı Macar şehir· 
)erinde yerleşmi§ ve diğer bir kıs· 
mı da başka memleketlerde melce 
aramak üzere Mac:aristanı terket
miştir. 

Bu vaka, Yugoslav hududun
da tekerrür eden ve hudut mınta
kasında erazi sahibi Macar cifçile
rinin ekterivn ölümüyle nihayet • 
}enen hadiseler üzerine Macar 
hükumetinin milletler cemiyetine 
§ikayette bulunmasından evel ol· 
muştur. 

Bu ,ikayet üzerine, Macar ve 
Yugoslav hükumetleri arasında 

doğrudan doğruya müzakerat bat 
lamı§ ve iki memleket arasında 

hudut münakalatı için yeni itilaf
lar akti ile neticelenmiıtir. 

Mütekabil bir anlatma ruhu 
içinde cereyan eden bu müzake • 
rat esnasında, Yugoslav hükiime • 
tinin Hırvat mültecileri hakkında 
Macar hükiimeti tarafından itti • 
haz edilen tedbirlerden memnun 
olduğu teshil ve mÜ§ahade edil • 
miş ve esasen o tarihtenberi Bel
grat hükumeti tarafından Maca -
ristan nezdinde hiç bir tikayet va
ki olmamıştır. 

Macar makamahnın bu husus
taki tam hüsnü niyetlerine delil, 
olarak, Marailya faciasından pek 
az evel Macaristandaki temyiz 
mahkemesinin Yugoslavyada bir 
tethit hareketinden dolayı mesul 
tutulan katil Hırvat Premek'in 15 
sene kürek cezası mahkumiyetini 
tasdik etmi~ olduğunu hatırlat
mak kafidir. 

Belgrat, 14 (A.A.) - Kral 'Alek
aandr'ın cesedini getirmekte olan Yu
goslav kruvazörü Dubrinvik bu sa • 
bah aaat altıdan biraz sonra Split'e 
gelmiı ve arkatında Franarz filosu ol
duğu halde yavaı yavaı nhtnna ya -
naımııtır. 

Gemi, Yugoslav donanma11 ile 
aahil bataryalan ve ihtiramda bulun • 
mak üz:ere buraya gelen İngiliz harp 
gemileri hrafından aalo ateıiyle ae -

lamlanmııbr. 
Rıhbm ve ıehrin bütün aokaklanna 

ıiyah krep gerilmiıtir. 150 bin kiıi 
tahmin olunan azim bir halk kütlesi 
ıeaais sedasız sokaklan doldurmakta • 
dır. 

Belgrat, 14 (A.A.) - Split'te Prens 
Arsel ile hükumet ve parlamento aza
sı Dubronvik kruvazörüne çıkarak 

Kral Aleksandrın ölümünü resmen tea· 
bit etmiıler ve sonra Fransız Bahriye 
nazın M. Pietri ile Jngiliz Amirah Fi-
er tabutu aelamlamıılardır. 

Tabut rıhtıma indirilmiı ve muaz· 
zam bir katafalk üzerine konulmuıtur. 
Katafalk'ın etrafında büyiik yüksek 
sütunlar ve bu sütunlar üzerinde me· 
ıaleler yanıyordu. 

Muzika Yugoslavya marpnı ça • 
larken diğer taraftan bütün kiliseler 
matem çanını çalıyor, askerler selam 
duruyor ve deniz tayyareleri de uça • 
rak tabutun üz:erine çiçekler serpiyor
lardı. Şibenik peskoposu kısa b:..~ dini 
merasim yapmııtrr. 

Halk, ağhyordu. 
Dini ayinden sonra halk büyük bir 

huşu ile tabutun önlinden geçmi,tir. 
Milli elbiselerini giymi• bir çok köy
lüler bütün gece yürüyerek toz, top
rak içinde buraya gelrniıler ve tabu • 
tun üzerine yapraklardan veya krr 
çiçeklerinden yapılmış çelenkler koy • 
mutlardır. 

Cenaze merasiminde 
bulunac akar 

Londra, 14 (A.A.) - Kral Alek • 
aandr'ın cenaze merasiminde İngiliz: 
Bahriyesini, Akdeniz filosu ba,ku • 
mandan1 Amiral Fiıer - Fisher - temsil 
edecektir. 

Pariı, 14 (A.A.) - Kral Aleksan· 
dnn cenaze merasiminde Franarz me
busan meclisini temsilen, reis vekili 
M. Monsel • Moncelle - in riyasetinde 
5 kişilik bir heyet bulunacaktır. 

Sofya, 14 (A.A.) - Hariciye nazı-
n . M. Batalof ile Harbiye nazın Ce • 
neral Zlatef Kral Aleksandrın cenaze 
merasiminde Bulgar hükumetini tem
sil etmek üzere Belgrada gidecekler • 
dir. 

Belgrat, 14 (A.A.) - M. Beneş i
le M. Titülcsko, Kral Aleksandrın ce
naz:e merasiminde hazır bulunduktan 
sonra, M. Yevtiçle beraber, bir gün 
sürecek olan, küçük itilaf konseyinin 
fcvknliı.dc içtimaına ittirak edecekler· 
dir. 

Marsilya Belediye 
meclisinde • 

Marsilya, 14 (A.A.) - Belediye 
Meclisi, dün, revkalade bir içtima ak· 
tetmi~ ve bu esnada, belediye reisi 
Kral Alekanndrın hayatını tasvir eyle
rniıtir. 

komitasındanmıŞ~* 
Kralı sena eden reis, Yugoslavya Londra, (Huıuıi) - 1: ~ 

hanedanının elemine i,tirak eylediğini Belgrada varını§ buluuu1 ~ 
söylemiılir. cif' dradan Belgrada varın 

Belediye meclisi, şehrin bir mey• k' h k I . . . d dikl<'" 
danına Kral Alekaandr'ın, bir caddesi- 1 are et erı ıçın e 
ne de Bartu'nun isimlerini vermeği, ve ğer noktalar vardır. . ~ 
ayni zamanda, her ikisinin resimlerini j On bir yaşındaki yenı ~ 
taııyan bir abide dikmekle beraber, kumakta olduğu SüreY ha 
cinayet mahaJIWıe bir de levha asma - 1 <leki metkepte, ıabah ..-t k> 

iı ittifakla kabul etmiıtir. 1 yntaktan kaldırılmı§tı. ~ 
Belediye azaaından bir heyet, ay- B tt d · w t JebeDİ' 

rıca Kralın cenazesinde hazır buluna- · u ıaa e ıger a. ~ 
caktır. ıi uyuyordu. Kendia ne~ 

M. Bartunun cenazesi giyinmesi ve kendisine.•~ 
dirilmesi lazım gelen b:r 

Pariı 14 (A.A.) - Dün, muh· 
telif payitahtlarda, M. Bartu için 
dini ayinler yapılmıttır. 

Müteveffanın cenazesi, bizzat 
göatermi' olduğu arzuya uygun o· 
larak, hükumet erkanının huzu· 
runda, fakat hiç bir merasim ya
pılmaksızın, Perlaşez mezarlığı· 

na gömülmüttür. Mezarlıkta bü • 
yük bir kalabalık vardı. 

Romen köylülerini temsil eden 
heyet, M. Bartunun tabutu üze • 
rine, Romanya toprağından bir 
parça ihtiva eden bir çekmece 
koymuşlardır. 

Heyetirniz Belgrada gitti 
Yugoslavya Kralı müteveffa A· 

leksandr Hazretlerinin cenaze me 
rasiminde bulunacak olan Harici
ye Vekili Tevfik Rüttü Beyin re • 
isliği altındaki Türk heyetinin 
dün sabah Ankaradan geldiğini 

yazmıttrk. Muhafız •bölüğü de ıa· 
at ikide gelmit ve doğruca Sirke
ciye geçmittir. Saat on altıya doğ
ru Tevfik RüJtÜ Bey ve heyet aza
ları Sirkeci istasyonuna gelmi§ler 
ve muhafız bölüğünü teftit ettik • 
ten sonra hususi trene binmitler • 
dir. 

Heyet Tevfik Rüttü Beyin reiı· 

liği altında izzettin Pa§a, Reisi· 
cümhur Hazretlerinin batyaveri 
Celal, latanbul bahriye kumanda· 
nı Talat, muhafız kıtaatı kuman • 
danı İsmail Hakkı, hava zabitle
rinden Naim, Hariciye Vekaleti 
kalemi mahsus müdürü Refik A • 
mir Beylerden mürekkeptir. Taıın 

techizatlı bölük te bindikten son -
ra tren hareket etmiıtir. 

Tevfik Rüştü Bey hareketinden 
evvel Anadolu ajansı muharririne 
!U beyanatta bulunmuıtur: 

"Büyük dostumuz müteveffa 
Kral Aleksandr Hazretlerinin ce-
naze merasiminde Reisicumhur 
Hazretlerini, Türkiye Cumhuriye· 
ti hükumetini, Türk kara, deniz, 
hava kuvvetlerini temıil için ordu 
müfettiti izzettin Paıa, Reisicum
hur Hazretlerinin batyaveri Celil 
Bey, malumunuz olan heyetle mu· 
hafız alayı kumandanı İsmail 
Hakkı Bey ve alayından bir bölük 
askerle Belgrada gidiyorum. Doı
tumuz Yunaniıtamn hariciye na
zırı kıymetli arkadatım M. Mak
ıimos cenapları ile Selanikte bu
luşarak Belgrada birlikte gitmeği 
kararla§tırdık.,, 

Kraliçe Hz. nir. Reisicüm
hurumuza cevabı 

Ankara, 14 (A.A.) -Mütevef
f a Kral Alekıandr Hazretlerinin 
zevceleri Kraliçe Mari Hazretleri 
Reisicumhur Hazretlerinin taziye 
telgraflarına cevaben şu telgrafı 

çekmitlerdir: 
Türkiye Reisicumhuru Hz. 

Ankara 

Sevgili ızevcimin elim bir su
rette olfünü münasebetiyle çektik
leri çok müheyyiç sözlerden dola
yı Zatr devletlerine bütün kalbim
le teşekkür ederim. 

Mari 

duğu si.'ylenmi§ti. lki ıa~ 
sonra, Londraya gitmek ~ 
yük otomobilin içinrV -~ 
du. Yanında lng:itz dJ-J 
Mister Porrot'la bir poli• tlo 
vardı. 1'M 

Otomobil Londraya g~ 
doğruca Yugoslavya ıe 

önüne giderek durdu. . ~le 
Babasının öldürülmetı 

yeni krala, YugoslavyanıJI 
tere sefiri tarafından gayet' 

yatlı surette ve yavaı ya•'!"' 
rak söylemif, evveli JJI• 
nın bir ha~iı~yl~ kart ~1 
dan,, bahsedılm=ıtı. ~ . 
Öğle vakti ıefarethane •ı 

dan ayrıldığı zaman siyahtır li 
vat takmıt bulunuyordu. ~ 

Doğruca "Ritz,, otelin~,,Pa 
annesi Romanya Kraliçe•• l 
çe Mari,, nin yanına gide~ j e 
la birlikte Yugoslavyaya ~, 
etmek ü:zere kendiıini Lo~ I 
Dover' e götürecek trene blll" 

istasyon iki keçeli poli-' ~ 
sıkıya inzibat altına alınııııİ b~ 

Küçük Kralın mahsd J 

yüzle ayrılıtı kalabalık ~da 
ki bir çok kadınları ağl~ ı 

Cinayet Marailyaoı. 
yapllamasaydr, Pa 

yapılacakmıtl 
Londra, (Hususi) -A 

yakalanan iki adama dair 
meraklı iki şayia deveran tP 
tedir. 

Katil Kalemenle, alak-" 
ğu zannedilen iki kiti, ıa~ 
saportlarla Franaaya girdlif 
lunuyorlardı. J f1 

Fransaya sahte Çek p,,.ı 
ile girmitlerdir ve seyAh•t ııfllı 
ları Kalemeninki ile bir ~ 
te görülmektedir. Yani~ 
katil Kalemen gibi, Z."!J 
kalkarak Paris yolu ile ~· t'§ 

ya gelmiılerdir. 

H b 'ld'.... ..~~ltir a er verı ıgıne go ' 
arkadaıları olduğuna hü 1" 
bu iki adam, "Eğer cin•~ 
ailyada yapılamasaydı, I' 4' 
dar akrasmclan gidilecelc ~ ~ 
orada öldürülecekti.,, dedl,t Bir 

Diğer bir havadiıte b lerj 
nin de, "Kalemenle al~k~ l?r 
dığını iddia ettikleri bıld Ilı: 
tedir. ./ı ciJıı 

iki adam da nezaret al,_ l\ıı 
Fransız polisi tarafın~ kot 
makaızm ve saatlerce iıt' kir. 
kilmektedir. __/ IÖr 

/Yit 

lngilterede Nazi P'"' bıa 
g an dasına haı•~/ ler. 

,,. t' 
Londra, 14 (A.A.) _.,.. ~ı 

• b'ld' . '"eıs Janıı ı ırıyor: ~I b' 
Sunday Kronik gas~et .. ,: ~ 
d . b. · pr .. ası tere e genıt ır nazı ~ 

ıı için müzakereler \ 

bildirmektedir. fll~r· d• ır 
Gazete bu propag~tl J lime 

bin İngiliz lirası tah•1• •"iıı 
yazmaktadır. 



O ·k· d 'BA§ tararı 1 1lc!de) 
nı ı •ınb· h 

rı-ukl ır mlede yum-
armı ma ··a d 1 n ı-_ ko L 

1 '1tır U ar. İçki ir-
ıu.en r11unç b · ::r 

' >Ogu"' k b: ır ekle giren 
r •eale: 

- Hürrat d. 
- Ölee-ı ·;· ıye bağırdılar. 

<ı:U,. 

- Mutlak ölecek' 
- Jntik ın nlac ~. ' s· gız. 
- tm siyah bir i tikanı ı 
- Krpkızıl hir İntikamı · 
- Kan, kan, k,, n.. · 
- Susun! 

········· 
- Alektandr mukadd 

donyanın =ıstild "T e~ Make-
~t Makedonya el\ir ~~ne muhaliftir, 

- Asla.. §ayamaz. 

-Onu sir 
ler.. YAfatnıak istiyen • 

- Ölüme nıahk" 
- Ölecekf ' Utndur ! 

ır. 

fi - lşte ıize 12 
nlaı·dnn b' . . kapalı zarf 

· ırının • . d ... 
' ışarcti vard B . ıç n e VMRO 
fında <:rka ır. u t§aret kimin ..... 

• raa o b -.r-
i~ zifeyi 0 y 1 u mukaddeı va.. 
~ DerJh apacaktır. 

l 'k al 12 ltoca. 
r ada,l .. Ii 1 man kıllı ve çe-

~ p ... e uzıındı Z fi 
arc sına e.ld 1 . ar arı ika • 4 ı.ı ı ar. 
rıe · h l . Psı eyecan i . 

erı ıapıa l Çtndeydi y·· 
rı o lllu · uz-

J !arıya fırla ! ve adalelcr'ı d 
mıst1 ı-li .. 

l . ayır, bu korku 
.. ~ikleri far ba ı_ d n değildi 

~ uç ad tnd b' ~n katan b . 
b'L n ıç b· · k u on luuez. Öld" ırı orku . b. urnıeyj k lledır 
ır zevk ı,:r l ne adar bü .. 

d ır erse öl . Yük 
f. ar severler ıneyı de o ka.. 
ıusadıkt • Baıkalarının ı_ 
d arı kada k xanına 

ıJ a ;:•&.tnıılaı-dır~ endi ~anlanna 
randa 

kiiıtlal'B. . rfları Par 
ef l-1'• Y•Yceckıtı· . çaladıJar. 

. ıı ıııbi baktı-
- Bende Yok. 
-Eyvah be .ı 
- Cok n-Qe de Yok 

Yazık · -T . 
u. Şe'"- t" 

B ,,~n uy" 
- end u. f o... e, 

UUtiin " 
iıd .. IJo:der VMR • 

dondij y O •tareti' k" 
- Ş . er gibi b ı"'"" ı a. 

eytan nu, 
ınen. tn 1alii sende ı,.- 1 

~a e-
Oturdular. 

- Şilndi r . 
. Önlerinde~ ap ısebiliriz. 

! §elerine uran büyiik 
V . •arıldılar §arap 

'b' ıçtiler B' ,' 
ı ır boğa ~ibl içtıi~ ın ~n. gibi degil 

er, ıçtıler 

~ ~ ~Yll. lmilel ~ak . 
c~ıYetı, iza,, bini edonya ihtilal 
ı 1Yeltir. y 1 re varan b' 
ouıııa a nız hi . ır 
b· r hep birl·kt ç bır 'Vak•t 
!Jolr ~ ı e t 1 ı 
Ieri . ecburiyet ol op annıazlar. 

nı ta ın Yın b· . 
Rör·· nınıa2lar ve ~ ırbır -

. Ufrneıı.... L:ı hırb:rı ·1 
Rtıli t ...... · rıatta, b · -en e 
CİJıa Ul'Ulur ki d" u ır o kadar 
!'\ıa ~etlerinden ~~~a~rn en büyük 

l\; 1 tını y 
ltoını·t . llıen bile Pan Pet • 

ı eanı' ne Mak d 
k&nı11d ın reiaini ta e onya. 
KÖtın" ~ bir ikiıind nır, ne dP er-

Uttur en gav. · · · 
8 . . ,, .• ıaını 

ır ko . 
Yi t llııtecj ı 

anır "c ~ Ya nız on ik' k' . 
Jraa on ij,. ~-· ~rtdisiyle blrliktı dış~-

B ;ıo .ttl§ı ol e aı· 
1 unların . ~rak toplanırlar. 
t
;r. 8--'nla.r d ~eısıne "Clava der· 
1.tna d on ·· ı_· " . e erJ uç ~•şi olar k i . 

reısler riy r. Bu içtinıa k'· ·t 
la'biJın ' - .a•et eder K" "k ~çu 

• C1t ıçin · uçu reıı o • 
Yaıı •ui'-- ırnuu k urette .. . 
b l\C\at Ya uç :aı· 

C§ &ene ih • Pnııı olnı , aıgari 

l 
l<üçük l' ~ıatl e Yatmak 1" zınıd 11' 

c · eıs er d . • 
li tıne lnerbuttur] e reıs muavin -
~at alırlar R .. r. Onlardan ta -

tl.vınler t nı;, eıaı ise yalnız nıu • 

Reis öldüğü zaman muavinler· 
den biri ittifakla reia intihap edi· 
lir. Reis ol&n bir bard k taze in· 
san k nı içer. Muavinlerden biri ö 
lürae diğerleri küçük reislerden· 
birfoi seçerler ve seçme işi bu su· 
retle devam eder. 

Reis amiri mutlaktır. Ne dese, 
her ne pahasına olursa olsun, ya -
pıhr. Reisl'k i~lerine ancak Ma· 
kedonya kilisesi papazlarındanbi· 
ri olup ayni zamanda muavin olan 
birinci muavin tarafından müda • 
hale edilebilir. Bir adamın öldü
rülmesine reisle muavinlerinden 
mürekkep heyet foırar verir. V c 

karar müteselsil kur'a usulü ile in-
iA 

Ankarada A K b A kitap 
faz olunur. · l evinin birinci şubesi modern 

Kur'a en son olarak kime İsa • · 
bet ederse kendisine evvela bir ay bir şekilde Maarif Vekaleti 

müsaade ve tahsisatı fevkalade l<arşısında açı!n:ışllr. A KB A 

veril:r. Bu ımüddet zarfında müs - ı_:.: kitap evleri her dilde kitap, 
takbel katil gezer, eğlenir, içki mecmua, gaıete ihtiyaçlarına 
içer. Dünyada tatmak istediği cevap vermektedirler. Gerek 
zevklerin heps:ni tadar. Ondan kitaplarınızı gerek kırtasiye· 
ıonra herhangi bir Jnera.aimde va- nizi en ucuz olarak A KB A 
zifeaini yaparak adamı öldürür. kitap evlerinden tedarik ede· 

yaralayıp kaçmakla öldürme· bilirsiniz. Devlet Matbaaisı 
menin cezaeı birdir: İdam. ı kitapları ve VAKiT' ın neşri· 
ld yatının Ankarada satış 

anı.. lr • • • 
Öldürmiyen adam, diğer 12 arka· AK B A lutap evlendır. 
datı tarafından öldürülür. Zaten . AKBA Merkezi Telefon 
her zaman kur'a kime i abet eder Birinci Şube 

licniŞube . Saman l'.ızar 
se o fert diğer iki arkadaşı tarafın •ıııınumımııı ı •u ı nı 11 111n11J111m11 uı 11 111 11uuıuıı11 ıı 
dan takip edilir. Bunlar arkadat· 

k d DtŞ DOKTORU 
(arının zafmı gördükleri daki a a Ü 
kendisini öldürürler. Katil taban· bey t Sa İt 
casını bir krala veya nazıra karşı Fatih Karagümrük Tramvay 

11 

,, 

inh·sarlar U. Müdürlüğünden: 
Haydarpafa istasyonunda 

"3720,, kilo F annasötik Sulf t 
pazarlıkla satılacaktır. Talip 
likte Cibalide Levazım ve 

teslim "12767,, kilo sınai ve 
Dösut 21 - 10 - 934 tarihinde 
olanların o/o 7,5 teminatlarile bir· 
Mubayaat Şubesine müracaatları. 

"6738,, 

Beyoğlu Kız San'at Mektebi 
müdürlüğünden : 

Mektebimiz için lüzumu olan (30) ton Kok kömürü mü• 
nakasa ile alınacaktır. Talip olanların 17 - 10 - 934 çar~am· 
ba günü saat (17) de Fındıklıdaki Yüksek Mektepler muhasip 

mes'ullüğüne müracaatları. (6732) 

İstanbul icra Hakimliğinden: 
lstanbulda Aşir Efendi aoka· 

ğında Elkatip hanında mukim 
iken elyevm ikametgahları meç· 
hul kalan Elkatip Handan ve Hacı 
Ali Zade Ali Beylerle Zeynep ha· 

nıma: 

cevirdimi yanında bulunan ark~· durağı No. 4 
daşları da elelrindeki tabancaları 1!11----=:ıı~!lllll--..~ ... --... 
ona karşı çevirirler. Tıp Fakültesi Doçentlerinden Şişe içinde ağrı devası 

Elkatip han hissedarlarından 
Cemile Hanımın ipotekli hissesi • 
nin satış tarzının tayinine dair 
gönderilen davetiyeler ikametgah 
larınızm meçhuliyetine binaen teb 
liğ edilememit olduğundan ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş· 

tir. Yevmi müraf aa olarak tayin e· 
dilen 15 - 11 - 934 Pertembe 
günü saat 14 te İstanbul İcra Ha· 
kimliğ:nde bizzat veya bilvekale 
hazır bulunmanız lazım geleceği 

aksi takdirde ademi huzurunuzla 
mü raf aa icra edilerek satıı tarzı • 
mn tayin kılınacağı tebliğ maka • 
mına kaim olmak üzere ilanen teb 

Fakat Makedonya komitesi 
şimdiye kadar hiç bir ferdinin Ö· 

lümden kaçmadığmdan dolayı if

tihar eder. 
"Makedonyalılar öldürmekte ne 

kadar mahir iseler ölmekte de o 
kadar mahirdirler.,, derler. 

Makedonyalıların çok parası 
vardır. Komitenin bütçesi yüz bin 
lerce zavallı köylünün verdiği ver 
giler sayesinde Bulgar hükumeti· 

nin bütçesine yakındır. 
Dünyanın her tarafında gizli 

teşkilatları, bankaları vardır. Ara· 
larında masonlar gibi, işaretleıir· , 
Ier. Ve her ayda bir kere diğişen 

Dahili Hastalıklar Mi'· ~hassısr 

Dr. A. Süheyl 
Her gün saat 14 ten itibaren, hasta

lanm, Divan Yolunda N. 169, eski 
Şark Mahfelinde muayene 

etmektedir
Muayenehane Telefon: 21422 
Ev ,, : 60726 

ZA Yl - Gümrükler umum mü· 

dürlüğü 1ıstanbul imtihan komiı· 
yonundan aldığım 187 numaralr 
maiyet karnemi zayi ettim. Yeni • 
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmıyacağı ilP.n olunur. (3244) 

Maiyet memuru Davit 
parolalar kullanırlnr. ~mmmmıD••-Elml:Zll'lllHPJııı.. 

Şimdiye kadar yalnız bir Make ' A 8 ER 
donyalı teşkilata ihanet etmiş ve 

Akşam Postası 12 arkadaşını ele vermiştir. Yu
ma.kseHş isminde olan hu adam 
hükumet muhakemesi huzurunda darehaneıiı 

lSTANBUL AN 
KARA CADDESi 

vücuduna 84 kurşun yiyerek öl· 
müşlür. Ve vuranlardan hiç biri 
tutulamamıştır. 

Bir istatistiğe göre dünyada ya· 
pılan suikastlerin yüzde 40 nı Ma· 
kedonya komitecileri, yüzde 35ni 
Anartistler, yüzde 15 nı diğer teş· 
kilatlar ve yüzde l O nu da hasta 
ve deliler yapmışlardır. 

işte meş'um VMRO nun içyüzü. 

Murat Selimi 

Muğlada intihabat 
Belediye intihabı vekar ve sü· 

kUnetle devam ediyor. Halk rey· 

---fefgraf Adresi: 18TANHUJ, HAUl!:IC 
l'eh•ron \'nu: zsın2 ldııre: 21810 

r ' ABONE ŞERAiTi 
ı s e 1! oyı.ıı 

l'tırldyeı 120 8110 660 1260 K"D. 

Ecnebi: 160 "o 840 1610 
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Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Hıuıılılığı yer: (VARiT) l\la fboaııı 

...... !mlmlsmilleml39111B ... 

Sloans Liniment müıtahzarah, 

dünyanın her tarafında, adete, ıi

nir, romatizma lümbago ve siyatik 
ağnlariylc her hangi bir azanın İn· 
cinmesi veya ezilmesi neticesinde 
hasıl olan ağnları, öksürükten mü· 
tevcllit göğüs daralmalannı teıkin 

etmek ve soğuğa maruz: kalındıktan 
r;onra haatalanmağa meydan ver • 
mcmek için kullanılmaktadır. 

Sloans Liniment, kullanılmasrn
dan hasıl olacak neticeleri belli ol
mıyan yeni bir müstahzar olma • 
yıp, yanm asırdan beri muvaffaki· 
yctlc tecrübe edilen bir iliiçhr. Slo
nns'in verdiği sıcaklık, güne§İn §U· 

aları gibi mtır. 
Ağnyan mahalle, ovmıyarak, 

bir miktar Sloans tatbik ediniz. Bir 
knç dakika sonra ağrının geçtiğini 
göreceksiniz. Bir §İ§e Sloans uzun 
müddet gider. Sloanı emin mües
sir ve idarelidir. 

l,te onun içindir ki, Sloans Li
niment, bütün dünyanın emin bir 
devasıdır. 

SLCiDAN'S 

liğ olunur. (3242) 

PASTIRMA 
ŞOKRO ZADE HAKKI 
BALIKPAZAR No. 16 

Eğer bu pastırmadan bir dilim 
yiyecek olurııanız ömrünüz oldukça 
batk pastırma yemeyecekıizini. 

AGIZDA ERiR SlNlRSlZ 
YUMUŞAK I GIDASI BOL. 

Şükrü zade Hakkı mağazasında 
satılan pastmnalar halis Kayseri 
malıdır. 

······················:····:·· ::nmrs:ac ::::::::::::::::::...................... •.•• •• .. fi 
ia Dünya edebiyatından seçilmiı, i: .. .. •• .k l •• :: özlü küçük hı aye er.. :: 
" -
g Y rasa ii n a if 

L 1 N 1 N 
:: Çeviren: :: .. ., T 
.. .. 
ii lbrahim Hoyi İ! 

ZA YI - Sultan Ahmet asker • 
lik şubesinden almış olduğum ter· 
his tezkeresiyle nüfus teskeremi 
zayi ettim. Yen isini nlacağım hü • 

:: ı: 

~i Yakında çıkıyor ii 
" -::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

kümleri yoktur. Heybeli Adada 
Akdağ madenli Nalbant Onnik 
oğlu Nalbant Mihran (296) 

lerini vermek için sandık başında 'fl•l1Fe 
sıra bekliyor. Atılan reylerin a· ~ 

• 
1 

• 
ı e eri Müdürlüğünden 

dedi 3.000 i bulmuştu. Kadınlar 
erkekle~ gibi reylerini atmakta de I 
vam edıyor. En çetin intihap se
nelerinde bile bu kadar rey atıl • i 
mamış ve halk reyini istimale koş- I 
mamııtır. Halk en üstün ve en ta
b~~ ol~n hakkını kullanmağa bü • j 
yuk hır şevk göstermektedir. l 

2 

Kız ve erkekler ıçın ayn teşkilata maliktir. Ana, Uk, Orta, Lise sınıflarına leyli, nebari 
talebe kaydına başlanmıştır. 

Kayıt için her gün mektebe veya Yeni postane arkasında Ba&iret hanında Ôıyol idareba· 
nesine müracaat edilebilir. 

3 - isteyenlere mektep tarifname!i gönderilir. 

Arnavutköyünde tramvay caddesinde • Çiftesaraylardo mektebin telefonu: 36.210 • Ozyolun telefonu: 24115 -



Fransız Reisicüm
huru Belgrada 

gidiyor 
Her parçaıı ayrı bir heyecanla okunacak macera, 

lnskanchk. kuvvet, •tk ve ıevabat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Tefrika no. 81 

Aynı baiırıt ormanı tekrar çın• 
lattı. Kayalara çarparak bir aksi 
sada doiuruyordu. 

iki nöbetçi b!rdenbire ayağa 

kalktılar ve gayri ihtiyari ıesin 

geldiği tarafa doğru döndüler. 
H:ç bir fey görmüyorlardı. Bu 

ıeı ne olabilirdi. 
Çok geçmedi. Bu garip aeıe bir 

aslan kükreyif i mukabele etti. An· 
cak galiplere yakqacak kadar 
sert, ahenkli ve kendiı!ne ıüve• 

nen garip ıeıin sahibi aslana mu• 
kabelede bulandu. 

ı:;;;;:·ı 
! Rıza 1 

ı~ki~ı 
güneı çekilmeden yerle • 
mazlar ve çok aç olma 
man da kükremezlerdi. 
çekilmesine çok vardı. 
bu aılan kükreyiıinin 111" 

olabilirdi? 

Resimd ·· ül k 1 Şimal" ' kada e gor en ana 1 :Afrikada Ontario'dadır. Ormanlardan kesilen kerestelik odunların fabrikaya 
r naklind~ kullanılmaktadır. Orman dan bu kanala bırakılan odunlar cereya run tesiriyle kilometrelerce mesafe ka

tetmekte, nakil masrafı pek a.za indiril mektedir. 

iki yerli, hirbirlerine korkunç 
gözlerle bakındıktan aonra V andu 
ya bir kelime bile aöylemeden ba· 
caklarmın bütün kuvvetiyle kot· 
maya bqlad.lar. 

Vanduya ayaklarınd 
den ziyade ellerindeki b 
veriyordu. Hele tehliken" 
adım yaklattıiını hiuett" 
bir zamanda iıtırabı daha 
b. 

( ESNAF iŞÇi ] Vandu arblarmdan: '\' 
- Nereye ? diye haykırdı •• 

Bu aualine cevap alamadı.Onlar, 
iki tarafa bile bakmadan bütün 
hızlarile, uzaklatmıtlar, büyük a• 
ğaçlann arkasında ıözden ıilin· 
mitlerdi. 

Bileklerini ajaca ı ·· 
tile ipleri koparmaya çal 
muvaffak olamıyacaktı. 

çok aailmı ve çok kuvve 

Emaf cemiyetleri 
Miina&ebet&iz muamele-

lere maraz kalıyor m~akabe bürosu 

~ıebi senı~ıır 

Kapalı çarşıda esnaf cemiyeti Bırbç ıün eYel, dördüncü 
azasından isminin yazılmasını is- V ~f hanındaki Esnaf cemiyet· 
temiyen bir tuhafiyeci diyor ki: len miirakabe büroauna ıitmiı· 

Bu çarfl içine bir ecnebi aenaJı tim ... 
ıelmiye praün ! Hemen antikacı· Kapıdan İçerİJ'• airince, kar· 
lar önlerini kaerler, kollarmclan ııda, duvarda b'üyük bir levha 
tutarlar, onlara zorla 99ya 1&tmak görUhlyor. Burada iri harflerle: 
iarler. Gelen aeyyahlar, bu vazi- "lıtenen ıöz deiil, İf,, ibaresi ya· 

Jet b.rtısında neye ujradıldarmı zılmıt · 
bilmiyorlar... Hakikaten ıalonda ıöze çar· 

Doinıau, bu, bizim için çok 
ayıp bir 99ydir. Ecnebiler üzerin-
de hiç iyi tesir bırakmıyor. Bunan 
önüne ıeçmek için belediye me
murlarmm çok titiz davranmalan 
llzımdır. Alikadar makamlarm 
nazarı dikatini celbederim.,, 

KabzımallarJa 
manavlann ihtilafı 

Ortaköyde manav Abdumlh • 
man efendi ne söylüyor: 

Biz yazın kazanırsak, kıtm da 
7eriz.. Salan kıtm altı ay •ırt U.. 
tti yattıjımın zannetmeyin ..• 

Kıtm da çalıımz. Fakat yaz 
u...,mdaki itı-in tabii onda 
biri anca olur ... 

Allall bin bereliet 'Yenin .. Ya • 
nn kazanıyoruz. Kıtm murafı • 
mızı çıkannak bizim için kifı· 
d

• . 
ır ••• 

Benim hiç bir 19yden tikiye
tim yok .• Yalnız manavlarla, kab
mnallar arumcla bir anlap•a· 
mubk 'f'IU"dır ki, bu da bizim 
için mühim bir derttir. 

Aramızdaki ıerıinlik, sürül -
tülü dejildir. Biz onlara, onlar 
bize muhtaç olduiumuz için yüz· 
yüze selince hiç bir teY .öyleme • 
yiz. Fakat içten öyle dejil •• 

Ne yapalım, bir aün elbet OD • 

larla da anlatmak mümkün ola • 
caktır.,, 

HABER: Mana.,.larm kabzı· 
•llarla olan ihtilafını etkiden de 
,azmlfbk. ICUFelerin altında hat· 
b, üsttbıde bqka Çetit mal olma
•dır. 

pan bir faaliyet var •.• 
Gelen esnaf para yatırmakla, 

hüviyet varakası almakla, katipler 
yazmak, çizmekle meııul, dak· 
tilo makineleri durmadan itliyor!. 

Bu ıüzel bir çalııma .. Fakat, eı • 
naf cemiyetleri mürakabe büro • 
ıunun yazif esi acaba yalnız vesi • 
ka vermek ve para almak mıdır? 

Bu tetekkülün adı üatünde 
"M·· kabe b .. ura uroıu ••. ,, 

Acaba hakikaten büro müraka· 
be Yazifetini yapıyor mu 7 

Eler yapıyorıa; e,naftan, ce • 
miyetleri hakkında ititilen müte • 
madt fikiyetler nereden çıkıyor? 

Eier yopmıyorsa; bu büronun 
hUmıeti vücudu nedir? Yokta 
"Dostlar alıt veriıte ıörsün,, pren· 
sibi mi ıödülüyor. O halde "lıte• 
nen aöz delil, iı,, öiiidü de ne o
luyor? 

Maranıozlar c:emiyetinin, ken· 
dilinden beklenen itleri yapmadı· 
iı muhetlif maranıozların tiki· 
yetinden anlatılıyor. Bu bir mi -
saldir. 

Ve bu hiç te öjünmiye deimi· 
yecek mesaileri, maaleaef daha 
uzatmak mümkündür. Sırası gel· 
dikçe de aöylüyoruz. 

Bu böyle olduğu halde müra· 
bbe hüroau n~ icap eden ce • 
miyetlere llznn )elen tkazı yap• 
lDIJOr? 

Yapmıyor, diyoruz. Çünkü, ti· 
kiyetler meydanda. •• 

Sonra aıı1 mühim meıele: A· 
caba, Haberin eınaf sayıfası ...,. 
utuiyle, cemiyetlerinin noksan-. 

KIO bir Zi~ıiyet 
Ecnebi işçige gösterilen 

lüzumsuz rağbet 
Sultanahmet tevkifhane arka

sında Camcı zade tüccardan Ha
lim Beyin yapısında kalfa Hara
lambo efendinin dilekleri: 

Sanatımızın kadri 'bilinmiyor. 
Gördüğünüz fU iıçiler arasında 
beton ve aıf alt itini bilenler pek 
çoktur. 

Bu binanın İf i benim için hiç • 
ten bile sayılmaz. Çünkü ben ne 
binalar ne apartmanlar yaparım. 

Bu böyle olduiu halde bizim gibi 
itçilere rağbet göıteren çok azdır. 
Sailam bina yaptırmak arzu e
denler bir Almanya ve Avusturya 
itçiıi çıkarmıtlar, bir bina yapbra· 
caklar mı Almanyadan adam ge
tirirler. Mühendiılere raporlar, 
ketifnameler hazırlatırlar. Bir 
ıürü kiiıtlar üzerinde uzun za• 
man tetkikat yaparlar. Yaptır • 
dıkları bina tam iıtedikleri ıibi 

olıa hari ! O da yok. Ya demirin· 
de veyahut alçı itlerinde noksan • 
lık 11ntır. lıtanbulda öyle İKİ 
'Yardır ki noktamız it yaptıklan 
halde bugün kahvelerde açlıktan 
eaner dururlar. 

larmı aöyliyen eanafın dilekleri 
mürakabe büroıu tarafından e
hemmiyetle takip ediliyol.' mu, 
devası aranıyor mu? 

Bu sayıfa üzerinde hilhusa, Kavgaya hazerıanmıt bir 
mürakabe büroıunun çok hasl&I nıyam nıyamh 
olması lizım ıelmez mi? Ac.ba bağıranı ıörmiiflerde 

Biz yazarken, esnaf ıöyler· mi kaçmıılardı. 

le bailanmıttı. 
Vandu maksataız yü 

ve tehlikeye yakl&flllakta 
lunduiu yerde tehlikenin 
ne yaklqmuını bekleme 
etti. 

Farkında olmaksızın a 
bine tamamile sinmitti. 

Ayni hırçm ve keıkin 
lerini ıene oynattı. Hem 
... p1nndan balırd 
yordu. 

Çok ıeçmedi. YUz me 
maldıald ikinci MiyfJk at 
lan arasında bir heykel si 
ran kendisi ıibi çıplak 
adamm kendisini ıö 
farketti. Kaçamadı. 

Beyaz adam, birltiri 
üç defa haykırdı. Bu bay 
ha evvel iıittiği ulanm 
kovaladı. Biraz uzaktaki 
çatırdııı ile kendiaine ıel 
du, iki vahıi aılan ıözün 
ne çevrildiğini gönnüttü. 

Bu mülhit bir ulandı. 
kadar aılan avlarında d 
dar iriaine, bu kaclar hey 
teadüf ettilini hatırlıy 
Vandu haddi zatında 
kaybetmit bir haldeydi. 
nin akları dıtarıya fırlallllfr 
aizı bir lavtan batı ıir 
açılmqtı. Farkında olm 
cı baiırdı ve bayım bir 
re yuvarlandı. 

Beyaz adam, daldan 
radı ve iki saniye içinde 
mit, vahtiye yaklatmıt 
du. 

Aılan beyaz adamm 
ai üzerine hücum vazi 
mııtı. Sakin bir ta"m"la 
ma yaklaıtı ye artını 
daleli baldaluma daya 

ken, bir traftan da büronun, icap Filhakika bu baiırıı, İDl&llı 
eden cemiyetlerin ve dairelerin de korkutmıyacak, kaçmaya meebur • ____ ..,..-___ __.,, 

aynca dikkatlerini celbetmeie ça· etmiyecek kadar delildi. Fakat, 
htmaıı lazım ıeldiii kanaatinde- ne de olsa, insanın daha ortada 
• bir tehlike mevcut deiilken k• .. - ı 

yız.. -w 
mala tetebbüı etmesine akıl ere• 

Bu temennilerimizin hüsnüni • ı mezdi. 
yetle kartılanacajını umar ve bü· v andu bu diifünce ile etrafına 
ronun "lıtenen aöz deiil, it,, düı· yeniden ve dikkatlice bir daha 
turunu duvardan, it sahaıına in • bakındı. 
dirmeıini dileriz. KJmaeler foktu. 
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O, çok iyi bili1ordu: .Aalanlar ------


