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Kıral Kalbinden Vuruldu' 

Suikast n A am 
Z grep i ir Hırvattır 

Facia, Her Tarafta Derin Bir Heyecan 
Uyandırdi. Ankara Da Teessür içinde 
Katil Ölü Olarak Tutuldu~ Aldığımız . Bütün Tafsilatı 
~ · · · . En Son Haberlerle Birlikte Yazıyoruz 

MUteveffa Kıral Hz., Kırallçe Mari Hz. ve çocuklarile bir arada 

Fransayı re•men zly•rete giden cesl deı:h•I vef•t etmltlerdlr. Kur,unlar 
Yugoslavya K1rah Alekaandr ffz. , dUn Z•Orepll bir Hırv•t tarafından atllm19, 
rlklp bulundukl•r1 Dobrovnlk· kruvazö· bu arada Fransa Hariciye Nazırı M. 
rUnden M•rallyaya çıktıkt•n blr•z son· Bartu da yaralanarak ölmU9tUr. Franaa 
r.• çok feci ve bUtUn dUnyayı teessUr· ve Yugoslavya heyec•n içindedir. Bu 
lere bolan alç•kça bir su1kaate maruz husustaki tafslıltı, en aon haberlerle 
kalmı,ıardtr. Kıral Hz. bu suikast neti· blrllkte yazıyoruz: 

Marıilya, 9 (A.A.) - Buraya 1 ve kıral ölmtiıtor. Orada hazır 
ınuvaaalat eden Yugoslavya KıraJa bulunan zabitler ağlıyorlardı. Fran· 
A.leksandr bir ıahıı tarafından sa Bahriye Nazırı M. Piyetr1 ile 
•tslao kurıunlarla öldllrUlmUıtur. Fransız memurları elim bir heye• 
MUtearras da derhal mukabeleten can içinde kalmıılardır. Bir tile• 
atılan kurıunlarla ölmüıtUr. car olan katil Petruı 1898 da 

Kıral yaralandıktan ıonra bir Zağreb'de doğmuıtur. 
rrıUddet yaşamlştır. Krahn refa· Jeneral Jorj' dan baıka, lkiıi 
katinde bulunan Fran sa Hariciye kadm olmak ilıere beı yaralı 
Nazırı M. Bartu'nun da atılan daha vardır. 
kurşunlardan kolu kırılmııtır. Fransada Heyecan 

Vak'a şu ıuretle cereyan Paria, 8 (A.A) - Marsilya· 
etıniıtir: dakl suikast havadiıi fevkalide 

Karal ve maiyetini teşkil eden bir heyecan tovJit etmittir. Ga· 
zevat otomobillerle Borsa meyda· Suikast netlcul öl11n M. Bart11 zateler husuıi nUıhalarla haberi 
nına muvaaalat ettikleri vakit, pacağıoı tahmin henUz vakitıiz Parla halkına bildirmiılerdlr. 
açık bir otomobilde bulunan birçok olmakla beraber, cinayet ve M. Gazete idarehanelerinin önUne 
eşbaa kırahn üzerine müteaddit Bartu'nun yaralanmaıı Londra toplan ahali büytık bir hayret 
defalar ateı etmiılerdir. ÜçllncU diplomasi mahafilinde dvin he· ve nefretle hadiseyi mevzuubabı 
arabada bulunan bir Jeneral da yecan tevlit etmektedir. etmektedirler. Btitnn bayraklar 
Y•rahlar meyanındadır. Kati'in Marıilya, 9 (A. A.) - HaYaa matem alameti olarak yarıya in-
Yugoslavyala olduğu zannolunuyor. ajanıı bildiriyor: dirilmitt}r· . 

Halen lngilterede bir kolejde Yugoılav kırahna atılan kur- Meb,usan Mecli.ıl korıdorların• 
bulunmakta ol Yugoslavya tuiıJard~n biri. kalbin•,. b.ir diieri da meb uılar ve bılbaısa kırahn 
Veliahdı ı ı yaıı:dadır. de· katnına isabet"~tmııtır. buıuat d~atu olan .doktor Peıen 

Yugoılav karalının katlinin Yu· Kıral darliat _f;iılediyade bir meyuı bır baldedırler. Doktor, 
ıoıla•y• d h'l" . . d a divana nakledllm•• ise de ibzal kıraldan bahsederken: 
b 

a ı ı vazıyetın • vay ~,. d ı 
eyntlmllel vaziyette ne te1ir ya· adilen ihtlmamlar . y aıız o muı ( Dnamı 3 GacQ yGade ) 

Kıral Hz. nin 
Klr•l Alelcsa•clr Kara Yorg•olç 

H•n•clanı•• m•••uptur. Ho.n.•cl•
ıun r•ldj ol•11 ICaro. Jorj P•lrooiç 
1803 f•rlhi11tl•• ltl6ar.n Yuıa.· 
la11yo:11111 iartalmHı lçltt çalıı· 

mııtır. Miit•11•Jftı Kıral Alelc•and,. 
Kıral Plg•rİ• oe Ko.ratlal Pr•11· 
•••l•rlntl•• Zori••111 •llıula,. u• 
•• hcı••da11ı• "ör,iinci hülıii .. d•
rulır. 

1888 HllHİ Kci11araa•vıvell11f• 

17 inci fÜİİ Ç•tlnetle llolm.,ı,,,., 
a ......... ho.talılı dolagull• 1918 

-

Hayatı 
••r1ealnde11 1921 • kadar memleketi 
naip sıfatlle ldar• •tmlı, 16Ağuatos 
1921 de tahta geçmi,tlr. 

lJ Alusto• 1922 de Roman
ı• pr•n••.t•rlnd•n Marl il• 
•vlenmlı, bıı lsdivaçtan 6 Eg
lul 7 923 de dlln Kıra/ ilan 
•dl l•n Pren• Pig•r dolmuşlar. 

Mitev•Jfa Kıral 1918 de 
Sırp, Hıl'flat .,. l•loHn itll-
leadını illin dmlı, 6ütün laiJ. 
lıümd•rlılı •aı fında 6a oalıd•tl 

lı•ndbln• pre11•ip ittl/ıaz •tmlıtlr. 

Garip Bir Bankacılık Dersi ! 
-

Büyükada iskelesinde 
----- . 

Bayılan Adam •• 
----- ----

iki Cenazeyi Arka Arkaya Görünce Mi 
Müteessir Oldu ? 

BUyUkadada garip bir gftn: 
BUyllkadanın meıhur iıkeleslnde· 
ki kalabalık birdenbire bir yere 
tışO,Uyor. Ne var? ................. _ ... 
mi Beyin cenazesi geçiriliyor. 
Mesele anlatıldı. Kalabalık dağı· 
lıyor. Fakat biraz arası geçmeden 
iskeledeki kalabalık yine bir yere 
UıDşüyor. Yine ne var? 

BUyükada iskeleaindeki en bil· 
yük bakkaliye mağazasımn sahibi 
Haçlk Efendi, dUkkAnının önlln
den bltaz evvel geçen cenazeyi 
ıeyrettikten 11onra, dllkklnının ra• 
fından tenekele.-1 indirirken bir• 
den bire yere yuvarlanıyor: ıektel· 
kalP.! 

ÖlmUş. 
ikinci ölll kalabalığın arasında 

eczaneye- naklolunuyor. Ba, vuru• 
lan btıtlln çareler ölilyll dlrllte• 
mlyor. 

hkele halkı ikinci 6ltlmUır ver
dijf te ... Ot- ara•ında dağıhyor. 
Fakat biraz sonra iıkelede halk 
te1{rar bir tarafa iltUşllyorlar. 
Heyecan heyecan UstUne: 

VikıA kalabalık arasında, is• 
kele meydanı üzerinde bir adam 
up uzun yerde yatıyor! 

O da mı ölmUt 1 
Bu ceıet te yine kalabalık 

aranında iskele eczanesine naklo• 
lunuyer. (BUyükadaya ölüm mü 
yağıyor?) Diye herkes kendisin• 
den korkmıya baılıyor.. Hayır. 
Kalabalık arHında bu llçUncll 

(~Devamı 9 uncu yüzde ) 

Tütün Vaziyetimiz iyi 
Bu Sene, Yirmi Senelik . Acıları 
Çıkarmak Vaziyeti Görünüyor 

·-

\ -
Güzd Tütünl•rimlz çop•la111p ogılclanırkeı:" 

lzmir, 9 ( Huauıi ) - Birinci Uzere hergUn yeni ve Omit vı:•icl 
Teşrin aymın ikinci haftasını atlat· haberler alıyoruz. 
tıklan sonra llzümUn ve incirin Tütün kumpanyala·man ad, ,. 
adı yavaı yavaı unutulmıya ve ları, eksperler tUtUn mınt.Jaa-
Garbi Anadolunun altın ıarııı larını yer yer dolaşarak raporlar 
mmtakalarından tUtUn hAvadialeri hazırbyorlar ve b-tlı "W .. h~k.arı 
aıelmeye baılar. Şimdi bugtınler- kumpanya merkezlerini roaUıü 
deyiz. Tütün mmtakalarından, vaziyetinden · haberdar ~~orlar. 
baıta Akhlıar ve Ôdemit olmak ( Devamı 9 uncu yiiı.~ ) 



~~!n s~s1]l 
Celal Muhtar 
Beyin Bir 
Teberruu Ve Halk 

Celll Muhtar Bey, Pariıteki 
Putör Enıtittlllııe Hrvetinden 
yanm milyon frank ayırarak 
teberru etmif. Hldi...m umumi 
Türk efklnnda bU1ule getirdili 
akıiteıiri, biz, dün töyle tHbit 
edebildik: 

Naci Bey ( Çembulitq, Tunuı Jo. 
IU&lıaneai ) - lhthar ta....,..fçu 
C.W Muhtu BeJ Parilteld Paltlr 
mlHıese1°ne 7anm mdyoa frank 
teberru etmi• Pa.tar .o .. 1e1Hi 
beteriyetin mOtterek bir hayır ml
fflHHidir. Burada birçok butabkla· 
nn beniz ketfedilmi7en birçok mik
ropları aranıyor. lnıaabfın 11hhatl için 
~alıtan bir mtle11Hede bir Tlrk 
zenrininin de bir lutra kabilinden de 
olıa parHı bulunmuı bizi HYindirlr. 
Fakat dOnyaaın birçok milyonerleri
nin, milyarderlerinin bol yardımına 
dayaaan bir mıe ... ıe lçia (600) bin 
fraakın biç bir kıymeti yoktur. Fakat 
iteni• hut.aelerl. tedavi eYlerl pek 
nokaan olan TlrldJ9 için deaai1.U-. 
1-taabal içia yanm mll1oa frank •I
~ bir paradır. 

Celil Muhtar Bey doktordur. lı
t.n bulda ne kadar nremlinia Uiçıız 

n ha1tane1İs .okaldarda ılriladlflal 
peklll takdir ederler. Eter bu para 
; t bir (Celil Muhtar Verem Sana• 
toryom• ) yaptına idi emmim ki 
iımiai l..taabul .. hri hi~ unutmaz 'H 

"""•• hlrmet Ye ıaysı ile .. ardı. .. 
Remzi Bey (JTopkapı Merkezefendi 

81 ı Hamiyetin endueıi, a:çüıl ol• 
•-. Bir adamı• ana1Una ••• YUFU• 
ıa ... L PHHını iıtediti 1ere yerebilir. 
fa"'8t Celil Muhtu BeJ •ibi umumi 
harpte çok he.apçı danaaarak bazı 

•-..ndatları et-k etile ölamden 
kurtaran bir senri• doktor umumi 
ll&rpte teker1is ve sıda1ız kald k· 
ları içia bu.aa bu mahrumiyetin 
fellketini citerleriadeki • yaralarla 
hill ~ekenlerin adedini pek •Ozel 
takdir bu1ururlu. Paatör mlHıUHİ 
tçin ( SOO ) bin frAAk denizde bir 
; .amladır. Bu mOHıeae daha birçok 
~çlar bulacak, belki de beterin 
a .. raaa uzatacak ekıirler keıfede· 

ı:tktir. Fakat biz buıln mikrobu 
lvılunaa ha1talıklarla adamakıllı mO· 
ca leleye bile razıyıL Daha fazla1ını 
timdilik lıtemlyoru:ı. Geçen aene 
baıtanelerde yer1islik yD:ıiinden bir 
vatakta iki, iç baıtanın yatbtını 
billyoruL Veremlileri yahracak Haılı 
bir yerimiz yok. Oninr1itede b"rçok 
d.,. malsemHİn• ihtiy2 cımız Yar. 
Eier muhterem Celil Muhtar Be1 
rardımuu, içinde •ea•ia oldutu yur
•unua bir kötHine h&1ret1eydl, 
ımlnim ki daha hayırlı bir it it'emlt 
el urdu. 

Blr Çocuk Daha 
Şişli hutanesi bek· eme ulo

nuna terkedilmit b.r erkek çocujıa 
bulunmuf, Sablllllf iami verilerek 
dartlllcezeye g6nderilmiıtir. 

DA f LI BABIBLI 
Çocuğunu Terkeden Ana 
Dün Sorguya Çekildi, Doğurduğu 
Çocuğun ismini Bile Unutmuştu 

Din Aaliye Birinci Ceza mabkemetlDde bir 
.. Sokaia çocuk bırakma" daYam aeticeleadlrlldi. 
Suçlu mevldinde, Fatihte mlfettit Nuri Beyin ya
mnda hizmetçilik ettiğini 86yllyen Ulviye adlı bir 
anne Yarda. ldia edildiiine göre, Ulviye H. babam 
bir çocuk dojıırmut- Bir ay aonra bu çocuğa baka· 
mıyacağım a6yliyerek g6ttlrmllf, Beyant poU. mer
kezine vermek iıtemlı. Merku kabul etmeyince 
dlf&l'ıya çıkmıı ve çocuğu merkezin babçeaine bı· 
rakarak kaçmııtır. Don duruımanın ıonu idi. Mah
keme ıon aözil Ulviye Hanıma Yermfıtf. Hamm: 

DeclL Mlddelumuml kendllinia cualandınlaa
mm istiyordu. Mahkeme karan mtbaken etti • 
Ul.tye Hanım kapının lntlnde cezalanacağım dltl
nerek bOngllr htıpıUr ağlıyor Ye bayaıohklar , .. 
çiriyordu. Hatta çocupnun adım aoranlara: 

- Adım da unuttum. Fakat tımdi Darllllceza
dedir. Turp gibi Mqallab, ceYabını Yeriyordu. Mah
keme açıldı ve reiı: 

« - Ben açtım. Darülaceze analı çocuklan al· 
mıyordu. Çocutu merkeze ptDrdum. ÔJdUrmeye 
kıyamadığım için poliae verecektim. Almadılar, 
ben de bırakblll kaçbm." 

- Ulriye hanım.. mahkeme aenln çocup 6ldlr
mek için değil, kurtarmak lçla poU.. pttırdlltlne 
kanaat ıetirdi Ye aenl beraet ettirdi. Haydi pt, 
dedi. 

Hanımın t .... nrtı birdenbire •Yince d6ndl •• 
allr'atll adımlarla koridorlardan kayboldu. 

Bir Suçlu 
Mahkumiyetten 
Kurtuldu 

D6rt 11ene e•vel Ferik6y8ade 
CeYizllk mahalle.inin Domuduk 
çıkmazında bir cinayet işlenmif, 
Rıfat Efeadf iımlnde biriıi bir eY 
kira11 ylizllnden &ldtırlllmUıtO • 
Suçlu olarak Rıfat Ef. nin 6vey 
oilu liimall ile ev ıabibi Ali 
Ekber Aiırceza mahkemesine 
verilmiılerdir. Ağırceza mahke
meal l1maill 18 seneye mabktim 
etmif ve fakat Temyiz 6u karan 
bozduiu için Ağırcezada yeniden 
muhakemelerine bakılmıt ve dUn 
netice!enmittir. Temyiz karan 
geJinceye kadar da mahküm 
lamail üç aene hapiste kalmııtır. 
lımaili bu davada avukat Mu
taf a Nail Bey mftdafaa ediyordu. 
Mahkeme lamail hakkında beraet 
karan verdi. Evvelce beraet eden 
Ali Ekberi Dç ıene, 9 ay hapae 
mahkum etti ve auç Af Kaou· 
nundan evvel lılepdiii için 3 
aeneıi indirildi, 9 ay hapiate 
yatma11na karar verildL Suçlu 
evvelce 6 ay hapiıtt: kaldığı için 
timdi üç ay daha yatacak ve 
mOddetini bitirecektir. 

Tehlikeye Karşı 
Belediye, Bir Müracaatı 

Tetkik Etmiye Baıladı 
Kadıköyl\nden Suadi) eye ka· 

dar yeni yapılan tramvay battı 
T efl'lnlevvel b&fllldan itibaren iş
liyor. Bu civarda oturan bazı 
kimıeler Belediyeye mllracaat 
ederek f U yolda bir teklif yap
mıflardır: 

" Y eai yaplaa tramvay hattı
nın iki tarafına ufalt yoldu 
ayırmak ve ray berinde clipr 
nakil vaaıtalanmn ptmemuial 
temin etmek için, 25 untim , .. 
nitlliinde duvar yapalnuftır. Bu 
uıul birçok Avrupa tehirlerinde 
tramvay 7,0ll1ı1nnda tatb~ •ctil
mektedir. Fakat &o.tancı ,_.. 
esaıen dar olduğundan, rayların 
iki tarafındaki bu du•arlar, ufalt 
yolu daha ~ok darlqUrmaktadır. 
Bu vaziyet, •.aiti nakliıenia ko
layblda çarplfm&aım lataç edecek, 
bnyOk kazalar wkua gelecektir. 
Binaenaleyh bu duYarlann yıkıl
qıaaı lizımdır.,. 

Belediye bu meseleyi tetkik 
etmektedir. Hakikaten bu tekilde, 
rayların iki tarafına Hd IDtaaı, 
bizim memlekette ilk defa yapıl
maktadır. 

Bir Facia 

24 
Saatin 
Hadiseleri 

Pangalbda Rahmi Bey adla 
birinin yapıınıda çalııaa amele 
Haydar beton dökmekte iken b· 
lıbın çökmeaile dOterek muhtelif 
1erleriadea 1aralan•ıfbr. 

Jf. ŞoflSr Barhanm lmllaacLta 
2058 aayıla otomobil Be1ollanda 
Prodomla adla blriH çarparak 
yaralamıfbr. 

Jf. Galata Perweabepuaruıcla 
Aralan hanında balkon yapmakta 
olan Nurettin aclh biri maYu .... 
.. ..~ •..,ep ll!P.~· 
yırala~br. 

• Kadıkayde Moda cadde
llnd• oturan Nuri aA .ltlr lma
cluracı bir alacak JOzlnden çaba 
kavga aeticeainde Cafer adlı bi
rini kolundan yaralamıfbr. 

Jf. Bekir adlı biri, Y ellifehlr
de Nuri adlı birini tabuca ile 
tehdit ettiğinden yakalaDIDlfbr. 

lf. T epeba11ncla. toflr EnYV 
efendi bir para meaelelİDdea ça
kan kavga neticeıinde ıoför Hn
ıeyin efendiyi dlSvmllı, yakalan
mıthr. 

1 

· Hapse Girecekler 
DDn Asliye birinci ceza mah

kemesinde bir bıraızhk davaıı 
bitirildi. Hacı Sile) man Beyin 
Sultan Selimde yangın yerindeki 
evinin parmaklıklarını kırarak er 
yasını çalmaktan ıuçlu Mehmet 
oj'lu Yuıufla Mehmet otlu Cemal 
mevkufen mahkemede bulunuyor• 
lardı. Mahkeme auçlan aabit 16r
dDi1 için Yuıufu 2,5 Cemali 3,S 
aene hapse mahkum etti. 

Bir lıçi, Sukut Netlceai 
Ezilerek ÔJdü 

. . ..--............................ .__.. .... __ __ 

Enelai gln Klğıtbanedekl 
elektrik fıbrikaaında feci bir 
kaza olmuıtur : 

Fabrikanın ISnl\ndeki araada 
duran: kömllrlerl haYai teaiutla 
içeriye nakleden elektrikle mlte-
harrlk kömllr arabalarından bir 
taneal bozulmuı Ye tamir edilmek 
Uzea e vinçle indirilmiıtir. Bu araba 

tamirden aonra tekrar yerine kon· 
mak llzere vinç zincirine batla· 
nırken blr tarafı kurtulmut Ye 
Ramili Tahir ata i...Unde bir 
amelenin üzerine dllımllıtilr. Kaç
mağa vakit bulamıyan zaftllı 
adamcağız, bu •tır ıukut netica
ıinde kaburga kemikleri kınlmak 
ıuretile feci bir ıekilde ezilerek 
ölmDıtllr. 

Günün Tarihi 

Gazi Hz. nin 
fiti fa tları 

l.tanbulun kurtulut bayramı m .. 
aa1ebetile Vali n Belediye reiıi Mu• 
lalddin Bey tarafından Reialclm\.,. 
Huretlerine pkilea telpafa, ıu ce • 
pim ittin 

" K.rtulut flnGnla ~ıldlaGmlal 
kutlularken hakkımda rfJıterilen dır 
ıulara teıekkOr ederim . ., 

Tarama Dergllerl 
T. D. T. C. Umumi Kltlplltind ... 
Tarama der .... ia datıt•aları b ... 

miftir. Kurulta1danberi 1eDlden dersi 
l.te, .. lerla 10D liltHİ ile k lilt•d .. 
kilere Yerilecek dersiler De.ı 

...tllaa11 .. bf ,_ine Y.U.ittlr. 
Tarama clerpiain clltletllen t .. 

lanalan, Tlrk Kitapçılık Limitet 
Şirketi tarafından 1atıhnaktadır. iki 
cildin ffatı 10 liradır. 

DWmisin 1arıald açalmaıına temel 
elaa derslden Jasarlarımısın pels 
çofana clatıblmıı oldufundan, artıll 
yeniden datıtmıya 101 kalmamıfbr. 
S.fladea Juılarda ladlaamıya baf• 
laadaa as Tark .aderini n daha 
birçoklarıaı toplayan derıtJi almall 
.... Cemiyete .. DeYlet ••tb ..... 
••acaat edll•iferek ••tndan dot
rura TGrk Kitapçılık Li..ıtet Şirk .. 
tiaden ıatın alınmaaı rica olunur. 

İlualllln K•droları 
Din akıam l1tanb11I Kıs liHılnde 

bir toplantı yapılm•ttır. Bu toplantı!? 
Orta tedriNt •muml mOdlrO Haa n 

Bat mlf.ttlt Salih Zeki, Vekilet uma 
mlfettitlerinden Refik H Ekrem Bey• 
ler iftlrak etmlflerdir. Toplantıda, 
U1e ve orta mekteplerde 1eni tubeld 
apl•••, bir ıu... lloca••na aakeM 
........ dolaygile ...... ......u .. 
,... .......... taJiai iti ıörlfll
•lfllr· Bir iki rl•• kadar •ektepe 
lerde muallim Y• talebe kadrolaıl 
awaal bir telde p•İf olacaktır. 
Ha~darp11.. Ll•••lnd• 
HaJdarpqa meainde dbden iti. 

bana teclri .. ta bqlaamıfbr. Vekilet 
... ~e Will Zeki " o .. ta ted• ,.... ___ , ...... 
Beyiair:ltın Haydarpaıa liHıini ıe .. 
..Jtlerdir. 

Belediye Seçimi 
Sona Erı!Jor 

Belediye intihabatı d•••• etmek
tedir. intihabın aeticuiae iç si• kal
mıftır• Cuma sini aqamı nal 
(21) •• uadıldar mlhlrleaeeek Ye o 
pce re1lerln Ayılma•aaa bqlaaacake 
tır. Şimdiye kadar atılan reJ miktara 
epe1ee bir yekin• balil olmaktedıt. 
DOn de ıandıklar, kas.tarda, muht .. 
lif aahl1e Ye klJlerde dolattırılmıtbr. 
BeJotlu .. adıfı dOn de K.uımpatada 
durmyt, yataadqlar rtylerbıi kuU ... 
mıtlardır. Burada latihabat lntlzaa 
içinde yDrtlmektedlr. 

* .. ,.. •• ı~ ' (A. A.) - Belecll1e ı .. 
tihap laasırhklan Çanakkale •• mne 
kez ye mllhakatında taaamlanmıtbr• 

Bolu. 9 (A. A.) - Vilayetimiz mile 
hakatta belediye lntihabıaa buıtD 
bqlanmııtır. Seçimler her 1erde bir 
bayram ribi tenlikle denm ediyor. 
C. H. fırkası namıetlerl her 7erde ka• 
sanmaktadır. 

1 Son Posta'nın Resiml_i __ ffı_ı_·k_a......_y_e_sı_·: ________ P._a_z_a_r_O_la_H._a_san B. Digor Ki: 

- Kocam memurdur Haaan 
Bey. Çok ıarar ettim nlba3 et ran 
oldu. Kendini Ankaraya tayin 
ettirdi. Sirkat si•• kadar sl
tli7onz... 

- Bizim mıymınb da lıtan
bulclao çıkmam diye tutturur. 
Ankarada bir memuriyet bulaayclı 
ne 171 olurd .. 

- Seni ı.tanbula mı tayin 
edecekler. Allah ealrıeye. Ben ae 
olu Ankarayı bırakıp latanbula 
sltmemL 

- lıtubulda bir zeagbala ka
nu olımya, Ankarada fakir bir 
memurun kan11 olmaya tercih 
ederi& 

Huan B. - lkbaat Veklle
tinln Ankaracla memurlar lçlll 
albncla ..... olu bir •parti
.... J•pbrcbpu ae de çabtat 
dapautlarJ. 
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_____ H_ e_r--n-, Resimli Makale g Ümit, Muhakeme, irade a 
Buhran 
Ve . 
Islahat 

- ---

-------- FaUh Rı!kı -

Fransa haıvekill M. Dumergin 
dUnku gazetemizde hulasasını 
rı.~Şrett iğimiz nutku, ıttphesiz bil· 
tu~ fikir ve politika adamlarını 
alakadar etmiştir. Fransız de· 
ınokratları, büyük jhtilalin hak ve 
h.Urriyetlerinden vazgeçmek niye· 
tınde değildirler. Faşizm ve dik· 
tatör edebiyatı Franaada adeta 
tahrip edUmi§tir. 

Fakat Amerikalılar da boı 
)'ere serbest vatandaşlık hakla· 
tından bir kısmını devlet reiıine 
bıraknııı değildirler. ltalyanlar ve 
Almanlar politika hürriyetinin 
tadı ve değeri ne olduğunu bilir 
ileri milletlerdir. Buralarda rejim · 
deığiıikliği, demokrasi mile11eae· 
lerfnin tehlike ve buhranları kar
lılamak hususundaki zayıflığından 
ileri geldiğini de hatırlarız. 

Hürriyetsizlik insan ve ceml
)'etlerin saadeti için ne bir vaııta, 
he de bir gaye olabilir. Her ta
rafta istenen şey, tefekkür ve 
hayat hllrrlyetlerinf tehlikeden 
korumak ve onları milli menfaat 
davaları He tezat halinde kalmak
tan kurtarmaktır. 

Her müessese gibi, demokra· 
ıiyi de itibardan dUtUrenler, onu 
Dogm kalıpları içinde donduran, 
lcınııldamaz, oynamaz, uymaz bir 
katılığa düşüren softalar olduğu
ba şüphe yoktur. Sınıf ve fırka 
ka\'gaları, ekseriyetsiz hUkümet
ler, ıalAhiyet ve mesuliyetlerdekl 
derin kargaşalık bir memlekette 
tnillı murakabenin kuıursuz hli
lcunı ıııilrdilğUne deUl olarak 
lb6ıterilemez. Demokrasi rejiminin 

UgllnkU düsturları ve eaaeları, 
eğer daimi bir nizamsızlık, iti-
llıatıızlık ve kararsızlık hail vU• 
tuda getirmişse, eğer millf men· 
faat davaları sahipsiz kalmışsa, 
demokrasi müesseaeainf bu ıoy
•uılaıma unsurlarından temlzle· 
inek, yeniden nizam, itimat ve 
istikrar şartlarını arayıp bulmak 
lazım gelir. Diktatör çıkmazına 
~Uşınek istemiyen milletler, şimdi 

u ~tikanıettedlrler. 
l ransız demokratlarının paro• 
h~ıı ParlAmento ve hükumet sala-
ıyet Ve mesuliyetlerini daha iyi 

ayırmak, hükumete daha sağlam 
hir otorite temin etmek, memle• 
kette fırka ve sınıf kavgalarmın 
anarıiıine mani olmaktır. 

-Hakimiyeti :Milli.}'.etlen-

Deniz Faciasının -
1"'ahkikafı 

Hey beliada açıklarında (33) 
tavallı köylünün ölümile biten fa
lianın tahkikatı ilerlemektedir. 
kl glindenberi tahkikata el ko· 

Yan Müddeiumumi muavinlerin
den Nureddin Bey dün sabah 
Müddeiumumi Kenan Beyden 
bazı direktif aldıktansonra tek
rar. Heybeliadaya gitmiı ve 
ehhvukufun verdig" i rapor Uze· 
t ' d ın e geçvakte kadar tetkikat 
Yapmış ve ehlivukufu tekrar ça· 
i'ırarak rapora llive ediJmesi 
~zı~gelen bazi mühim noktaların 

a ılavesinl te min etmiıtir. 
Ehlivukuf 1 ikinci raporunu bu· u ' R' n hazırlıyacak ve Firuzan va· 

Purunun süvarisi Hüsnü Beyin 
Y
1 

eniden ifadesine mllracaat edi-
ecekr D nı k ır. Un, Heybeliada polis 

b 'er ezlnde, Firuzan vapurunun 
ırlnci m k' . t' M 'k" i a ınıs ı uammer ı mc 

hlakııılati Talat Efendiler dinlenil• 
( Devanıı 9 uncu yllzde ) 

• 

-
BirgUn l!lizin de baıınıza gelir; Sonuna ermek il!ltediğiniz 

yolun bir kenarına bitkin ve perişan yığılıraınız. G önlünüz. 
de ümit vücudunuzda mecal kalmamıştır. lleriye bir adım 

' daha atmanız imkanl!lızdır. Geriye de dönemiyorsunuz. Bu 
vaziyette y apacak bir şey yok mu acaba'? 

Vardır: Muhakeme ve irade. Eğer kafanız biraz olsun 
bilgili ise, muhakemeniz size, en imkô.naız vaziyetlerde bile 
yeni yeni çareler buldurur. Ve eğer irade kuvvetine ıahip 

iseniz, bütün ümitl!lizliklere rağmen o çareleri tatbik edebi· 
lirsiniz. Çünkü irade, ümitten bin defa daha kuvvetlidir. 

• SON TELGRAF HABERLERi 
Kıral Aleksandr Ve Fransa Hariciye 

Nazırı M. Bartu Öldürüldüler 
( Baotarafı 1 inci yüzde ) 

.. - Muharebe esnasında o 
kadar bUyUk tehlikelere göğils 
germiıti ki insan onu ölllme 
kartı mücehhez zannederdi. Kıral 
Aleksandırm vefatı yalnız Yugos• 
lavya için değil, pek çok aevdiği 
Fransa için ve belki de bUtUn 
avrupa için tamiri kabil olmiyacak 
bir ziyadır. ,, demiıtlr. 

Polonya buyuk Elçisi M. Şia· 
povsld ve Amerika büyük Elçisi 
M. Straus Hariciye Nezaretine 
gelerek Kıral Aleksandr'Ja Ha· 
riciye Nazırı M. Bartu'nun vefa· 
tından dolayı taziyette bulunmuı· 
lardır. 
Kırallçeye Haber Verlldl 

Paris 9 (A.A.) - Yugoslavya 
kıraliçeai Mari; Bezansona muva· 
salat etmiıtir. Kendisini istikbal 
eden vali hadiseyi haber ver· 

kalkı zorlukla t.rt;bilmiılerdir. 
Katil Yugoslavdır. ismi Pet

ruı Kelemendir. 1898de Zağrepte 
doğmuıtur. Mesleki ticarettir. 
Üzerinde mayıs ayında Zağrepte 
verilmit bir pasaport vardır. 
28·9-934 tarihinde Vallorbeden 
Franaaya geçmltflr. 

Kıralı hAmil bulunan otomo
bil Belediyeye doğru yoluna de· 
vam etmiş, kalbinden ve karnın· 
dan yaralanmıı olan Kıral Bele· 
diyeye muvasalat eder etme:ı tH· 
müştür. 

Kıralın gözlerini orada mev• 
cut ve derin bir heyecana düşmUı 
olan birkaç şahsiyetin önünde 
Buş dü Ron Belediye reisinin 
karısı kapamıştır. Karalın 

miştir. 

cesedi şimdi Belediye ıalonla· 
rmdan birinde gen'ş bir 
divan üzerindedir. Kralın yUzü 
sanki uykudaymış gibi sakindir. 

Naslı Oldu? 
Kırahn iki tarafında iki kişi ayakta 
ıelam vaziyetinde beklemektedir 

Mani:ya, 9 (A.A.) - Suikas· ve hah Uzeri çiçeklerle doludur. 
tın tafsilatı aşağıdadır : Odanın bir köşesinde ak saçla 

Yugoslav kırahna yapılan sui- biri ağlıyor. Bu, Aleksandr'a ço· 
kast, Kıral ile maiyeti Borsa mey· cukluğundanberi hlımet etmekte 
danma muvasalat ettikleri zaman olan uşağıdır. Hariciye Nazırı M. 
vukubulmuştur. Birinci otomobilde Bartu, kolunu kıran kurtun çıka· 
Kıral Aleksandr ile M, Bartu rılmak Uzere hastaneye nakledll· 
ve Jeneral Jorj bulunuyordu. Atı· miıtir. 
lan kurşunlar bunlarm her üçüne Kendisinin yarası hidayette 
de isabet etmiştir. ağır ıannedilmiyordu. Fakat kıral-

Bir şahıs halk arasından ansı· dan biraz sonra o da ölmUştür. 
zın fırlayarak otomobilin çamur• Binlerce halk belediyenin önUn .. 
luğuna atılmış ve otomobilin ya· de bekliyor. Hepsinin yüzünde 
nında et Uzerinde durmakta olan derin bir elem okunmaktadır. 
kaymakam kendisini kılıçla yere BUtl\n bayraklar yarıyarıya 
sermeden evvel kıralm Uzerine indirilmiştir. Polis tarafından mey• 
birkaç defa atef etmiştir. dandaki kulübeye ihtizar halinde 

Kılıç darbesıJe yere dü~en ka· nakledilen katil biraz sonra öl· 
til ateşe devam ederek iki polis 
memurunu ve ikisi kadın olmak müştUr. •. 
Uzere halk arasından Uç kişiyi M. Bartu'nun OlümU 
yaralamıştır. Polis ve süvari müf· Marsilya 9 (A.A.) - Hariciye 
rezeleri, katili linç etmek istiyen nazırı M. Bartunun nakledildiği 

-- =--=~-..;;.=-~~ - ~ 
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hastanede evveli, yalnız bir kolu 
kırılmış olduğu için, vaziyeti pek 
vahim görUlmemlıti, fa.kat ameli· 
yat esnaaında seylanıdem vuku 
bulduğundan kendisine kan 
zerkedilmiş, lakin nazırın her 
an daha ziyade zayiflamasına 
mani oJunamamııbr. M. Bartu 
saat 17-40 da öJmUıtur. Bu alilm 
hudutsuz yeni bir heyecana se• 
bep olmuıtur. 

Ölüm haberini Kaneliyer 
caddesine asılan HA.ndan haber 
alan halk hiddetten köpUrmUştUr. 

Bahriye Nazırı M. Piyetri ile 
Belediye reisi, Emniyeti Umumiye 
MUdUril, jeneral ve amiraller 
cesedi selamlamaya gelmişlerdir. 

Belgratta Heyecan 
Belgl'8t, 9 ( A. A. ) - Kıral 

Alekıandr'ın vefatı haberi burada 
muazzam bir teeS1Ür uyandırmıı· 
tır. Derhal toplanan Meclisivllkela, 
elyevm berayı tahsil Londrada 
bulunan 1 1 yaşındaki veliaht 
Prens Piyer'i kıral ilan etmiştir. 

TeşkilAtı Esasiye kanunu mu· 
clblnce niyabet kıralın vaslyetna· 
meslnde gösterilmiş olan Uç ki,l 
tarafından irdare olunacaktır. Ve.• 
ıiyetname yoksa bu üç kişiyi ta
yin, Mebusan ve Ayan meclisle· 
rine ait olacaktır. 

SUyUk Teessür 
Paris, 9 (A.A) - Kıral Alek

sandr'ın katli haberi bütün Paris'te 
tavsifi imkıinaız bir heyecan uyan· 
dırmıştır. Bilhassa bedbaht kıralı 
karşılamak için hararetli hazır• 
lıklar yapılmakta olan Belediye 
de bu heyecan pek büyük olmuş
tur. Her tarafta bayraklar yarıya 
indirilmektedir. 

Paris, 9 (A. A.) - Reisicüm
hur M. Löbrön, Kral Aleksandr 
ile M. Bartunun cesetlerini se
lAmlamak Uzere bu akşam Mar-

IN.4.TVMA! 
Belecliye süt işile mefgul olmiya karar verdi. 1ıtanbul biraz zordur. Çünkü slit derdinin ortadan kaldırılması 

halkına hilesiz, temiz ve sıhhi l!IÜt içirmek için tedbirl:r sütün İneğin memesinden temiz olarak çıkması ve ~ 
almiya başlamak üzere imiş. Bundan aonra aüt, temız temizliğini boğazımızdan midemize ininciyekadar muha~ 
ıişeler içinde ta'kim e~_ilmiş olarak satılacakmı~. . • v • ~~ı~ etmeeile mümkün olur. Bu iş yııpılınayınca süt 

Fena bir tedbir degıl, fakat bunu, maksada lstenıldıgı ışının halledilmiş olacağına biz inanmıyoruz. Sen de ey 
şekilde hizmet edecek bir tedbir olarak kabul &tmek okuyncu· 

/STER /NAN iSTER JNANJ1A 
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·· zün _Kısası 
Münderecatımrzın 9oklu
tundan dercedil~memiş
tir. 

--------------------,--- . Gazi Hz. nin 
Teessürtelgrafları; 

Ankara 9 (A. A.) - Yugoa· 
lavya Kıralı Hatmetlu Aleksandr 
Hz. nin vefah üzerine RelscUm
hur Hz. tarafından aıağıdaki 
taziyet telgrafları çekilmiştir: 
Yugoslavya Kırallçesl Haşmet• 

10 Marl Hazretlerine 
Ma.reilya 

Kıral Aleksandr Hz. nin ıa· 
hıalarına karoı yapılan teni suikaıt 
ve feci cinayeti en büyük bir te• 
essürle haber aldım. Hiçbir insanlık , 
hissinin kabul edemlyeceğl bu vahf 
fiyane hareketin acıklı neticesini ı 
duyunca bütün TUrk milleti he· ' 
nim duyduğum derin teeS&ilrUn 
aynını hiasedecektir. Zati haım•t-

penahilerine kralın ve Yugoalavyanı~ 
bir doıtu sıfatlle en samimi tazi· 
yetlerimi arzeder ve gerek benim 
ve gerek Tllrk milletinin zata haı
metpenahilerinlo ısturabına ve Yu· 
goslav milletile bütün Balkan mil· 
}etlerinin matemlerine iştirak etti· 
ğimize itimat buyurmalarını rica 
derim . 

Gazi M. Kemal 
Yugoslavya Veliahb FehametlQ 

Prens Piyer Hazretlerine 
Pederleri Haşmetlu Kıral 

Hazretlerine karşı yapıJan tavsif 
kabul etmez derecede teni eui· 
kast mUnasebetile taziyetlerimin 
kabulllnU zata fahimanelerlnden 
rica ed.,rim. 

Vefat eden Buyuk Kıralın 
dostu sıfatile ve btitnn TUrk mil· 
letile beraber zatı fahimanelerinln 
ve do&t Yugoslavyanın matemine 
bt1yt1k biı· samimiyetle lttirak 
ediyorum. Gazi M. Kemal 

Ankara 9 (A. A.) -· Marall
yada yapılan suikast neticesinde 
vefat eden Fransa hariciye na
zırı M. Bartunuo zlyaı dolayı
•lyJe ReislcOmhur Hz. tarafından 
Franaa Reisicümhuru Hz. ne aşa• 
ğıdaki telgraf çekilmiştir: 
Fransa reislcUmhuru Albert 

Lebrun Hazretlerine 
Paris 

Kendi Toprağında yapılan sui• 
kastin bizzat Fransayı da matem· 
dar eden neticesi, bütün &ulh 
dostlarının, Fransa ve Yugoslav· 
ya do&tlarımn hissettikleri elemi 
bir kat daha artırmıihr. 

M. Bartunun vefatı, kral 
Aleksandarla beraber Avrupanın 
uğrıyabileceğl en acı bir ziyadır. 
Bu elim hadise mUnasebetile zati 
devletlerine derin &empatJ 
hislerimi arzeder ve dost Fransa
nm matemine bütün Türk mille· 
tinin samimi surette ittirak etti• 
ğinl bildiririm. Gazi M. Kemal 

silyaya hareket etmiştir. 
Kabine meclisi, M. Bartunun 

ailesine hUkfımetin taziyetlerini 
bildirmeye Adliye Nazırı M. 
Şeronu memur etmiştir. 

Suikasttan Evvel 
Paris, 9 (A.A.) - Kıralı öl· 

düren Hırvat Petrus Kalemen, 
Yugoslav) polisi tarafından Fran
sız polisine bildirilen şüpheli eş· 
has meyanında bulunuyordu. Kı· 
ralın muvasalatı münasebetile 
çok sıkı tedbirler alınmıştı. Otel· 
lerin biitUn kuyudatı tetkik edil
miş ve her tarafa şüphelilerin fo
toğraflarlle birlikte iki yüzden 
fazla tamim günderllmişU. 

Ankara Çok Derin Bir 
Teessür içinde 

Ankara, 9 ( A.A) - Yugoı· 
lav Kıralı Haşmetlu Aleksandr 
Hazretlerine karşı yapılan suikast 
havadisi Ankarada büyük blr 
heyecanla karşılanmıtbr. 

Belediye intihabata mt1nasebetile 
baştanbaıa donatılmış olan fehir 
bu feci haber llzerine hemen 
aydınlıklarını aöndUrmUf ve dost 
milletin matemine if tirak eyle
ml4tir. 
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~M.nt.bt Ma.araı\: 
Araç 
Köylerinde 
Son Posta 

Araç ( Huıuıt ) - Sıraiomu 
Aracın merkez köylerinden büyük 
60 evli gayet gUzel bir köydür. 
Kay dh bir arazi Ü.Zerine kurul· 
muı olup ılraate çok elveritlidir. 
K6yde Maarif pllnluına uygun 
ıekilde yapılmıt bir Uk mektep 
Yardır. K&yln Bat ba11ndadır. 
Sularile ftleyen kereıte hizarları 

vardır. Kereste ifleri lyi ilerlemiş 
bir vaziyettedir. Hizarlarda biçi
len kereatelerin ağaa k~yl\n civa· 
nnda Orta Sofa, Aykız: ormanla· 
nndan keıilir. Köy yolları bozuk· 
tur... Bu civardaki k6ylerln hiç 
birinde kahvehane yoktur. Her 
köyde umuma mahna miaafirler 
içhl açılmıt köy odalan Yardır. 

icabında ml1afir kabul edilmek 
Ozere yapılan bu odalar aynıza· 

manda kayllllerln de toplanma 
yeridir. Gllııdt\zleri tarlada, kerea
te hlzarlamada, ifiade &kinde 
yorulan k&yltUer aktam oldu ma 
bu odalara toplanır hoı beı eder
ler ve yoriunluk dinlendirirler. 

Bu baYalide Suagum köyün· 
den sonra btıyftk köylerden Dab· 
ruk gelir. Dabruk knynnde sek· 
aen e• vardır. Köylln bllylik ol· 
masana rağmen dük.kin yoktur. 
Köy Araç kazasına yirm,ylrmi beş 
dakika me1afede oldutundan 
köyllHerle ıehirlilerln hayah ara
ıında hiç fark yoktur. Köy aha· 
lfıi zlraatle meıgul ve zengindirler. 

Ke:ıa bu c·varda büyük köy
lerden biri de Sllıey köytidlr. 
BDyük köyde atağı yukarı yüz·} ÜZ 

yirmi kadar ev Yardır köy ka)a
balıkdır. Köy muhtarı Tahsin 
Efendi tecrübeli ve ça!ııkan bir 
adamdır. Köylin iç yollarına itina 
ile bakmaktad.r. Bu aefer köy 
meydanma büyl\k bir çadırvan 
yapbrmağa karar vermiftir. Çadır
vaaa aarf edilecek olan 170 lira para 
da temin edilmittir. 

Bu köy çok eakl Ye tarihi bir 
kaydftr. KlSylin etrafındaki tarla· 
lardan birçok mermer alltunlar 
çıkmaktadır. Köylln Bizanslılar 
zamanında kilise olan bir binadan 
bozma tarihi kıymeti haiz bir caaıil 
Yardır. 

SCSylendiğine ıöre bu kay Bi
zanalılar tarahndan tarihi bir 
ıehirmiı. Bu ıehrin eaki Pafla· 
ıonyamu bapıca bllyllk ıehirle
rinden biriıi olduiu iddia olun· 
maktacbr. - Melun•t Enver 

S1Ya1ta At Yar1şlan 

Sıva• {Huıusl) - Her ıene 
Sıva1ta yapılmakta olan at yanı· 
lannın ıonbahar menimine ait 
olanlan da balkın g6ıterdiği bft· 
yllk bir rağbetle hitama erdi. 
Birinci kotucla Çolak ude Meh
met Be)İD bayYam biriad, Bigalı 

Rifat Beyin hayvanı ikinci, Hacı 
Ahmet Beyin bayvam OçftncO 
oldular. 

İkinci kotuda Haznedar zade 
Faik Beyin hayvanı birinci, Pmar
başından Ebubekir efendinin hay
vanı ikinci, Eyüp Beyin hayvanı 
llçünctı oldular. 

Üçüncü koşuda Bandırmalı 
Mehmet efendinin hayvanı birinci, 
Fehmi efendinin hayvaı ikinci, Bito
gon Beyn hayvam üçüncü oldular. 

DördüocU koşuda Salih Paşa· 
nın Serdarı birinci Adanah Hü
ıeyi Beyin Gümüşü ik"nci, Anka
ra ı Ahmet Beyin kır layı üçüncü 
D.d Lı.ır. 

'POSTA 

• 

T··rebo}uda 
• 

Yatılı Mektepler 
ması için Bütün Köylüler 

Yapıl
Çalışıyor 

Tirebolu, (Hu
sueıi) - Eapiye 
nahiyeıinde ya
pılmakta olan 

yatılı mektebin 
inıaatı bu ay 

sonunda hitam 
bulacaktır. Or· 

tacaml k6ylae 
200 yatakh yabla 

mektep İDfA&b• 
na başlanılma,. 

tır. Kaymakam 
Mithat ve Ma· 
arif memuru Huan Fazıl Beyler 
bir haftadanberi Ortacami k&
yDnde inıaat ftlerinf takip etmekte 
ve kaaabadan mezkur köye kadar 
olan patika yolunu kCSy kanununa 
göre beı metre ıenitliiinde fOH 
haline getirmek lzere çahfan ame
lelerin faaliyetlerini teftiı etmek· 
tedirler. KöylUlerimizin yatıli mek .. 

Karakeçi Nahiyesi 
Siverek (Huauat) - SiYereğin 

ilç nahiyesinden biri de Karak ... 
çidir. Karakeçi 
kazaya kırk ki· 
lometre meaafe· 
dedir. Nahiye 
mlldUrü Rnıtn 

Bey çcalıtmaktan 
zeyle duyan bir 

gençtir. Rllttft B. 
bu ıon haftalar 
%arfuıda da mU· 
him ifler baf&I'· 

mııur. Cenuptan 
Ktıralceçl ıuılaigHI 

Slverek'e gel- ua6.rii RüıtiiB. 
mekte olan on iki deve yllkll ka
çak tuz Ye manifaturayı bizzat 
yakahyarak Siyerek inhisar daire· 
ıine tealim etmift.ir. Bu mühim 
kaçak hldiaesini muvaffakıyetle 
ikmal eden Rfttttl Bey yine bu 
ıon günlerde on bir denk mani· 
fatura e9y&11nı bam il olan ka
kaçakçılan da mallarite birlikte 
yakabyarak kanuna tevdi eyle· 
mittir. 

Dörtyol da 
Kereste Kat'iyatı Yapıl

masına izin Verildi 
Dörtyol, (Huaual) - Son glla

lerde orman idareslace burada 
hiçbir auretle kereate katiyabaa 
mftaaade edilmemekte idi. 

Portakallann knilmeai ve aaa
dığa konulmaaı zamanı gelmekte 
olduğundan portakal tttccarları 

kereıte için bliyOk mfttkilitla kar· 
tılqmıt?ardır. 

Blitüa bizar fabrikaları dur· 
mut memleketin her tarafında 
kereate Jbtlyaa bat ••t•miftir. 

Bunun lzerine bilha... porta· 
kalcılar Ankaraya bir heyet gön
dererek kereıte katiyahna mfi•a
ade edilmesini rica etmiılerdir. 

Bugftn Dörtyol tJcaret odaıına 
ve kaymakamlık makamına gelen 
telgrafta kerMte nakliyabna mft
ıaade edildiği tirealn bir va20-
nunun 1 tanbula kadar nakliye 
licretl 300 lira iken yarıya indi
rildiği bildirilmiıtir. 

lzmirde incir MDbayaaıı 
lzmir, 9 {A. A., - lnhlaarida· 

resi Aydın Deniz havliıiode incir 
mubayaasına devam etmek· 
tedir. Şimdiye kadar ıatın alınan 
incirler 2.000.000 kiloyu bulmuş· 
tur. Bunun 1. 700.000 klloıu Izmire 
gelmiştir. 

-

Tir•hlrıda F•n•r lı•l•d 
tepler ve yoJJar için gösterdikleri 
allka çok yftkaektir. 

Pafaklı klSy(I ile mftlhakatında 
bulunan diğer kny halkı da birle· 
ıerek makama mOracaat edip 
köylerinin merkui olan cami 
yanına da bir yablı klSy mektebi 
yaptıracaklarını bildirerek mektep 
plln.ı lstemiılerdir. 

-
Pada, Araıe

rit ve Tepe 
köylerinde de 
nehari mektepler 
binua yapılmak· 
tadır. 

Kaymakam Mi· 
that Bey, her 
yönde olduğu gi· 
bl maarif haya· 
hna ela çok e-

hemmiyet vererek 
memlekete yeni 
yeni Herler bı· 
rakmaktad.r. Kay· 
makamın bu 

yUksek teıebbüılerl bntnn Tire· 
bololulan sevindirmektedir. 

Tirebolunun iktısadi ye ticari 
vaziyetini ytıkaeltecek olan Tire• 
bolu .. Gllmtlthane ıosasında da 
amelelmllkellefe çallımaktacbr. 

Memleketimiz için çok elzem olan 
bu yolun bir an evvel bitirilmesi 
için b&yUk gayret aar:fedilmektedir. 

lAnadoluda Bele- jSan'at Mektebi Atölye 

'd
. I 1 ·h b f Şefliği 
l g B in l Q Q l Diyanbekir ( Huauai ) -
Niğde, 9 (A.A.) - Şehrimiz· San'at Mekebi Müdürii Halil 

de Belediye intibabatma başlan• Bey lıtanbul ... 
lmflır. Halle reyini .ermek üzere San'at Mek· 
kafi'e halinde intihap mahalline tebl teaviye 
k09maktadır. Halkın gliçlük çek· atelyeal tef· 
memesi için tıç sandık konulmuf· liğfne tayin 
tor. Reyler müttefikan C. H. F. olunmuttur. Üç 
namzetlerine verilmektedir. Şehir ıe.ne evvel Ay· 
bqtan baıa donatılmııtır. Halk· dın San'at 
eve tehir baadoluı muhtelif yer- Mektebi Ma-
lerde ıenliğe iştirak e me tedfr. d ri ye tinden 
Bilhass.a hanımlar reylerini ver- San'at mektebi naklen gelen 
mek huausunda büyük bir teba· atöfye ,efi Halil B. Halil B. Bura• 
Ulk göstermektedirler. da bulund•ğu bu liç aene zar· 

Kaatamonuda fmda mektebi eski ve köhne 
Kastamonu 9 (A.A.) - Şehrimiz· bir binadan Dağkapı dlfAJ'ı• 

de Belediye ıeçimine başlaoDllf, aında muazzam bir binaya nak· 
ıehir donatılmıtbr. Sinema halka letmiı ve buraaını tam bir aao'at 
paraaı.ı tahaia edilmiıtir. Kazalar- mektebi haline ıokmot ve bfttün 
da da aeçime hararetle devam 
olunmaktadiı. Merkezde aeçim üç rioksanlarını ikmal etmiı ve yenl-
gün drecektir. den yaptırmış olduğu atelyel.sre 

Glresunda intihabat motörler koydurarak bUyUk bir 
Giresun, 9 (A.A.) - Belediye faaliyete ıevketmiftir. 

Meclisi azalıkları için c. H. Fır- Kökçeag~ açta 
kası namzetleri tesbit ve llAn 
edilmiftir. Şehir donablmış ve Bir Nahiye Konağına Şid-
ıüslenmfı, otomobitlere konulan detle ihtiyaç Var 
rey sandıklan bandonun da lşti-
rakife btttün mahaHAtta dolqtırıl· Taıköprl (Huuai) - Kökçe 
mıfbr. ağaç TatköprUde bir 11ahiye mer-

VatandaıTar grup grup Bele· kezidir. Burası muhitin dört baf-
diyeye gelerelr reylerini Yermlye talık panayır yeridir. Nabiye mer-
baılamıtlardır. kezi ilk nauırda cadde kena-

A da pazarın da rıud• kurw•Uf s . ıo ev· 
den ibaret sibl ıörlllrM de 

Bir Musiki Yurdu Açıldı içerilere doiru çok büyllktllr. 
K6kçeaiaç T oaya, Boyabat, ve 

Adapazarı (Hus•i) - Mulliki- civar kazalann.ID emtia11 için Jh-
ye hev..klr rençler bir mu- racat merkezi vuiyetbıdec:lir. 
siki yurdu açmlflar Ye eemi- N hi 
yetin riyuetine Emim, kAtibl a ·ye bir nahiye binaaı ya• 

pılmuı lçia halktan 1430 lira 
umumllip aVllkat RlttO. idare 35 kurut para toplanmlf, 927 
amiriliğine muallim <>tm, mumld ıeneıinde de binamn lntuı için 
tefliiin• O.mu Beyler iatihap emir yerilmiı lae de henüz lntaat 
edilerek faaliyetlerine bqlamıe- yapu·maauıhr. 
lardır. Bu paranm T qköprii hUldimet 

Siirtte Alil Gezinti konağının tamirine aaraf edildiii 
Siirt, 9 (A.A.) - HalkeYi atb aöylenm•ktedir. Nahiyenin bir 

aporculan Yalimble birlikte yeni nahiye blnuına ılddetle ihtiyacı 
açılmakta olan Şirt - Şirvan oto- vardır. 
mobil yolu üzerinde uzun bir Kökçeören Kanalı 
yUrüyftt yapmıılardır. 

1 
Adapazarı, (Huıusi) - 1000 

Avusturya Rejisi zmirden metre uzunluğundaki Kökçeören 
TUtUn Alacak gölll ayağının ka.ıılma11na devam 

edilmektedir. Birinci kı11m ikmal 
hmir, 9 (A. A.) - AYuaturya 

rejiıl umum mUdUrtl doktor Kari 
Donek'Jn rlyuetinde alb kifilik 
bir heyet tebrimbe ıelmiıtir. Bu 
heyet lzmir ve bavallslnde mtıbim 
miktarda tlltün almak için tetki· 
katta bulunacaklardır. 

edilmiftlr. Ayak 5 metro derin
liğinde ve 4 metre genitliktedir. 
Kanalın açılmuına 19 köy balkı 
lttirak etmlı Ye el birllğile çaht
mıılardır. Kanal bittikten sonra 
göl sıtma membaı olmaktan kur· 
tulacaktır. 

•.. ~ ... ·~·· 
t-· Edebiyat 

Stalin'in 
Bir Sözüne 
Dair 

Nara/ ltılt Attı 

Stalin, Moakova'da toplan 
muharrirlere "ruh mUbendisl 
demif. Bu ıöz.ü bir mllnek 
bir aanat adamı al5yle1eydl b 
hof, fakat bOyftk bir şey ifade 
dia olunamıyacak bir teıbib olur 
Bir mOıahede eseri olduğu 

ıöylenebilirdi ; çUnktl bDyllk 
tanıdığımız muharrirlerin 
karilerinin ruhi, ahlikt bayı 
lizerinde de teairlerini göıt 

mittir. 
Fakat Stalin'ln ağzında bu 

bir emirdir ; hoı veya gtb:el ol 
olmadığını mllnakapya ilk 
yoktur. Ruı lhtilllcııı elbette 
onu edebiyat yapmak için MSy 
miyor, bir ltaret, bir emir veriy 
Ancak bunu yumuıak bir liı 
adeti fikrine bir iltifat anın 
rerek yapmak latemif. 

Stalin 'ln ıözfinU Hl ti er 
Musolini de imzahyabillrler; çilo 
onlar da muharrirleri kendi İf 
rinin yardımc111 görmek iıtiy 
Hepılne göre muharrir, aanatk 
bir ideologianıo, muayyen, y 
kendilerınce tayin edilmiş 
ideologianın propagandacılarıd 
Bunun iyi tarafları da Yar, fe 
tarafları da. 

Bugün dOnya bir ihtilil de.,ı 
ıeçirdiği için belki iyi tarafl ... 
fena taraflarına galebe edebilir 
muharririn, ıanatkirın ehemmiyl' 
tini böyle takdir eden, onu itli' 
rinin bat yardımcılarından aayıA 
devlet adamları elbette ki edej 
yatı da, gftzel Hnatlerl d •e:t 
ederler. Zaten bugün, mes 
Ruıya' da, bedii hareketlere k.ıf 
fevkallde bir alika aöıterilditi" 
berkea taıdlk ediyor. 

Ihtililcı memleketlerin muhal' 
rlrlerl kendilerine Jardıma ça~ 
malanmn daha derin bir e 
teairi daha olacaktır. Siyant, 1 
lıleri bir 11routine,, haline g 
memleketlerde devlet adamla 
sanatkarlara ehemmiyet vermiJ 
demeyeceğim, fakat onlara bir 
ıllı ıfbl bakıyor. Şairin, Atiaılll 
memleket lılerinde fikrini 86ylt' 
mHI, hele o itlerin baıına g 
meğe kalkmaıı hayretle ka,...J 
nıyor. Onlara, .. çizmeden yuk 
çıkma., demenin daha terbiyeli' 
celi olan: "Sizin gibi edebiy 
adamlarının böyle geçici iıle 
teaezzUI etmui doğru olllUI..,. 
deniyor. Bunun için ıanatkM 
güceniyor ve her atıcenik adail 
gibi çocuklaşıyor. lhtililcı de'fl~ 
adamlannın onlara g6•terdip 
itibar bu rtceoiklije, bu çocalır! 
luia bir Dlhayet verebilir. 

Fena taraflarına geline•· 
Devlet adamı ile ilim, aaD 
adamlarının iıtiraki birinclnif 
ikinciye bOkmetmesi ile fenal~ 
ve bu fenalık iki baıbdır, yJ., 
hem aanate, hem devlete fenabl" 
dokunur. Devlet adamı, realltf 
adamı ne kadar ihtilAlcı olu,,.; 
olaUD nihayet bir lırtikrara v 
mağı ister. Onun ihtilAlcıbğı, ıef*. 
mediği bilin yıkıJmaıu ile biter; .ı' 
bk onun yerine, kendi iıtediği hi 
kurulmasına ve bu halin günde' 
gtlne kuvvetlenip deYam etmesi•' 
çahıır. Halbuki sanatklrın ihtil~ 
cılığı daimidir ; o, yeni biten ~' 
ihtilalden aonra ondan sonrak~ 
mOjdelemeğe başlar. Bundan vv 
geçip olanla iktifaya başJadıl'.; 
zaman hihmeti vticudunu kay' 
der. Reamt f8lrlerin 11poetes I• 
reatı,, acınacak hali bull 
eseridir. 
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( Siga•el Alerni) 
ispanya 
Kıyamının 
Sebepleri 

BA.BiCI TILGBA.rLAB 

Birkaç allndenberi ispanyada kanlı 
bir ihtlliil ıekllnde tezalıaür eden hl· 
diıat belki birçoklarımız için yeni ve 
beklenmeyen bir ıey oldu. F-:k~t 
umumi vukuatı takip edenler ıçm 
bu lhtilAl zaruri idi. Daha dofrusu 
lııpanyol aoıyaliıt ye milfritler.i ya 
hldiıelerin gfditi karıısında emrıvakii 
kabullenuek boyun eğecekler, yahut 
böyle kanlı bir ihtilalin bnyrağını 
açacaklardı. Onlar, ikinci ı·kkı 
tercih ettiler ve tnfaillitını hergtln 
okuduğunuz vukuatın patlamasına 
•ebep oldular. 

Bu, niçin lıöyle oldu? • . . 
lıpnnyada cilmhuriyet ilin edıldığı 

laman o tarihe tekaddDm eden gfin· 
lerde bOtUn İspanyol dlmhuriyotçilerl 
1berk~zi Barelon olan Katalonya 
nuntakaama muhtariyet verilmesi 
eaaaını kabul etmiılerdi. 

Çilnkü, Madritten idare edilen 
Baralon, edindiği aanayi merkezliği 
ınevkli Hyeaiode bu idaıeye kartı 
derin bir kia taıayordu. Talebi kabul 
edildi. Fakat -bu muhtariyetin ıekli, 
zaınanla ihtilifı mucip oldu. 

Katalonya1 federatif bir dlmhuri
yet .. aaına dayaaan iatikl&I istiyordu. 
Bir ara ispanyanın kurteai denilen 
mebuaan mecliainde soayaliııtlerln 
elueriyeti haiz bulundukları •ırada 

K
bu lıtiklll •erllmelc Gzere idi. HattA 
atalonyalı M. Azana b kil .k 

bu yolda mllhim adı:.r:r· a:ıl~~ 
lıpanyada bir dert haline ıelen erazl 
ıneaeleainl, yaptığı ziraat kanunile 
ne .•razi sahibi, ne de çift amelesi 
lehıne haUedemedi. ÇOnkü kısmi bir 
e~aıl tenii esaaını giltınOıtO. Onun 
içın ortaya bu kanunla mObim bir 
~ar!' açmıı oldu. Bu baJ, memlekette 
erın bir aksülamel uyandırdı. Sııt 

~ricalar, milıtakll aaA' ispanya konfe-

lera~yonu namı altında birlettiler ve 
f ındıki rnecliaio (465) mncudundan 
(245) reyini ellerine aldılar. Bu ku•
vet aayuinde M. Azanamn cra:d 
kanununu detiıtlrmeye teıebbüa 
Aittiler. iktidar mevkiinde Samper 
bOkGmetl nrdı, kendini kAfi dere-
cede kuvntli g6rmedl, i•tifa etti, 
yerine, radikalların reiai M. Lerru 
geldi. Soayall•tler •• IKatafonyahlar 
•a•iyetin Yehametfnl anladılar ..,. 
Madride karıı olan mukanmetlerlnl 
arttırmaya başladılar. Nihayet Kata
lonya Jeneraliııte reiıl olan M. Kom· 
pania ispanya ile a1akadar her türln 
mtleHeH ile Kntalonya mOeHeHlerl
aln mOnaaebeti keameıi tmrlni ver
mesi Ozerine Madrit harekete gtçtl 
Yi ffU bir kıyam demek olau bu 
laareketi tenkil• baıladı. Şimdiki 
•ukuat, bu tenkil hareketini lnkitaf 
•den muhtelif aafhalarıdır. - Süreyya 

Roma'llgada 1 
Vaziyet 
M. Titülesko MüzaKere

lerle Meşgul 
BDkref, 9 ( A. A.) - Baıvekil M. 

Tatar~.ırko, eaki Hariciye Nazın M. 
Titülesko ile bir saat kadar gHrfişmOı, 
&onra da Kıral, M. TitOleskoyu kabul 
etmlttlr• Bir buçuk aaot Kıralm ya• 
nındn kalan M. Titillesko saraydan 
çıkınca tekrar Bnıvekil ile göriltmfiı· 
tilr. Bundan sonra da Başvekil, Kıral 
tarafından kabul edllm"ıtir. Verilen 
haberlere gl>re, Baınkil, kabine 
namına M. Titüleskoya tekrar Hariciye 
Nazırlığını teklif etmiştir. M. TitUluko 
henüz cevap •ermemiştir. 

Londrada 
Bir Hadise 

Meçhul Eller Alman Se· 
faretine Kırmızı Bayrak 

Çektiler 
Londra, 9 (A. A.) - Londra'dald 

Alman elçilitinin bayrak s3nderine, 
meçhul eller, lıı::ırmw bayraklarla 
''Taelmaaı aerbeat bırakın,, ibareaiai 
taııyan beyaıı blr bayrak çekmlıler
dir. Bunu ıöreo elçilik erklnındu 
biri hayratı hemen oradan kaldır .. 

mıtbr· 
(Son Poataı T aelman, Alman yada 

komilniıt fırkası lideri idi. Şimdi, va• 
tana ihanet •uçundan muhakeme edi
liyor.) 

Belçika da Askeri 
Bir Hadise 

Bir Ordu Kumandanı Hak-
' kında Tahk~kat Yapılıyor 

BrllkHl, 9 ( A. A. ) - Gazetelerin 
_yaıc;lı~ınrı alret 3 OncO ardu kuman
danı lııak~aöda t-:amıu;t yapı mıa.:tMl.li. 
Buna Hbep, DçDncD ordunun yaptıtı 

bir manevra sonunda erlı:Anıharbiye 

reiıinin, Belçlkanın •mOttefiklerinden 
ı&phe ettiğini aöylemesidir. .. 

BrilkH!, 9 ( A. A. ) - Mlldafaa 
Nazın M. Deveze, ErkAnıbarbi~ Reiat 
Jeneral Nuyten'e atfedilen ba.aı ••t
rlyatı reamen ve katiyyeo telıaip 
etmektedir. 

Aşk 
Gençlerindir 
No.42 

10· 10 • 934 
Şimdi bUtUn teslliıl son ayrıht 

dakikaaına kadar ellerinin ııcak· 
bğı avuçlarında duyduğu Leyli 
idi. 

Genç kız bir yardımcı melek 
gibi, bir kardeı, bir ana, bir 
Hvglli ıefkati ile ona ıokulmuştu 
ve o hiçbir zaman Leylayı bu 
kadar sıcak bulmamııtı. Genç 
lozın ince ruhu onun bfitnn ıstı• 
raplarını yumuıak bir bahar hava
li gibi serinletiyor, hafifletiyordu. 

Merdiven alınacağı dakikada 
aon defa yaklaştılar. Reıidin alev 
alev yanan dudakları Leylanm 
alnında kaldı. 

Bir kelime daha konuımaya 
takatleri kalmamııtı. Knçnk bir 
hareket ikisini de ağlatacaktı. 

Genç kız vapurun dik asma 
merdiveninden inerken dllşme
mek için halat korkuluğa sarıl· 
mışh. 

"Karadeniz" ağır bir manevra 
ile yemlikten çözUlmOş bir huğa· 
ilbi yavaş yavaş açılırken rıh
tımda tazo bir ay kadar kUçUlen 
Uylinın beyaz yftzUnde billur 
afbl &öz yaılan akıyordu. 

Burhan Cahil 

Ve Rqit 80D dakikaya kadar 
beklediği annuiııl. kardefini 
rıhbmda görmediği içia geride 
bırakbğı ilemin kendWne bllsbö
tlln kapandığını anladı •e LeylA
nın bir damla gibi kalan beyaz 
ylizU kalbinde sıcak bir gUneı 
gibi büyüdü. 

* Hasibe Hanım oğlunun arka
sından tehlikeli bir kaldırım 
taıı gibi savurduğu o mllthif 
inkisarla içine biriken hıncı biraz 
ha fifletmiıti. 

Reıit çıkar çıkmaz tıpası çe
kilmit bir ha•uz gibi taıtı. Ya· 
nmda kimıo olmadığını da dtışfin· 
meyerek söylenmeye baJladı. 

- Evladın nankörüne düıttın 
talihsiz karı bir kuru kafacığım 
var, evlat kahrı çekmek için ne 
günah itledim bilmem. GOndib: 
rahatını, gece uykularını feda et. 
Boyunca evllt yetiştir. Sonra tam 
ınllrilvvetini görUp kötede batını 
dinleyecek zaman gelsin. Sana 
sırtlarını çevirsinler, IAnet olsun 
emeklerime! 

Yukarıda dolaıan Türklioın 

spanya Kıyamı 
ihtilalciler, Bir Takım Çocuk Ve 

Kadınları Kesip Yakmışlar 

Bazı llatigat l•tl6lrl•rl olııta'll Llz6011 
B.r..ıo-. 9 (A. A.) - Don hDkii- tüfek, 8 sandık doluıu bomba, 125 

met dairesi cınruada yiae ail'b pa- sandık dinamit, daha da birçok ail'h 
tırdıları o\ıauttar. Ka•udan jeaeral ele a•çmifür. 
Batet, aaileria kurıuaa dizildiklerinin facıa sahneleri fazlala,ıyor 
yalan oldutunu aöylemiftir. Madrit, 9 (A.A.) - GUn, oldukça 
.. Madrlt, 9 ( A. A .) - Aaturyaata, Hll!İz geçtiği halde, lStleden sonra, 
ıçıade (52) nefer taııyan bir kamyon ıehirde tekrarıian sokak muharebeler) 
11ilerin dinamitlerile berhava olmuf, baolamıttır. Birçok yerlerde bomba-
neferleı lSlmDıtOr. Jeneral Batet aai- lar ablm11tır. Şehrin iaşesi gittikçe 
lerin • j'uıdıkları d8rt barakaya ateı ançleıiyor. Yiyecek taııyan arabalar, 
edilm .. ini emretmitlir. Barakalardan baı:an ateıe tutuluyorlar. 
iklai tutUflDUftur. Aailer içindedir. Orta istasyonda sıkı bir çarpışma 
Diğer barakadakiler teslim olmuılar• olmuı ye 6 kiti ölmfiı, birçok kim-
dır. Santakııbılina dağındaki asiler seler de yaralanmıştır. Puerta del 
tHJlm olacaklarını bildirmişlerdi. Sol'da da ayni 11Urette kanlı hidiıeler 

Grevciler Sevildekl tarihi bir kili- olmuttur. 
aeyi yakm•olardır. Asturiyaa'ta ordu ilerlemektedir. 

lhtlllll Df · i t Palençia yakınındaki bir köyde, 
n n us zay a ı •aıı b. k 1 1 dı · ·1 M d "t 9 ( A. A. ) Dil k • er ır tf ayı uçurmut ar r, ıı•ı 

a rı ' - 0 8 tam muhafızların çoluk, çocuklarını kH· 
çıkarılan bir ı.tatiatik, ihtilal kurban- ı 1 b" ""k n d d k. 

5 
m f er ve ır o a"z yur un a l ço• 

hırını 00 öl\l ve 2.000 yaralıdan ib&• ki l h' ı ı ,., ırldQ cu nr a ra ıp er n çocu6 unu u r• 
ret ıröaterlyor. mnşlerdir. 

Fastan asker bekleniyor Madrit ile hudut ara•ındaki şimen• 
Baraelon, 9 (A. A.) - Vaziyet de- dlferler yeniden iılemeğe baılamıtbr. 

jjı•--~· F-'taa ..ker selm .. i Yabancı aautelerlıı memlekete ıılr-
~ ••aİ y•••ktır. 

Cumarteaideaberi, BarHlon'da 2.000- Div.ınıharpler itti baılamııtır. 
den çok adam tnkif edilmi9tir. SUkOn Avdet Ediyor 

B raeloo a.l!erini aorguya çekecek Madrlt ( A.A. ) - Dahiliye nnzırı 
olu dlnnıbarplar bugilo it• ba"ıhya- ihti1ilin tamamile bastınlmıı oldutu-
caklardır. •u allylemiftir. Katalonya reisi mn• 

Bıı dinnılla.rplerln altım cezaaına kuf M. Kompanla ile arkadaılarıoın 
hDkmetmeleri, ihtimal haricindedir, ölilm cezuına çarptı.rıldıklaruıın yalan 
deniliyor. olduğu a<Syleniyor. Bunların davaları 

Kata1onya dahlliye aesaretinde henib görOlmemiıtlr. 
yapılaa araıtırmada 1,000 kadar ( Devamı 11 inci yfizda ) 

ayak seıtlerlne kulak vererek 
d;>vam etti. 

- Bakalım bir llmidim şu 
kızda.. hemen Allah beni onun 
ytlzOnden güldllrsün, kız evlAt 
hıyır&ı:r. olur amma Türkinım pek 
halim, selim. Pek melek kızdtr. 
Hemen o da ağabeysine çekmesin. 

Evlat sevgisi birdenbire kaba· 
rarak yukarıya sealendi: 

- Türkan ı 
- Ef encliui. 
- Ne yapıyor&un yukarıda 

yavrum. Gelsene yaıuma ! 
- Geliyorum anne l 
TürkAn merdivenlerden iner

ken Hasibe hanım sardığı kalın 
aigarayı at~ledi. Ü&t üate iki de· 
riıı ne.f ea çekti: 

- Bütün derdim fU kı:r. he
men Mevlam hayırlı bir kısmet 
lhsan etıin. Ağabeğiai olacak 
aönnl fıkaraaından ona bayır 
kalmadı. 

Tnrkin içeri girmiştL 
- Ne var anne f 
Daha ne olsun kızım. Daha 

ne olsun. Şu ağabeğinio yaptığı 
marifeti beğendin mi. Aklıma 
ıeldikçe derdim kabarıyor. O 
Leyli olacak teaeıir horozu 
oğlanı nasıl zaptetmif, aen de 
gördün ya!. 

Türkln minder!n kenanna llifti. 
Hasibe hanım: 
- Giderken sana biqey aöy

ledi mi? 

- Sık sık mektup yazmamı 
ılSyledi. fzmire gidince adresini 
yazacak. 

- Yazmaz olsun lüzumu yok. 
Artık uzun ezgi namelerini Ley• 
IAsma göndersin. 

Derin bir nefea daha çektik
ten, dümanları burun deliklerin· 
den oklava gibi çıkardıktan sonra 
ilin etti: 

- Bütün emeklerim boıa çık· 
tı. Ben ağabeyine ıöyle zengin, 
hail vakti yerinde, babası, ailesi 
nlifuzlu bir kız slmak istiyor· 
dum. Hilimi:ıl biliyorsun. Baba
nız bize kıt kanaat geçinecek 
iki parça ıey bırakabildi. Nur 
içinde yataın sizi hiç dlifünmedi. 
Ağabeğin ne kadar olaa erkektir. 
Kendini kurtarır. Fakat arkada 
sen varaın, ben varım. Yarın 

6bllr gUn •en de gelin olacaksın. 
Ben kupkuru kalacağım. Eğer 
ağabeyini dediğim gibi zengin bir 
yere çatsaydık ıen de ben de 
rahat ederdik. Onlann •ayeıinde 
seni de o ayarda birile evlendi
rirdik. Ben de Ahır vaktimde 
köıeye çekilir, batımı dinlerdim. 
Musibet oğlan •İnek gibi gitti o 
sıska kano ağrısına göntU verdi. 
verdi. Hay böyle tabiat•iz g6nül 
olmaz olsun. Amma göreceksin 
ağabeyin o peda•ra tahtasını 
alamı} acak. Nah işto turaya ya· 
uyorum. Alamıyacak. Ben ••ğ 
oldukça Melek Hanımın kızı 

( Gönül lıleri J 
Okuyucularıma 
Cevaplarım ••• 

- Ben niçin mes'ut olamı• 
yorum. 

Beyazıt civarında oturan bir 
okuyucum, Sin bey, bana bu auaU 
soruyor, kendisi iki defa evlen· 
mişlir: 

[ Birinci zevcesi lzmirin işgali 
esnasında tehlt düşmUt ve ona 
bir erkek çocuk amanet bırak· 
mııtır. Bu çocuk timdi lzmirde 
bir akraba yanında bUyllmektedir. 

ikinci zevce ise, tabii ilkinin 
vefatını müteakıp almmııhr. Fa· 
kat kafa dengi çıkmamıştır, şim· 
dl ayrılmak kararmdadırlar, fakat 
bu ayrılmanın merasımı epeyce 
uzun ısUrecektir Ye okuyucum te
reddüt içindedir: 

- Ne yapsın? 
Ben her ıeyden evvel lımirde 

bir akraba yanına bıraktığı yavru
yu buraya getirtip glSz&ıünde bU
ylltmesine lnmm görllyorum, para· 
ca vaziyeti müsaittir. Eier çocuk 
okuma çağındaysa bir yatı mek• 
tebine verilerek, değilse iyi bir 
bakıcı ile evde bllyütUlerek yetiı· 
tirilebilir. Esas bundadır. lkinci 
zevcealndeo aynlmaaı meselesine 
gelince, ben talakın alelumum 
aleyhindeyim, Fakat madem ki 
karar verilmiı, tatbik aahamna 
konulmUJbır. Neticesini bekle
mekten başka çare yoktur. Arada 
geçecek zamana gelince bu kııma 
ait naılhatJerİ Yermek bana dDt· 
meyen bir iştir. 

Y ozgatta M. Beye: 

iki sene evvel muhltlnizden 
ayrılan bir kıza, mektup gönder• 
meyJ aeden dDıUnilyoraunuz, an• 
lıyamadım, eğer, me1J11 bir rabıta 
tesis etmek emellndeyıeniı, ba· 
baaının adresini biliyoraunuz, ml
racaat edebilirıinU. Aksi halde 
aralarında yllzluce kilometre m .. 
aafe bulunan ayrı ayn iki ıehirde 
yaııyoraunuz, mektup teatilinden 
ne fayda çıkacak ? 

llANIMTEYZE 

benim gelinim olmıyacak VHH• 

llm. Kendi geçlnmelerinden Aciz· 
ler, kalkmıılar Alemin çöpsUz tızft .. 
mOnft beslemeye. Nerede bu bol• 
luk. Ortaya bir çiftlik davası at• 
mıılar. Bol keseden yemle Ale
min bir pırlanta gibi evlAdını a ,. 
lamıya kalkıyorlar. O çiftlik da· 
vasmı kazanacaklar mı zanne• 
dersin .• Bana yutturmaaalar bari.. 
Haydar Bey Allah selimet versin 
çapkın bir adamdı. Babkesirde 
bir metresi var diyorlardL Hal· 
bukl ouu da niklhlamıt- Çocuğu 
da olmuı. Elbette olur ya. Adam
cağwn hakkı vardı. O Melek H. 
olacak tandır kuru.au ile oturacak 
değil ya. Şimdi Haydar Beyin 
o kadından olan çocuğu çiftliği 
zaptebnit- Bu nazeninler de ana 
kız dava açıp çiftliği kurtara• 
c.aldar. Sonra aatacaklar. Para• 
sile apartıman alacaklar.. Ölme 
qeğim ilime yonca bitecek... Aç 
tavuk kendini arpa ambarında 
sanırmıı. Bunlar da ana kız bu 
hesap.. işleri gUçlerf yok, bqları 
sıkıldıkça çiftlik rüyası görüyorlar. 
Kendi gördükleri bir ıey değil. 
Bunu alemo de sabi diye anla· 
hyorlar. • 

Hasibe H. izmaritini fincan 
tabağında söndürdükten •onra 
ayaklannı uzatıp başını yaıtığa 
koydu: 

(Arkası var) 

_________ _;. __________________________________ ....._. ____ _ 
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Tavukçuluk Bahsi <ı> 1 

1 l 
Tavuklarda 
Verem 

Hastalığın lnkitafı aiır oıup 
mliddeti (2-3) haftayla (3-4) ay 
&rasında değişir; bUnyeıi pek k\lV• 
•etli olan tavuklarda ise bu mlid· 
det daha çok davam eder. 

Bulaşan azanın muhtelif olma· 
ıma rağmen yalnız karaciğerin 
muayenesi ile hastalık hakkında 
bir fikir elde etmek mlimkiin 
olabilir. Veremli bir tavuğun 

karaciğeri pek bliyük ve hayva· 
mn umum sıkletinin 1/4U kadar bir 
ağırlıkta olur. Karaciğerin i zerin
de verem mikroplarmm tahribatı 
görünür; bunlar bir takımı lekeli 
olup en küçükleri kül renginde, 
diğerleri de sarımtırak renkte 
aynen bir takım tat parçaları 
manzara11nı arzederler. 

BUytiklUkleri bir iğne tepesin· 
den mercimek tanesine kadar 
muhtelif boydadır. Bütun karaci· 
ğer ise balmumu gibi sarı bir 
renk alıp bazı defalar da emo
raji aliimi göıterir. Baraaklarda 
iıe bir takım küçlik kabarcıklar 
te,ekkül eder; mUıtesna ola· 
rak bu kabarcıklardan pek 
büyüklerine de tesadüf edilir. Ci-
ğerlerdeki kabarcıklar ya ayrı 
ayrı veya birleşik ve büyük ôlur· 
lar. Böbreklerdeki kabarcıklar 
hem güçlik hem de serttir. 

Tavuklardak emik veremine de 
sık sık teaadUf edilmektedir. Ke
miklerin mafsal yerleri ıibi daima 
rurubetll olan mahallere arız olur. 
Bir de cilt veremi vardır ki tüy· 
lerin diplerinde bir takım kabar-
cıklar hasıl eder. 

Tavuklardaki bu muhtelif ve
remi ayni alaimi arzeden diğer 
bazı hastatıklardan tefr;k etmek 
için muhakkak kan muayenesi la· 
zamdır. Yalnız veremde dikkat edi· 
lecek bir nokta var1a o da hastalı-
ğın diğerlerinde olduğu gibi yalnız 
bir azaya değil bütün vücude bu· 
laımıt olmasıdır. Yalnız harici 
alAim ile haıtahğı tethlı etmek 
hemen imkan haricindedir. Hal· 
buki önUne geçecek tetbirl ala· 
bilmek için hastalığın oe oldu· 
ğunu derhal anlamak lizımdır. 
Bunun için de kan muayeneıl 
ıarttır. 

Bir de Tuberculination deni· 
len bir ameliye vardır ki bu 
da tavuklara verem kabarcık· 
larmı aşılamakla olur; aağ
lam tavuklara hiçbir ıey yapa· 
mıyan bu verem kabarcıklarıı 
esasen veremli olanlarda akıUli· 
mel yapar. Bu ameliye için in• 
&anlardaki verem kabarcıklarını 
kullanmak hiç. iyi değildir, yalnız 
tavuklarınkinl kullanmak lbımd&r. 

Enjeksiyon ya sakal veya ibik· 
te yapılır. Veremli tavuklarda 
enjeksiyonu müteakıp azami 48 
saat zarfında akıUllmel hatlar. 
Fakat bazı defalar hasta tavuk· 
lara da bir ıey yapmadığı vakı· 
dir; bunun için enjeksi)'onu uzun 
fasıllarla tekrar etmek icabeder. 

Veremin kat'i olarak bir te
d8\ iıi yoktur; ancak ııkı bir 
ıurette tavukları tetkik ederek 
veremlileri bulup ayırmak ve 
bunları feda etmekten baıka bir 
çare yoktur. Böyle tavukların 
yumurtalarını kat'iyen yememeli 
ve kuluçka altına koymamalıdır. 
Gelecek yaztlarımı:zda bir az da 
yumrtalardan bahsedeceğiz. 

* Dr. Ahmet Hüseyin Beye: 
Doğrusu (klorit, Chlorite) olup 

aehven 11Florlt,, deye yazılmııtır 
efendim. 

Erenk8yı Bereket Tavuk Çlftllll H••tıll 

(J) Tuuk ve Tavukçuluja •it elan 
mltkllllerlnld ıorunus, mGteha1111 alse 
••••p •erecektir. 
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Frtını.ızl•rın yoptıkları ••pgttni "" çok kuuvdll Bir dttıdz•ltı ••ml•i 

Bir Asker Dizile 

Su Likırdıları Arasında 
Silih Şakırtıları 

Yepyeni Şilihlar Kadro Harici OluyOr 
Ordu, millet ku\'veti ve harp, 

bunların hepsi bir kelimede hulasa 
edilebilir: Silih. 

Büyük askerler Ye meşhur 
kumandanlar düne kadar, hatta 
bazıları bugUn bile zaferin, ıa· 

dece süngünlin ucunda olduğunu 

söylerler. Fakat fen sahasındaki 
yeni icatle.r ve yeni bulutlar, bu 
kaideyi değiıtirmiştir. Artık zafer: 
iyi silaha sahip olanda ve bu 
iyi ıilahı mükemmel kullanan· 
dadır. 

Bu yeni kaideyi koyanlar 
diyor ki: 

11 
- İstikbal harplerinde bü· 

tün İfi silahlar görecektir. Öyle 
demler olacak ki asker yerinden 
bile kımıldayamıyacak, sadece 
elindeki sil€thı, kendini kimseye 
g'<>stermeden kullanmıya başlıya· 
caktır." 

Yine fen adamlarının söyledik· 
lerine göre, istikbal harplerinde 
elektrik kuvveti, çok btıyUk rol 
oymyacaktır. Ağır toplar hep 
elektrik kuvvetile iıliyecek, mer• 
miler namhnın içine elektrik kuv• 
vetile ıUrUlecek ve atıılar da hep 
eiektrikle olacaktır. Bu vaziyette 
top neferlerinin vazifesi aadece 
elektrik dtiimesine baamaktan 
ibaret kalacaktır. 

Hatta elektrik kuvvetinden 
edilecek iıtif ade o kadar büytik 
olacak ki bu aayede tayyareler 
nefeı alamayacaklardır. Hulila 
istikbal harpleri, elektrik ve ma· 
kinenin boğazlaıması teklinde 
olacaktır. 

Bu yazdıklarımız, allkadarla• 
rm ileri ıllrdükleri iddialardan 
ibarettir. Bu iddialann hakikat 
derecelerini fimdiden keatlrmek 
bizim için mllmktin dej'ildlr. Fakat 
şuraıı da muhakkaktır ki lıergUn 
bir glin evvelkinden çok daha 
yeni ve daha mUk~mmel çeıit 
çeıit ıilahlar, harp vasıtaları, 

&lUm aletleri icat ediliyor. Bugün 
ıilih fabrikalarının gizil odalarında 
mahrem olarak çalııan •• hariçte 
biç. kimse ile konuımamayı taah· 

Amerika ordu••Jtda telsiz rnakirtttgl• teçlab eılil•dı zırhlı otolftoblller 

l'tıggtır•lerln geldlil l.tlkametlttrl 
ki1011t•ll'•lt1rct1 az•lctc,. lcttıf ttd•• 

dinleme al•tl 

hUt eden mUhendiıler yeni icatlar 
başarmak için daha da uğraııp 
duruyorlar. BlltUn bu yeni icatla· 
nn plim ve projeleri, ıillh fab· 
rikalarının en gidi köıelerinde 
mahfuz duruyor. 

Şunu da ıöyliyelim ki her yeni 
icat, eaki bir icadın pabuçlarını 
dama atıyor. Nitekim Fransız or· 
duıunda bu yüzden milyonlarca 
frank havaya uçmuıtur. Diğer 
ordularda da vaziyet böyledir. 
Meıeli en baait ıilAh olarak tll· 
feği ele alalım. Bu tüfekten 
daha iyisi, daha it• yaran icat 
edildlii takdirde Hki tüfeği kad· 

ro harici çıkarmak, yerine milyon· 
Iar harcamak suretile yenisini ge· 
tlrmek icap edecektir. 

Silah fenoile uğraıanların id
dialarına göre, zaman gelecek ki 
devletler hiç el !lllrülmemft ve 
tedarik edilmeıi tığrunda milyon
lar aarfedilmit olan silAhları 

ahiln birinde yeni bir icat kar· 
ı nda ri e n en a arak 

Bitpazarma göndermek mecburi
yetinde kalacaklardır. 

Gör81llyor ki ıilAhlanmak 

ırnlay bir it değildir. Altın ha· 
zinelerinfn silah fabrikalarına 
akması demektir. Bununla bera• 
her, milletlerin kendilerini mUda· 
faa etmek mecburiyeti karfmnda 
ıilahlanmanın zarureti de mey· 
dan dadır. 

Yazımızı bitirirken yepyeni bir 
iddiadan daha bahıedelim, ld 
ıudur: 

Hayalile bile titrediğimiz bo
ğucu ve öldürllcli zehirli gazların 
istikbal harplerinde rolleri zanne• 
dildiği kadar bUyUk olmıyacaktır. 

ÇUnkU her zehirli gaza karıı, 
ba,ka bir gaz kullanmak suretile 
onun zehirinl hiçe indirmek ve 
hatta tamamen tesfralz bir vad• 
yete ıokmak mllmkUndUr ve bu 
lmkln tahakkuk edecektir. 

Bu ıöztıo de doğruluk dere• 
CHİol kestirmek bize ait bir me
sele değildir. Bunu kimyakerler •e 
fen adamlara halledeblllr Ye biz 
de o zaman tekrar bu meaeleye 
dlSneriz. - lf. 1'- )#.. 

Fr•11•ız alır topç• 6.t•r••l•r•Jtdtı 
••••/• ölçe11, nl1011 altın •• 

•l•t•m 6ir diir6i111 
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Resminizi Bize Gönderiniz ... ... 
Sis• Tabiat,nızı Sögligelim 

Reamlnlzl kupoıı ile l'Önderlnls. 
Kupon dlı}'er HJfamn:dadır. 

1 Mersin; H. D. Hanım; 
( RHmlnln dercini lıtemiyor ) 

Çevik: ve nazlı hareketlerile sevimli 
ve cazip olur. Gülüşleri masum ve 
ıamimidir. Kalabalık yerlere sokula• 
maz, utanır. Kendi•ini gösterici hare
ketlere iltifat etmez. 

~ 

2 Ankara; Z. S. Bey; 
( Reamlnln dercılnl lıtemlyor ) 

Herkesle müsavi derecede abpap 
olur. Nadiren kızar, mUmküıı olduğu 
kadar neıe1ini muhafaza etmek İiter. 
Başkalarının ıözlerine hakkmdaki de· 
dikodu cereyanlarına pek ehemmiyet 
vermez. 

• 4 Ankara Salih Efendi: 
( Foleğrafının dercini lıtomtyor ) 

Zeki ve o niıbette yaramaz blr 
mektepli huıusiyetlerini muhafaza eder • 
.A.rkadatlarına takılır, alay eder, aıkın· 

talara, u1UI ve nizamlara pek riayetkiı 
değildir. 

~ 

3 İatanbul K. Ali Efendfı 
( Fotofrafıaın dercini l•tomlyor , 

Ameli itlerde mud.tfak ohır, kafa
sını yormaz, iıin biraz da oluruna ve 
tesadüflerine baa-lamr. Çok konuşmiya• 
bilir, fakat sözleri tok ve kırıcıdır. 

• 
85 Trabzon Sait Bey: 

( Fotoğnfıaıa derclal iltemlyor ) 

Dudağandan ekailmiyen zaril ve nim 
müstehzi gillüşlerile, zeki ve sabiı ba• 
kışlarile, olgun, hal aşina ve mektuın 
bir inaan karıısında bulunduğunuz hia• 
ıini nrir. Giyiniş tarzında müşkttlp04 
sentlerin bile kuıur bulacağı pek zayıf 
bir ihtimaldir. Tavr ve hareketlerinin 
heyeti mecmuası manalı ve kapalıdır. 

• 
87 İxıınir e. s. Hanım: 

( Fotografının dercini lıtemlyor ) 

Simasının hazin ve manalı bir ifa .. 
desi vardır. Hemen daima, derin bir 
elemin tahta tesirinde gibidir. Bu hal 
her hangi bir inkiaa.rı hayalin veya 
küçük yaşta ana veya baba şefkatin .. 
den mahrum kalmanın acı bir te· 
zahürü olabilir. Maahaza kuvvetli, ira• 
deli bir ... ır~.&ialn..A&mimı - ..,af~ 

kar hareketleri bu hali neşeye tahvil 
edebilir. 

• 36 İıtanbul M. M. Beya 
( Fotoırafıaın dercini l•temlyor ) 

Göründüğü kadar uysal ve eakin 
değildir. Dediğini yapar, iddiayı sever. 
Münakaıa ve mücadelt!den çekinme&. 
Yalnız bu ku.,.vetlerini her zaman ve 
gelişigüzel istimal etmez. Hio bozulma .. 
dan, renk. vermeden maksadına mu
nffak olan mutedil bir insan huıus; 
yetlerlni muhafaza eder. 

• 52 lıtanbul: L. S. Hanımr 
( Fotograhnı• dercini latemlyor ) 

Narin ve zariftir. Güzel ve renkli 
eıyalarm Ani cazibesi gibi birdenbire 
ıevilir, parlar ve göze çarpar. Fakat 
bu halini hırçınlığile telif edebilmişmi
dir? Se.,.imliliğini arttırmak sırlarını 
bilirler mi? Yoksa kıncı ve mukabeleli 
hareketlerile biraz evvel yaptığl tPııiri 
hemen izale mi eder? Her ne giyee ya
kııır, Maahaza buna yalnız ıimuı d"ğil 
tipi de iyi giyinmek ıan'atine vukufu 
kadar yardım eder. Mahrumiyete •a. 
hammül edemediği i9in cömerttir, ınü• 
dahale edilmezse işi inafa vardırabilir. 

• 
47 Mer1ia: S. Z. Beyı 

( R•••latn derclal l•teml1or ) 
His ve hayaline daha fazla yeı 

nrmiştir. HUriyetini fazla sever, kayıt· 
!ardan hotlanmaz. Dilediti gibi hııre
ket etmek ve kim10ye hesap verme• 
den yaıamak ister. Elbi10 ve eıyaem4 
dan çabuk bıkar, parayı israfa yakın 
olarak kullanır. 

• 
10 Mut: Ömer Lutfi Beyr 

( R .. mlnln dercini lıteml1or ) 

Zahiri bir hiddet ve tiddeti vardır. 
Birdenbire parlayabilir. Fakat öfkesi 
geldiği gibi gider. Eyi muameleyf', 
eyiliklere karşı yüzU pek: değildir. Mu· 
amele!!inde, erkadaşlığında samimiv ·t 
hisleri • f\."r:.. Methedilmekten, takdir• 
den ho,lrı.nır. Tenkide tahammtilU pek 
kuvvetli değildir. 

• 
ti Adana: M. P. Beyı 

( Rumlala derctal l•teaiyor ) 
Kalenderliğini derbederlik dereoe

ıinden kurtaracak kadar nizam ve 
uıullere ve hüriyetini tahdit eden ka
yıtlara ria1et eder. Hiçbir geye ehem· 
miyet vermek istemeyen aideliği, t .. 
nzuu altında ıizli bir a•runı n.rchr. 



AYACAK;.· 
L•R ~·~ 

....... 
~-· .... .. ı;ı ......... 

letuitull•larclar. 
ı.•1a111a uhlaatl•• ••••ak 
ip. •kt•• ... yaldt .. Lea· 
dralafl aaıakpasanaa ptl.rlp 
lterabrak arkHl._ıı.. l: ak .. k 

l&lfl41r. 

, .......... . 
.... tekW. .... ..... 
... a. .... ... -. 

BAROMETRE AalDESlı .a17 .... r .. 
ı .............. M ...... ~Hkbtla• .. ......... ...... ..... ••kF .. ... 

... Ulı: ,..aa1p1.w ........ .. .. 
Terrleelü'ala lllbr ..... O.,a 1"8 •kDmlftl 

llOIUIA ....... lılr 
Japear111aılıııl lılr ... ............. '-
.... , ... , ...... 11 ......... 

bu al .... 
....... telı: . ...... ...... _.., ...... ......_ 
~ ...... 
rlWI. 

........................................ Şu G~;ip ... oii;J~d~ ..... Ovasına Getirtileçek Bir Adam! 
.. Topralta Hup Kıamıada fp Yanyacak Bir Kuyu Bulun•biBr, 

Aalamak ,J•ti1or M•unuz ? • 

Deri.al Doktor Moiao'ya Bir Mektup Y azıaız ! 

FraaAmD Selne • et • Marae 
.a&Jetlade Coalo•..._ lmHaa1 
e1 .... c1a firla hlr w, Yarm. 
Tabiat• zenpdlr, bW.aua ko-

M ada/ga/arını 
Kogacak Yer 
Bulamıgan Kız 

EM BorcmrdJ aduu lafl)'U 
.._, batla dlayaam en 

madalyaya Uldp ı ...... ..
.._,..bir 

A)'lll 75 tir. 
Bu genç kız Amerikanın Yun• 

ker tehrinde, Ceder Crut Colley 
umUe anılan llniYer11tede tal .. 
becllr. Şimdiye kadar l>u lıal•er
llte kaç HD8 VI kaç den onda 
ile, bepelncle de birinci ıelmlf 
•• mektebin .u. ...... 11 •• 
.... bepıin ........ .....,. 
llbfbr. 

Mbı Edith 
••aard ayai 
..... d. çelt 
.. kemmelblr 
Jlzıeç,Ye çok 
11aİkemmel bır 

ttlr. 
Mektebi na• ;::r timdlye 

kaçmtı· 
.. bakaya p. 
... he hep
lilal kazanmıı 

laa mha
~rdan da 

madalya 
~. Ken

halindea 

yua yetiftlrmlye mllalttır. Fakat J her etinde Wr ilde&lyea ,...._ 
kurak olclaia için Jataunm hol melde •• W W • mmllldaa. 
yapaadıja A•aalarda, halla ... Ba .. ,. hin •de- ada 
aulaktaa mlmb pkw., llltla Moiwa'dv. IMt•• ille ı.. 
........... ka1bettljl •akitler ... ~,~...._ .. ~"!' .... ~ 
olar. Geçenlerde orta yqla ltlt ............... - ~ .....-
adam otomobU ile nçerken kah- 81Jad .. lalllral etil• Mr. ~ ftlW 

Yealta etmek kere ba kiye at- pidir. lir afact& bilp ... 
rallllf, k6y1Glerle haabibal eder- alclajı pUllı ..,_... .pr 
ken 1Uıuiluk derdindea mutarip pzlp -dol8ttaia ,.de •..,.. 
olduklarını itilince: kenclWtlndea -ellUp t.lkllenk 

- Peki, ne diye kuyu açau- mabat ... terlr • 
JOl'MlllUS? Sualini IOnlUf. Dercettili•k tulafer il 

-..ı1- Ap,.,., fakat pima;er, 11-.ax .. • •ulatelif ftliJ• 
demlıler. lenacle ılUl•fbt. 

Au atJs•ral.J Wr n • ., ,.;ı.;,;:t D, • .1.1,81.,. •l•~D ~-.-..-.ı;-Pu·• 6;YV lfliJ&ı r. ı 

• '8r!!i •. bUlidJ ....... arka· Kaç Li,-. Eder? 
ma dOtUnöz. diyerek Jlrlmey• Şika~ Hertiae acluu tap-
....... yan bir toflr aece ı•rajma ... 

Hem sfcll,or, lae• ele elindeki dqa ..... otoaoblllnla itinde 
çatal det-ti baa!I clt:i•u. baza kiçlk W, aot defteri balar, .. ,. 
epi, MDD &emiae mlftzi tutarak falaruu pYirerek bakar, lflade 
kendi keadiae bir .. ,ıer alyleni- bir drl •ham Ye tahYillt . W.-
yor, ara 111a da ılzlerlai kap- leri Ue hiQlanada rabaa.r , .. 
yaralı darayormUft nihayet: aladır, fakat clefteda ••IWala 

- Şu ayajımı bubjam yerele adı meYCUt cleillcllr. Şof1r ba 
ıu vardar, hem de iç metre ele- defteri bir• daha t.tldJc ~ 
rın itinde, demi• .,.ıHt •ltah Jllpdacak ltlr beraa 

K6yltller kazma kDrelde Bflife- .;ti .. alt tali•at oldutua• Ular 
rek öıter'lea )eri kazllllflar Ye " budan iltlfacle etliat" brar 
bak katen zengin bir kuyu bulaia...- yererek erteti Abala blriktlrdill 
!ardır. Ş indi a den tieri kuraklail bOttlD .,.... ile bona c1aira1ae 
ile m f! ur o an bu kay n hemen -... defterde ıWlfl aotllw 
·;; .. :::;-.:;;; .. ;:;-::=;; ol- 4afaillade alaım ahr •• ftp• 

d 
L- .... aalar .. lcazaact ... ~. 

m 11dır· Bu •• al alana u.plhd (109,000) dolan IMa•...-.. 
birden takm••• ıefuıce, bu •llD!' ~' ,..ıel_,.. ..._... 
kDo d~· f'abt ayid IUllllda t.na alre ioflr ba ı.. tumt 
da bun• mecbari3 et vardır. Çla- ettikten ...,. defW ,.._. " 
ldl madalıalana birini takıp ıt.. ~ .. ,........_ ._,... 
kini ihmal etti mi ~· ~ tap wr ...., ..... 
>'~ ~dııl# ........ ...., .... 
pndl .. tk ........... .. 

Neler Oluyor? 
lnalJtereola Moab ldl....a .... Kutup klfifleriadea profulr 
Eıl 6alu• ralaibi .. Mlatr Ku- Lende ea IOD aeyalaatia-
_,,.,. ilr ... ı.,, polta lcla- oi ı.. 6ir den avdet •ttill 

NIİ tarafı a du zaman Stokholm-
..,,.. 2,S pelll tabi pala •f ••••il.. de dolllanaa mula-

ldemeye aabkam eclilalftk Jla. tepa ziyafet •ermiıtir. Bu 
aun Hbebl ralalp ef•cllye Şarki dyafetiala bqlaca temelini, d ... 
Afrlkada bir Portekiz midemi.. Ja ... hiçbir tarafmda balama-
kell olaa (Mozambik) tea plu bir 11na l•kla ~mayaa bir et Jemle-
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re•• tevdi edildili zaman apr- lçıade donauı o~ar~k buldup bir 
bjı tlıerl•e J•P'fbnla• pulun Ma~tdu k•ibait •e bonlma
mllaacle ettltl ~· t.g. mua için ( ~to~lm )e yıue bu 

.we ...... 
lar .. ,. .... ,, band•o en qatı 
( 10,000J. •ne lacı hlr bA 
aetlcı• ........ fakat .. 
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Rahmet inin Evrakı Gözden Geç ·ril9yor 
- Böyle zamanlarda gençler, 

cahiller araya karışmaz:. Haydi 
biraz dolaş! Diyip delikanlıyı sa· 
vuyorlar. 

Ciğerpare Bey: 
- Sahi mi be? .. Moruk cav

lağı çekti ha!. Derken kamburun 
uzattığı iki mecidiyeyi cebe atıyor. 

- Ulan Sulu, bugUn Cuma• 
mış yahu!.. Hava kararmadan 
bir beygire atlıyahm; birboy Çır· 
pıcıya kadar vuralım! Diyerek 
kanatlanmış g ibi uçuyor. 

Cenaze, taılıktaki kUçnk oda· 
da, tabutun ıiçinde, ertesi sabnh 
gömlllecek. 

Üçüz hanımlar, baı1annda na• 
maz bezleri, alınlarmda çatkılar, 
eJJerinde en'am lar, yukan oda· 
dalar. 

Akşam ezranını itidince kam· 
bur Nabi yine ktlçnk odaya ko
ıuyor, tabutun yanma çöklyor. 
Davudi Davudi bir Sureiferlf 
kıraatinden sonra, g~zlerini utu~ 
turup ağlamış hali takınarak. 
(Destur!) diye diye yukaTı çılayOT. 
Melek Hanımı kapıya çağınyor. 

- V:ediacığlm, diyor, lbaşca· 

tııını ört, maşlahını giy 'f'e bir 
lahza te§rif et. Mlihim bir busuı 
için iki satır görllıelim. 

Taze dulla ıkar11 kar§ıya geçi· 
yor. 

'1(11 /l{J/{I 

.Bir c~•az•I Yalnız çe1l8slnde hafı ekdlr 

bu kadar para ile bir n.ecef nilihür 
bir 'kulak hilAb, bir ıişe de l<alo
mis yağı çıkmıyor mu? 

Başka ne bir k1ğıt, ne bir 
puım!a. ne bir vasiyetname. 

~tıplerden Jbir ~elime bahsoJ
madığı için kambur derin bir oh 
çekiyor. Taze auı ise duralıyor, 
afallıyor. 

Bu kadar olmasının imkanı 
yok; muhakkak .dahası olacak!.. 

yiden balısedilmn ya, nur içinde 
yatsın nukuta rağıp olmamıı, 
ıgayrimenkulAb tercih ıetm.lf. 

Bu sözleri söylerken bissolu• 
nur derecede entbent oluyor, 
yutkunmasını öksürüğe tkarıotm• 
yor, kekelerken ak.ıracak glbl 
gözlerini yumup duruyor. F.akat 
ıgenç kadın, o telifla anlannda 
bu gayritaliiiliji nereden fark 
dacek? 

( Arkuı YAi') -----
Pr.ena Corca Y..-eni Unvan 

Konulacak 
Londra, 9 (A. A.) - Röyter 

ajaneının bildirdiğine göre, P.1'81111 

Vay Bacaksız 1 
Madamın 41.S Lirasını Ka
pınca Tabanları Kaldırmış 

Bir kaç ;gUn evvel Kuledlbio· 
dek Yahudi havrasında ibadet 
etmekte olan bir ;madamın genç 
bir kız tarafından 400 lirasının 
çalınmak i.tenirken yakalandığını 
yazmııtık. Dlln de yine aynı hav• 
.:rada buna b.enzer bir hadise ol
muş, 10 ynıında bir bacaksız. 
bir madamın 415 lirası bulunan 
çantasını aıırıp ıavuıurken yaka· 
lanmııtır. H&dise t6yle geçmiştir: 

Tünel civarında Madam Ma
roni adlı çok dindar ve yaşlıca 
bir kadın otur.maktadır. Madam 
Maronl 400 liradan fazla olan 

paraıwmı v,e bazı altın yUzUk ve 
sairesini kimseye em!liy.et etme• 
diği için bir çanta içinde yanında 
taşır. Madam Maroni evvelki glin, 

bütün serveti içinde bulunan çan· 
taıını koltuğunun altına aıkııtıra• 
rak Kuledibinde ıbuJuuan havra• 
y.a -gitmif, ibadet etmiye batla· 
mııtır. Bir aralık Madam Maronl 
koltuğunun altında bulunan çan• 
t&1mın usulcacık sekildiğlni hJsa.et• 
mit ve hemen feryadı basmııtır. 

Madamın fer:yadını rtfuyan hana• 
da >bulunanlar feryadın geldiği 
tarafa baktıkları vakit kllçllk bir 
Ç(>Cuğun ıaokağa doğnı k()fhiğunu 

!Rörerek pqine düfDltWlerdir. Çe
cuk nihayet arkadan --gelenlerin 

•line geçmeden AVllflllay.a av.af· 
fak olmuıtur. Yapılan tahkikat 
-neticesin.de bu çocugun bu dvar.da 

oturan klğitçı A vramın l O YAflD
daki oğlu Simon olduğu a~ 
mış, -çaldığı ve içinde 415 llr.a ile 
albn pantantff bulumm çanta 
aakladıjı yerJlep alınarak Madam 
Maroniyıt iade edilnüJ, .knçllk 
hırsız da yakaluarak tahkikata 

"JWJ.ıarı _. ,, 

Mühendit 
Mektebinde 

Önümüzde1d Cumarlesl # 
nünden itibaren, Yüksek Mübell" 
dis Mektebinde derslere başlanl"' 

lacaktır. Ayni ~amanda, .mektebf 
yeni ilave .edilen elektromekanik 
ve telefon, telgraf ve -telsiz :ın& 
hendiı!erl mektebi de faaliyete 
geçecektir. Elektromekanik kır 
mı içb mektebin ön tarafıD• 
yeni bir pavyon dave edilmit ,.. 
Fen Fakültesinden ge.tirllen tesl• 
satın yerleştirilmesine başlanıl
mıştır. Muvakkat vaziyette olaJI 
bu pavyon gel~ek &ene ycnilr 
necek, yandaki btiytlk arsadı 
bUyUk bir bina inşa edilecektir. 
Bunun için de şimdiden hazırlık· 
lara girişilmiı, taleb.eden mUtt' 
•ekkil bulunan ve topoğrafya ml
derriai Suphi Kamil .Be,Yin 11iya· 
ıetinde olan bir heyet arsanın 
tesviyelturablyeai için çalıımıy.a 
başlamıştır. Eletromekaniğin y.enl 
binasına iki a.Y sonra baılana· 
caktır. 

Ruam T edbitlerl 
Uıak, 9 ( A. A.) - Tek tır

na1dı hayvanata Arıı olan ruam 
hastalığına ka11ı bükümet b•ar 
lığınca tedbir alınmıı • mllcade
leye baılanmııtır. 
. ...... ----···-----·-··-········-
,..,.. Eu Fırsatı kaçırmayınız : 

Şebzadebaıı 

fliLA1. s ....... sında 
A il flOBEISBI 
DDUGL.ıas FA .. &'NKS 

iBAH HIRSJl 
RDNALD cm.•aWtl 
ıJUmlerinln •OD Jtlbilldür. 
•r.ından ltlbllrMl t 

11ewimiu iki mu.tema Iilm.i birden 

Cennet makarra olan ubudiyet 
ve Hdakatinden, mlişartinileybin 
kendine bidiriğ ey1ediğl tevecctih 
va itimattan, ol Firdevsiaıiyanın 

vediası bulunan muhatabaaına ;ye 
yavrusu Vehbiciğe beslediği fartı· 
vefa ve mubab~tten tuttıırduk· 
tan sonra, vakit geciktirmeden 
ittihazı elzem bazı tedabiri tavsiye 
ediyor. 

Küflfiler1 ınereye makladığmı 
bildirecek belki bir pusula yahut 
iki sabrdk yazı çıkar, elbette bir 
vasiyetnamesi bulunur diye çek
mecesini alUist ediyorlar. Kllçllk 
dolabının gözlerini bopltıyorlar. 

Torbalardaki, &ıkınlerdald birik· 
mit eaki evrakı .lcarıştıyorlar. 

corc•un y e e m se le .. l 18 
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Bermucibi ıer' merhumun met• 
rukihna Şehislamkapısınoa Tazı yet 
edileceğini, ar.ada yetim bulanması 
dolayısile bir vasi tayin kılınacağını 
ıöyledikten sonra göztınftn birini 
kırpıp Cin gibl bakarak, llAve 
ediyor: 

-Bunları arzdan malcadı ICI· 
zanem kulak bükmek, bir an ev
vel ic.abata teve.ınl eylemektir. 
Maşallahtikan salılıa, kimlle, ikile 
bir hatunsun. Şer'an validenin 
vesayeti de makbuldilr, laatta 
Ercahbr. Binae!l iliuılık lı'lç en
duhnik olma V ıediacığım •• Allalıa 
ıftkiir bu ahdi t..:kirin ~erek IBa· 
bı felvapenahide, gerebe mese
leye bilfiil vazıyet edecek olan 
Kasaamhkda, hayli ehbaplanm 
mevcut.,.. Nazım :1reçea'lwe day_. 
tırım; :geçmiyenlerin de el•• etek
lerlllİ &perim; vesayetin elma11m
da tabrtnrlnD kolaycaclk taml
ne muvaffak orurum. 

KaDbur Nabi: ( Geielim mne
lei •liraya!) Dl..} erek gözlerile 
apltya, yani cenuenin bulunau
ğa odayı Jpretten sonra diyorld: 

-Me~hur atalar s6%ftd6r. Ba
gtlniin işini yanna bır.akma derler. 
Şu •ırada va'ktimh mBaaitken, 
ortalık da blabalıklqmadan, 
medıumun yl\kde hafif, lbahada 
ağır metrukitJe daima el albnda 
buludurduğu evr.ak ve mahfuza• 
tım, bir gözdea geçirelim. 

Melek .Hanım dünden ha:zır

mıf. (Pekala!) Diyor. 
Küplü kadı diye nam alan, 

albn ba balığığı dillerde dolqan 
Zinnun Efen diden, nakit olarak, 
çıka çıka ne çıksa beğenirsiniz? 

534 lira, 78 kuruş Uç metelik. 
Ôldliğll dakikaya kadar boy· 

"\dan ayırmadığı torbada yalnız 

S8 bap akann tapu aen~tlerin· 
den baı'ka Cliıe dokunur nesne 
rok. 

Elma kilrk, Şam hırk&11, 

pamuklu yelek. sof cüppe, kıtlık 
ıaba gibi giyeceklerin aıtar içle
rüıl, dikiş :Ualarını -yokluyorlar. 
sarılı sarıkları dolan dolan çözll· 
,rorlar. Takkelerin, nildy.elerin 
bilklllm yerlerini elden ge&iriyorlar. 
Vatak aralarım, yastık :arkalarını, 
minCler 4cenarlarını, keçe altlannı 
anyorlai. Şiltelerin pamuklarım, 
ıdöteklerin :yllnlerinl didim didim 
didikliyorlar. Kerevetlerin tabta
lanm bile aöktıp içlerine bakıyor
lar. 

Olanı olacağı 534 lira, 78 ku-
11lf, n~ metelik. Ne OD para eksiği 
•ar, ıne de on para fazlası ... 

kralın kendisine vereceği dukalık 
Jıakkında resmt bir beyanat yapı
Llacaktır. J>rens, her ihtimale göre 
kraliçe Viktoryanın babasının 
unvanı olan Kent dukau unvanı· 
tnı alacakbr. 

Tramvay Altmda '.Can Ver'8n 
ttleçhul Çocuk 

>Evvelki akşam Edirne kapıdan 
Sirkeciye gitmekte olan vatman 
Alletldin efendinin idarnindeki 
tramvay ..arabasına atlamak isti
yen bir çocuğun dilşerek .ıağır 
surette ezildiğini dUn yazllllfbk. 
Çocuk teda vl için kaldmldığı 
hastanede ölmOf, cesedi de tim· 
diye kadar hüviyeti teabit edile
mediğinden morga kaldırılmlflır. 
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Nabi Efendi ile Mı:lek Hamm, 
ba !hummalı faaliyetlerde iken 
y.atıdar o'kunmll§. Hocalar, aofta· 
llar deV.lr ha'fimine çoktan koyul
muf. \1.ehbi !Bey, tkl mecidiye daha 
ıverilerek; yine kapı dııarı aavul
mu1- lPıerver Hanımla Mahmure 
Huımlara .da: (Kardeıler, Müslll
manın mecidiye kigıdım arıyoruz, 
bir ıtllrJü bulamıyoruz:. O olmazaa :::.:km- ayoll) mavall 1 ı ~im T~/ıl~li -~'!~~ 

Kambur, cin ..gözleri, maılabının T.abiatiDi2i öğrenmek .ietlyonemı 
ıeaminiıi bu kupoodao 10 adet 

önll açılmış olan 1:aze duh. be· ile bitlikte ,gönderiniz. ·Rt"~Dıiniı 
yaz ıgöğıün e, mütemadiyen sa· eıraya tibidır ve iade edilmez. 
kal sıvazl }Or; diyor ki: 

- Gani gani rahmet oı.un. 
Her an ruhuna fatihahan olmak· 
tan, her alqam makamına Yisini
ıerif lr.salinden fariğ olmıyalım; 
y.ann Ahrette 9afaatinl dileyelim ... 
Baksanıza önUmllı.deki ıu bir 
yığın tapo senedine. Refikacığına, 

ciğerpareciğine, 38 parça mülk. 
hemde her biri sağmal inek ka
bilinden akar bırakıp KittL •. Taba-

bulunduğıa 
memle1ceı 

ReeıiD k1i.-i 30 kCIJ'Ütluk 
pul mubbiliadf ıinderilebilir. 

Toplantı, D_avaller ) 
<BGCK ]0NES 
.Aek .-nda 

Awkerl M-11p MemUl'luia 
çln Çaiırtlantar 

FJrb Aakerllk I>Blr-lnelenı 
Heaap Memur Mektebine winnek 
isteyen atWd• iıimleri yuılı d6rt 
efendi .muyene7e •nkadilaak Uare 
Aıakerlik Daireaine mGracaatları: 

fi 0 Yll« :f< A '-E Ril A 

Bugln 'ELtiAM-RA'da 
2 lilm birden: 

(37801) Nakliye Mls. Gani Ef. 

(39940) .Snvlrl Mis. Ömer Cema• 
lettin 'Ef. 

ı . NEŞELi GLAl.111 
LlLY DAMlTA 

{39961) Piyade Mlı. Muataf a 'Zeki 
Ef. 

2- ŞEYTAN ve 
UÇURUM 

(40368) Top. z. V. Hayri Ef. Be· 
fİkt.f. 

GARY CC.OPER • TALULAH BANKHET 

Buglln matinelerden itibaren 

ALBAZA.B Sinemasında 
lstanbulda Hk defa olarak gösterilen 

DENiZAL Ti AJDERi 
FAY WRAY ve R. BELLAMY tarafından 

Bir heyecan ve sergüzeşt harikaaı. Bu fılmde muazzam bir deniz •htapOtlle 
daJgıçların tiiyJer ürpertici hakiki mücadelesini göreceksiniz. 

İstanbul MilJi Emlak Müdürlüğünden : 
Muhammen 
Kıymeti 

Lira 
ı Çadırcılar sokağı 

dükkan tamamı 

Edirnekapı : Çakırağa kuyulu 
arsa tamamı. 

eakl 142 yeni 140 No. h 

sokak 30 eıki va yeni 

Edirnekapı : Kaariyel atik Ali paf& Kantarcı aokak yeni 

ve eski 2 No. h ar.1a tamamı. 

Edlruekapı ı Mollaaıkı Yanaki Kalfa sokağı 1 Q eski 27 
yeni numaralı hane tamamı. 

Kaıımpaıa ı Sipahi furunu caddesi ve Pirinççi ıokağı 
18-18-20 eski mükerrer yeni 22-2-4 hane 
ve dükkAn 1/4 hissesi. 

252 

78 

73 

200 

242 -5G 

Tafstlitı yukarda yazılı emval 14/10/934 Pazar gllnll bilmüza· 
yede peıln para ile ıahlacakbr. Taliplerin yllzde yedi buçuk poy 
akçelerUe yevmi mezkUıda aaat 14 te Milli Emllk ldareai..
müracaatları. "F.,, .. 6076-



tTTIBAT ve TIBAKBı 
s inei kuma No. 83 

Her llekkı mahfu•tlur. 

Nasıl Doltl• ? .• 
Na•ıl Y a,•ılı 1 .. 

Nasıl Ôld•? ıo. ıo- 934 

~======·Ziya ~akir 4=~~===================• 

" T eşkilitımahsusa ,, Çalışıyor, Her-
kese Dehşet Ve Haşyet Veriyordu. 

Hatta kendllerble, babalarını 
llclonnek için bJle emfr v~, 
a.la tereddtıt etmiyecelilerine daır, 
teker teker yemin ettlrilmif ti. 
Bahke1irll Bedrettin lımiade bir 
neferden bqka, bu efradın hepli 
de, bu aaretle yemin etmiflerdf. 
Harbiye Nezaretinde Bekir •i• 
bölOjtıolln llıt kabndaki koj'ufla· 
ra ywlcttirilmi• olan bı; efrat, 
nıerku kumandarnnm emri Mittn• 
da, Adeta bir kıt'ai muntıt111• -~
linde bulunuyorlar, cephelvdo 
J•n pplak ukerler aç ve ıutuz , 
dlifmanlara slj'Ba sererlerken, 
bunlar aıcacık kopılarda, lmt 
•Dtile buleniyorlar •• Malik olduk· 
lan badutıuz imtiyaz dolayıılle de, 
AbdlUhamlt devrinin • Yıldız sa· 
rayı •trafıadaki • Arap ve Arna· 
Tut taburlan efradına benziyorlar
dı. Bunların taıkınlığı az zamau 
zarfında haddini aımıı ve bu ta• 
bur kadroau haricinde bulunan 
ıabitan ve Omeranın maruz kal
dığı bazı haller dolayııile tikiyet 
lllzummadaa fazla oldaj'u lçia bu 
taburu daiıtmak mecburiyeti ha· 
•l olmuıtu. 

Eıa1 itibarile bir muhafız la
taıından ibaret ol- bu tablll'Qll, 
( TeıkllAtı mahıusa ) Ue ka.
vetU bir alikaıı yoktu. it· 
tlhat ve terakki tarihinde 
oldukça mllhim bir rol oynayan 
bu teşkillt, •ın bir JDahl eti haiz 

nın merkezi, Nuru081Danl1ede kia
lUp binaamın yanındaki ıokaiJn 
içinde, binaya bititik olan lSnll 
knçak bahçeli, alellde bir evdi. 
Hiç kimsenin nazarıdlkkatinl celb 
etmeyen bu tarihi ev, pek vatan
penerane mllzakerat ile beraber, 
birkaç kanlı vakaya da sahne 
olmuıtu. Meırutiyetln ilk ıaman
larında cemi) etin en hararetli 
propaiandacılarından olduiu baJ. 
de ıonraları muhalif bir vaziyet 
takınarak • vaktile eline geçirdiği 
ailiblarla • cemiyet rlleıaaını teb
tllde kl1•• eden methur (Sllih 
s•zet..ı Ahibl T ahaln bey). Wr 
deaiıe ile bu eve getirtilerek boi
duru lmuı.. Bir çuvalın içine konu· 
larak Bakırk6J cıvarında bir hen
.tep atbnlm11b... Ba lefldllt 
erklnından maada yabancı bir 
adamın ba bina1a P.'ip pk .. 11 

lmkln ve ihtimal llarldade olclllta 
için, alt kattaki koridorun aibaye
tinde bulanan buak tavanla 
odama claıeme tahtalarında ve 
duvarlanndald kan lekelerini 111-
meye bile Hlzum bluedllmemiftl. 
1 Şu Jaaldkatl de itiraf etmek 
llzımpllr ki, buraya pip te bir 
daha çıkamıyanlar, beyle bir ald
bete muatabak olanlardan ibaretti]. 

-

muhaf a:ıaaanı •• pyet J••l bir 
harp oluraa yiae fa'al bir IWe ko
nul•••"' Merkalua..U,. taniye 
etmlf •• kabul ettirmlttL Hubi
umumi seferberliği bqladıpa• 
man. ilk enel bu kunet harekete 
ıelmİf ve evvelce arzettijimiz 
üzere Kafku cepbeaind• sizli bir 
faaliyete ı•çmltti. GUn ı•çtikç• 
itlerin arhna11 dollyıalle artık bu 
. . b•••nda bir kitinin bulunmaaı 
ıfıD -r k . 'J 
kili ıilrülmemif; bir omuyon ı e 
idare olmaıına Hl:ıum g6aterll· 
mitti.. Bu lüzum tlzerine Merkezi 
Umumi namına doktor NAzım 
Bey, Harbiye Nezareti tarafından 
ıa.terllen IOzum &zerin• Çanak· 
kale Meb'uıu Abf Bey, aaayif 
lılerl dolayııile de Emnlyetiumu· 
mlye MüdUrll Aziz Beyden mil· 
rekkep bir komlıyon teıekklll 
etmiıtl. Bu komiıyonun reımt va• 
zlful, lıtanbulda bulunan Rumeli 

lıtanbul BORSASI 
8· 10· 1834 

ÇEKLER 
kurut brut 

Leaılra 112.71 Praı 11,8' 
NH - rerk 0,111111 Ytyaıaa f,276J 
Parla 12,06 llaclrlt 1,8175 
...... 1,1711 ..... l,f758 
...... 1.405 y.,.... f,60 
Ati.. IS,5725 P .. t• l,'912 
c. •• .,,. 1,4165 ....... 71.'625 
•• ,,. 11.7111 .... ,.. lt,781 
A• ... tlaa t,17S Moako.a 1-.00 

ESHAM Y• TAHVlı.A T 
Lira Lira 

" ..... ...._.;ro;::. .. _.. 12,05 
• fll' 'ı) ... _ ,., ..... w 17 
• (llle11'•) ı~- Ltllrra• Dahlll 8.\50 

o-a.aı ataaı.. 2l,IO Dlr-• •• Ol,..... ,.. • .,_ • ., ....... ı a, .............. " .. .,, .... '".... ... 
Nıdll•••Y· 'llM ~ Ol-

• ••• .,. ....... 16,10 
.: ......... 45,51 o.... .. .... 
..... D. Y0 11,- Ten•• tltll 
ı.t. "'9ayq 15,7S lla•Kr.Po.1• 142.-

0 ...... - • ··- • • • llU 16,50 "_.. •• • • .ııu .... 
Ha...... 17,- &lektrlll -,-
T.W.• 10,25 

MISKUKAT M 
Kurut Kanıt 

ftrll ..... - (Hamit) .,. 

•••• • ·- <lot•tl .. 
Jr. • • (Vahit) .._ 
a.. • ı• ı... ltet11tlrHll altla 

llMl•r• 11,00 (Cl•laurlreı) 850 
IPk••• (01o 1. • J40 (Ha•lt> .,_... .. 
i'al • .... l .. lrllll aJtaa (R•t•t) • 48111 
\ Cl•laur•ı••J 4'15 lVahlt) • _. 
(Aslı} 48IO (9) Boraa harici 

T 8fkillb mahsuaanın kııaca 
tarihine ıelince: Balkan harbinin 
fecaatla neticelenmeai ve Garbi 
Trakyacla Tnrklere yapalan meza· 
limin önOne geçilmek ihtiyacının 
hi .. dilmesi li:ıerine bu teıekklll 
Ylcude ıetirilmiıti... Garbi T rak· 
yada, StUeyman Aıkeri Beyin 
muhitine toplanan Makedonyalı 
arkadaılardan ve bunlann ifa 
etllil vazifelerden bahsebnittik. 
itte bu teıekkDl, teşkilib mahlll" 
•Bilan ilk devrealdlr. Garbi Trakya 
••kfunetl. da{rıldıktan ıonra, sa
lerman Aıkeri Bey bu tef9kk0llln 

,. Beyoğlu'ıaan merkezinde kiiD ,., 

aOVOK OT&L 
ve LOKANTA 

devreclllecektlr. 

İt ciddi "' mükemmel bir haldedir: 
Tekliflerin doi rudan •• açık adretli 
B ğolu I09d N o. b potta Jmtmu 

ey adrelia• cönderilmeıi ~-r 

ve Kafkaı muhacirlerinden ı&
nDlla temin etmektL ilk zaman-
larda Sllleyman Aakerl Bey, ı..
klllbn heyeti umumlyeılnl idare 
ediyor •• Harbiye Nezaretlle 
temaı va:ılf .. ini ifa eyliyordu. 

Bir mtıddet ıonra, Makedonyada 
çalııtıtı çeteci arkadaılan ve 
teıtilltça tedarik olunan ıannlla 
kunetile (Irak) a ıitmeıl &zerine, 
bu vazifeyi Merkez Kumandam 
Halll Bey deruhte etmltti. Halil 
Beyin de Fırka kumandanlıtına 

tayin edilmeıini mDteaklp vazife, 
Merkez Kumandam olan Cevat 

Beye devredilmifll. 
(Arkuı nr > 

.............................. ...-,-· --··-··-···-· .. -··-···-·· 
Franaııca muallimi ..__.._ 

FAZIL 
Harbiye Ne aretl •ki mlterclml 

Fenervolu, Yu eraga ıokeğı, No. 28 

Bu H•ft•kl Maçl•r 
latanbul mıntakaaı futbol 

heretl relallllnde111 12-10.1934 ta
rilıiııde yapılacak olan mıotaka nami 
biriocilik münbakalan •tağıya yazıl
mııbr: 

Takalm ........ 
Galawaray • Jıtaobul Spor ı•nç 

takımları aaa' 11, Galatuaray- Ltanbul 
Spor B takımları •aa& 12,40, Topkapı • 
Beylerbeyi A takımları aaat 13,60, Oa
Jatuaray • lıtanbul Spor A talumlan 
uat 15,80. 

Fen.,..,.hç• aaha .. nclm 
Vefa • Suleymaoıye gen9 takımları 

uat 11, Vefa - Süleymaniye B takım· 
lan 1Ut 12,10, Bilil - Kuımpaıa A 
t,kımlln ...a 11.M, Vef .. Süleymaniye 
A taka•lan .. , llS,30 . 

Betiktat •bumda bu hafta Tiirki,ye 
gurup birincllikıeri yapılacağından fiki1-
tlrde bu nhada mevcut maçlar tehir 
edilmittir. 

Bir Ayda Evlenenler 
Adau, 9 ( A. A. ) - Geçen 

E1lll ayında ıehrlmiz .. ıenme 
memarlupnda 27 çiftin nikihlan 
yapıhmthr. ----· .. .... ····· · ···· ··--........ 

LIN PIATURI 

I'- O..elMl11 ..., ıuı.U. 
"' .. ,.,. •• liri .,.,.. 6lr 
(••il•) ... ,,,. .. 

ı- .. ,... ..... lir N11ll-
•lıl ,,.,, /i•lı ,..,.,.,"' 

•Yfa eayfa sayfa aa1fa l>ipr SoD 
1 2 J ' · 5 >·•rler ·~• 

..oo uo aoo 100 eo • 
Kıf. Klf. Krt. Krt. Krt. Kıt. 

3 ·=·· ••"-'• ....,, (IJ bil•• ..,,,,,,. 
, _ laH H t.1111 ...,,_, 

flrı.cdl .......... .., .. ,. ""''"" 

Garip Bir Bankacılık Dersı ! 

Büyükada iskelesinde 
Bayılan Adam •• 

( Baıtarafı 1 inci yüzde > 
c ... t, hemen tedarik edilea dok· 
torların araıında diriliyor : G6a· 
lerini açıyor ! Demek 6lmemlf. 
Oç11aca aıı filhakika ıımemit, 
bayılmııb. 

Bu bayılan pbıa Bnyakadanm 
lımine (Gosıo) denilen genç bir 
boyacıııdır. lakele meydanında bir· 
denbire yere dUtDp neden bayıl· 
m11? Biraz evvel gözleri 6nUnden 
ıeçirilen iki ölüye mUteeslir ola· 
rak mı? .. 

Goıonun bu yarım ölDmBndekl 
ıebep bDıblltün garip : 

Gogo, btıtUn mevaim çalııa 
çabahya (75) Ura blriktirmft. Bu 
(75) lirayı ·biç kimıenin ftlphe 
etmlyecetl emin bir kan olarak· 
keneli boya ADdığmın içinde aak· 
lıyormu .. G6s8nlin 3nllnden biribiri 
p8fl•• iki alı ıeçirllince bu ı ... ı 
dtlnyadakl dlnyahfım habrlamıı 

•• kimsenin kendimle m•ııul 
olmadı{rına emin olduktan 80nra 
defıne1f ni tllyle bir yoklamıt. ye
nnde yeller eıtlğlnl g&rllnce ora• 
cığa yuvarlanıp bayılmıtbr. 

BDy&kadanın herkesi heyecana 
veren bu altım gtınUndeki umumi 
heyecandan bilistifade fani dtln
yanın bu ( 75) llra11nı bu kadar 

dtışBntlp te usulcacık boya .... 
dıfmdan uçuran adam herlr• 
tibl Bnytkada poliaini de ıiddetle 
mtlteeılir etmi1ı polis hemen tld
detle iıe el koymllf, çok hızlı bir 
tahkikat neticelhade, bereket •er
Iİll, bu paracığı uğruna ıırakka
dak bayılan ( Gogo) DDD çahnaa 
definesini meydana çıkarmı1r (Go
go) ya tealim etmiıtlr. (Gogo)nua 
define1iain ketfl btHDn BllyDka• 
dayı ıevindirdi. 

Def inenin diğer Apğa, parayı 
alan da lakabına (Doktor) deni• 
len genç, mlltefekkir bir kondura 
boyacuıdır. 

Kundura boyacıaa Doktora b• 
parayı niçin çaldıfını aordam. 
S.na ıu terbiye mtltebauıalane 
mııı bile hayrete clatllrecek ce
vabı verdi: 

- Ben Gogoaan 75 papellal 
çalmadım! Bunda yanh11nız var. 
Bu çocuğua para birlktlrclitlnl •• 
böyle mllblm bir parayı boya ıan• 
dığında aakladığmı bWyordam. 
Paraıım bir tBrlD bankaya yabr
mayı akıl edemiyordu. Ona bu ha• 
ta11mo acııım göatererek bir ban• 
kacıbk deral vermek Utediml " 

1. M. 

Tütün Vaziyetimiz iyi 
( Baıtarafl lnel yOade ) 

Şunu memnuniyetle kaydedebi
liriz ki, bu Hneld ttlttha mab1Ull 
tamamen haatalıkıız Ye iyidir. 
Tanınmıı Amerikan ttitlln kum-

•• c 

me~ ................ 
hazırladıldan raporlar iyi haberl
aıizi 1atlamla1bracak mahiyettedir. 
Mahıullln nefiı olma11na mukabil 
rekolte nobandır. Garbi Anadolu 
tDttın rekoltesi, en ı•nlt bir he
ıapla ( oo bir ) mllyoa kilo ola• 
rak tespit edilmiıUr. 

Piyaıadaki ttlttin iatoklan, 
mahıul azlığı Y• rekolte nokaam 
6n0nde aon 8ç hafta içinde 
yapılan Pnlt maamlerle ttlken
mİf ıibidir. Son haftalarda Ame
rikahlar (2,000,000), ltalyaa tatla 
rejiai (4,000,000) kilo tlttln uba 
alarak ihraç ettikleri ıibl Alman
ya ve lnptere ile de tltlla lze
riae bereketli mumameleler ol
muflur. Ve ıu dakikada, Aftlı
turya rejiıl naaıına bir heyet 

lzmirden tOtlln ıatm almak Dzere 
yola çıkmııbr. 

* Garbi Anadolu mlıtalısillala, 
tam yirmi ıenedenberi tattın mallı 
.-lladu y.emecliji darbe, du7ma• 
clilı•a......_ "4tlt~v 
konaral .. ıılrarta • ilkonto ,, fa. 
cıaaına 0 paydos ., boruıu çal
dıktan 80nra ttlttıncller için yeni 
bir lhnlt kap111 açalmıf bulunuyor. 

Bu Hilenin tllttln mllatahalH 
malını yetlttlrecek, taYlıyacak, 
d•lc haline ptirecek •e alaClllUl 
eliae huırlanmıı olarak verecek
tir. Bu auretle aabhp çakarılan 
malın ne iakartau, ne de iakon• 
toıu bulunacaktır. 

Bu yeni vaziyetten aoma, ti
tan piyaavaın biç değilae seçen 
ıenenin ytlzde (otuz) fazlui.le ap
laca{rına kuvvetli delWer vardır. 
Çok Omit oluur ki, ttltln mO.
tabaili bu aene yirmi aeaellk ac:a
ıını çıkuacak biraı daha fula 
huzura kawpcakbr. 

A. Adou 

Deniz Faciasının T ahkikah 
( Battarafı l iuoi yüzde ) 

mitlerdir. Blrind makinilt, hlcliH 
ıeceai ıemioln orta yolla tittiii 
bir 11rada telırafın torniataa ip· 
reti verditiıü, o eanada vazifeal 
batında bulunan ikinci maldniıtin 
derhal yol ke1erek makineyi tor
niıtana verdljlni anlatarak : 

« - Ben derhal lcaptamn yer 
nana koftum, Hoınl Bey, telif 
lçindeydL NTabliaiyelvi indirin 1,. 
emrini vereli, kayıklan denize 
indirdik, kazaya uj'nyaaları top
ladık » demiftir. 

Diler taraftan, •Afitap• mo
tarlnGn haata bulunan ual kap
tanı Salih Ef. De mot&rGn Ahip
lerinden bahçıvan lbrahim Ef. nin 
ifadeleri Yalova jandarmaıınca 
alınmaktadır. Bu ıuretle, SaUb 
kaptanın mot6rll Faik Ef. ye 
kendi mavafakatile verip verm .. 
diji teabit eluacakbr. 

Mlddeiu-mllik Y alovadan, 

deniz ticaret mldlrllilnden •• 
liman dalreılndea denizde aeyrl
Mfer eclea her tlrltl deniz 
nakil va11talannda gece " 
fllndtll bulunması llzımgelen ip
retlerl Ye projekt6rl bulunlDl)'a• 
flleplerln ltllum olmadan ıecelerl 
ıeyabat edip edemiyeeelderi hak
kında mühim bazı auaUer aor
aqaftur. Mal6mdllr ki, ltedenberl, 
limanda lıaretsiz bir takım nakil 
vasıtalarının dolaıtıklan her •aldt 
ıiklyeti mucip oluyor. Gelecek 

• 
cevaplarla ehlivukufun raporlan 
•e ıahitlerin ff adeleri ka11ılattınl
dıktan ıonra m&ddeiumumtlik hl
diıe hakkındaki kararını ,.,.. 
cektir. 

HenUz Yeni C•••I 
Bulun•madı 

D&n geç vakte kadar ı bili .. 
rlmizde cuetlerin bulundoğuna 
dair mUddeiumumillie aalCUaat 
ıelmemiftir. 
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BllAI ·ve· Zambak1 

BUyUk Tarlht Roman 

Muharriri: A. R. No.: 60 10- 10 - 934 

Kitare'nin t~ağmeleri 

Her Zaman Sükun f çinde Bulunan Y edikule Civarı 
Birdenbire Büyük Faaliyetlere Sahne Oluvermişti .• 

lbrahimt bu işi maalmemnuni
ye kabul etmiş, Şövalyenin giz• 
ilce kaçırılması için Y edikuleyc 
giderek kal~ muhafızlarile mü· 
zakerata giriımiştl. Fakat, teklif 
edilen bol bol rüşvetlere rağmen 
hiçbir muhafız buna muvf akat 
etmemişti. ÇünkU Sadrazam ibra· 
him Paıa, Şövalyenin büyUk bir 
dikkatle muhafazaaı için şedit 
emirler vermişti. 

Bunları İf ittikçe Antuvanın 

kalbindeki elem ve ııtırap artıyor. 
Şövalyenin bu ıadık doıt ve uıağı 
artık blltlln hırsını şarap fİşe
l~rinden alıyordu. 

Bir gün erken sokağa çıkan 
Amuvan, elinde koskoca bir ki· 
tare ile avdet etmişti. Sokak ka
pıamda onu böyle, boynunda bir 
kitare aaılı olarak gören pesko
pos'un uşağı, evvelA bir haç çı· 
kardıktan ıonra : 

- Sinyor Antuvanl.. Aziz dos
tum .• Burası, papaz evidir. Buraya 
lcitare giremez. 

Demişti. Likin zavallı Pol, 
daha sözlerini bitirmeden göğsüne 
)'ediği ıiddetli bir yumrukla yere 
devrilmlıtl. 

GUrUltuyU duya ak salon ka· 
pısına gelen Peakopoıt derhal ge
ri çekilmiı: 

- Ey aziz Meryem!.. Blrt bu 
eksikti... Çıldırmıı olan ıu zavallı 
Antuvan kuluna, HD merhamet 
et ... 

Diye dua etmiıti. 
Antuvan, bunun farkında bile 

olmamıı.. Peikopoıuo önüne gi· 
derek: 

- Muhterem pederi. Sizden 
bir ricada bulunacağım. Lütfen 
lbrahimi bana çağırtır mısınız? .• 

Diye yalvarmııtı. 
Polt çarçabuk lbrahlml bulup 

getirmişti. Antuvan Y edikule kak
kında lbrahimden izahat latemtı· 
ti. Ibrahimln verdiği malumatı 

dinledikten sonra: 
- Hadi bakahm .• Seninle be· 

raber oraya kadar gideceğiz. 
Demlıti. 

* 
AlelAde zamanlarda bUyUk bir 

ıUkunet halinde yaıayan Y edikule 
cıvan, şimdi oldukça fazla bir 
gUrUltU ve hareket içinde idi, 
Padişahın lradeslle seferber haline 
ıelen ordunun bazı kısımları, Is· 
tanbul surları önünde, Davutpaıa 
ve Çırpıcı çayıra mevkilerinde 
içtima ettiği içi buraların ıUkfıne• 
tine halel gelmiıti. Geceleri, her 
tarafta öbek öbek ateşler yanıyor; 
karargiblardaki asker sesleri, at 
kiınemelerine karışıyordu. 

Y edikulenin tam karıısında 
Ye hendek kenarında Hacı Mah
mut isminde bir ihtiyarın bostanı 
bulunuyerdu. Bu Hacı Mahmut da 
lbrahimin uzaktan akrabası olu• 
yordu. Tertip ettikleri pilin 
mucibince lbrahim ile AntuV"an 
buray aitmişler ve muvakkaten 
Hacı Mahmudun bostanındaki 
kulübeye yerleşmişlerdi. 

Akşamları, ortalık kararıpta 

allkfınet baılar başlamaz Antuvan 
kitaresini alarak hendeğin kenarına 
gidiyor; gözleri yaşla dolu olduğu 
halde, Yedikuleye karı• ayakta 
duruyor; hem kitareıini çalıyor, 
hem de yiikıek sesle ıarkı 
möylUyordu. 

Gecenin 1esaizliil içinde Arı· 

tuvamn dalga dalga yükselen 
hazin sesi, Y edikulenin sert du· 
varlarına çarpiyor; akisler yapı· 
yor .. Fakat, cevapsız kalıyordu. 
O zaman Antuvan meyuı ve mü· 
tee11ir bir halde başını önüne 
iyi yor: 

- Sesimi duymıyor.. Demek 
ki duymıyacak derecede derin 
bir zindanda bulunuyor. 

Diye söylene ıöylene kulübe· 
ye avdet ediyor. Başını y~s 
ve ııhrapla sıkılan yumrukları 
araıına alarak aaatlerce dUtUnU
yor.. Seasizce göz yaılaz:.ı dökU
yordu. 

Jf 
Üç dört gece bu suretle geç· 

tikten sonra, artık Antuvan ıon 
bir gece daha tecrübeye karar 
vermit; yatsı ezanları okunduktan 
ıonra kitabesini alarak yine o, 
yalçın kaya gibi yükselen kulelerin 
karşısına dikilmiıti. Kitarenin çe· 
lik tellerinden kopan nağmeler, 
titreye titreye yükselmeye başla· 
mııb. Antuvanın hüzUn ve elemle 
maJimal olan ıesi de, karanlıkl11r 
içinde korkunç bir heyulaya ben· 
ziyen kulelere çarpmıştı: 
Ey, inıanların en temiz ve en alioenabı 
Olan Türk oğlu!... Söyle .. 
Nerdesin?.. 
Bir bedbahtı felfıketten kurtarmak için 
Kendıni feda ettin.. o kıymetli 
Vücudunu hain kurounlarla deldirdin •• 
Fakat, en küçük bir şikayet hile 
Etmedin... Seni bu hale koyanlar, 
Şimdi ipek döşeklerinde.. nazenin 
Dilberlerin ılık ıineleriode .. tatlı rüyalar 
İçinde uyurlarken.. sen, bu insafsız 
Zındanın hangi köoeııindt1in? .. 
EJ, insanların en temi& ve en uQt 
Olan Türk oğlu!.. •enin mertliğine 
.Meftun olım bu zavallı uşağın 
Antuvan, ııenin için kan ağlıyor. 
Seni kurtarmak için, bu noiz vücudunu 
Lokma lokma parçalatınıya hazır 

bulunuyor. 
Fakat, eana kavu~mak için nereye 
Saldıracağını bilmiyor. Ona, 
Bulunduğun yeri göster .• 
N ereılcsİIJ ?. 

Antuvan, ıesinin bUtUn kuv· 
vetile ve hazin bir Katalonya 
ahengile bunları ıöylerken göz
lerini mütemadiyen kulelerin be· 
denlerindeki dar pencerelere, 
mazgal de!iklerine gezdiriyor. 
Oradan bir cevap veyahut işaret 
bekliyordu... Bazan, oralardaki 
servilerden bir baykuıun ötUşOt 
uzaktan bir köpeğin uluyuıu ona 
birdenbire ümit veriyor.. derhal 
aesinl kesiyor... Dinliyor.. Uml· 
di boıa çıkmca, kelimeler bo-
ğazında düğümlene düğüm· 
lene yine ıarkısına devam 
ediyordu. 
Ey, in.. eaıı .. !arın .. 
En te .••. 

Antuvan, kelimenin ikinci 
hecasmı ikmale muvaffak olama• 
mamıştı. Çelik gibi sert bir par• 
mak gırtlağına dayanmıı.. elin
deki kltare bir tarafa fırlamıftı. 
Boğazından hırıltıyı andıran bir 
ıes çıkıyor; elleri, kulenin bir 
noktasına uzanmıı, titriyordu: 

- Ma, Donna ... Ma, Donna ..• 
Sana inanıyorum.. sana iman 
ediyorum. Bütün şu aefil ömrüm
de, bir kere dahi senden ıefaat 
dilemediğim.. hiçbir ıey için ıana 
ıükr<tmedij'im halde.. itte timdi, 
en ıaf ve ıadık bir hıristiyan 
gibi diz çöküyorum.. ve ıana, 
kalbimin bUtUn minnetlerini tak
dim ediyorum... itte o, orada.. 

(Arka•• nr) 

SON POSTA 

Bir Maskeli 
Baloda .• 

- Bu, banker Salamon Ef ., 
niçin her maskeli baloya Napol· 
yon kıyafetile geliyor?. 

- Elini para cüzdanından 
ayırmamak için!.. 

1 
Milli Bankasında 
En Çok Altın Bu
lunan Memleket 

Franıa Milli Bankası tarafın-

k 
Fransunın dan neırolunan 

. son blançoya na· 
ara vazlgetı zaran bankada 

mevcut altın miktarı ( 82 ) milyar 
(204) milyon franga varmıştır. Bu 
vaziyete göre Fransız parasının 
karşılığı yüzde 80, 77 olarak temin 
edilmit bulunuyor. Bu nisbet 
şimdiye kadar elde edilen netice· 
lerin en yükseğidir. .. . 

Roma beynelmilel ziraat ena-
Dünga titüsü tarafından 

yapılan tahminlere 
pamuk göre bu ıeneki 

.__,._11k_0_1_1_11_•1~ rekolte eski yıllara 
kıyaala azdır. 1934- l 935 rekoltesi 
4,5 milyon ton olarak tesbit 
edilmittir. Bir yıl evvelki rekolte 
5,6 milyon ve fevkalade bir sene 
etan 1931·1932 rekolteai de 6 
milyon tondu. 

Dünyada gözüken buğday iı· 
Dünga buğ- toku Eylfıl ayı 

başlangıcında 133 
dag stoku milyon 500 bin 

kental olarak teşebbüs edilmiıtir. 
Bu miktar Temmuz ayında yapı· 
lan toplamıya kıyaıla 3.SC0.000 
kental fazladır. Bu rakkam 1931 
yılı Eylulünden beri görülen en 
yllksek miktardır. 1931 yılı Eylfı· 
IUnda dünya gözüken buğday 

stoku 269.500.000 kental idi. 
.,,, ........ ıntııııııııuııHıN•---..•-•••••• .. •••••._ 

Son Posta 
Yevml, elyul, H .. adie ve Halk gaadeıi 

Eski_Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
ISTANBUL .. 
Ca:ıetemizde ~ıkan yaıa 
ve resiml~rin bütün hakları 
mahfuz ve guetemize aittir. 

ABONE FIATLAAI 
1 8 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. ICr ----------TORKIVE 1400 750 400 ıso 

YUNANiSTAN 2340 1220 710 27t 
ECNEBi 2700 t 400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Ad rea 
değittirmek as kw'u;tur. ....... 

Celen e'Vr•lt geri t1erltm11&. 
lllnlerclaa mea'ullreı eh11maa. 
·Cevap içio mektuplar• 10 kuıu§hık 

pul ildveai ldzımdır. 

Poeta . kutueuı 'i4l ı.abut 
Telgraf ı Soopoıta 
TelefOtl ı 20203 

1 

-

Birinci teırln 10 

1 Devlet Demiryolları llinları • J 

Portakal, limon ve 
Emsaline T enzilit. 

15· l 0·934 tarihinden itibaren: en •ıağı beı ton olmak veya 
be1 ton ücreti verilmek ıartile, bir istasyondan diler herhangi bir 
iıtaayona yapılacak nakliyattan maktuanı 

Beı tona kadar olan ağırlık için ton baıına..... 20 
Bet tondan fazlası için beş ton ücreti olan 100 liraya llAveten 

beher fazla ton baıma....... 7,5 lira ücret alınacaktır. 
Bu ücret; Payas, Dörtyol ve Toprakkale kısmını da ihtiva 

etmektedir. 

Bu nakliyata, daha ucuz dUıtUğü münasebetlerdde, ıartlarlle 
beraber meyva vo aebze tarifeaf tatbik edilir. 

IO ton Yeya daha fazla olan mersulelere ayrı Yagon verilir. 
Ambalajlı olmıyan dökme mallardan asgari 10 ton ücreti alınır. 
Bu nakliyatın ücretleri muvaıalatta verilebilir. Bu tarifeye tabi 
maddelerden karışık olarak blr mersÜle tertip edilebilir. Tam ha· 
mulell vagonlara, üçüncü mevki bileti olmak ıartilet bir muhafız 
konula bilir. ''6552,, 

* * 
HavaleU olmaları dolayıslle aeyriseri Ucrete tlbl olan aıatıdald 

etya, seyrihafifJe nakledilmek ıartile, seyrihafif birinci ıınıfa 
nakledilmiıtlr. Bu ıuretle ücretlerde yapılan teozllAt nlıbetl %65 tir 

Bu tenzUAt; mobilya nev'Jne dahil eıya için 10 Birinci teırfa 
ve diğer eıya için de 20 Birinci teırin 1934 tarihinden itibaren 
tatbik edilecektir. 

Ağaç (zihayat. KUçUk ve bUyUk) 
Araba (çocuklara mahıuı) 
Araba (el arabaıı. SökUlmemlt) 
Aıma çubuğu (ıihayat) 
Ayna (çerçeveli ve mobilya balfnf lktl11p etmiı) 
Banyo (demir, çelik, tahta) 
Mobilya (kerevet minderler. SökUlmemft) 
Dut yaprağı 
Eşyayı beytiye (dolap, konıol, döıeme, aardrop vı emıal' 

hacimli eıya) 
Fıçı (boı ve cesim bombalar) 
Fidan (garsedilecek zihayat fidanlar) 
Haaır mamulAtı (her nevi) 
Hububat ıaplan (tazyik edllmemlı) 
ipek kozası 
iskemle (sökUlmemiı) 
Kamıı (boyalı veya mamul) 
Karyola (ıomyalı. Söktllmemlt) 
Kızak (ağaç ve madeni. Hayvanla cerrolunur) 
Koza (taze, kuru. Delik, ipek kozaları) 
Koza talaıı (ipek böceğl kozaıı artıkları) 
LaYabo ve emsali 
Mantar ılte tıpalan 
Ot (kuru ve tazyik edilmemlı) 
Pamuk (tazyik edllmemiı) 
Peynir (taıe, tuzıuz) 
Saman (tazyik edilmemlı) 
Sandalye (ıöklllmemiı ve portatif olmıyan) 
Saz (boyalı aaz ve kamıılar. De.met halinde} 
Sepet ( mllzeyyen lllkı sepetler ) 
Sut ve mamulatı (taze) 
Süpürge ( her nevi ) 
Talaş ( tazyik edilmemiş ) 
Tereyağı (taze ve tuzsuz ) 
Yaprak ( zihayat. Dut yaprakları gibi) 
Yosun ( tazyik edilmemfı ) (6599) 

* * 
Maden kömürü nakliyatı-
na f evkalide tenzilat 

5 Birlnclteırin 1934 tarihinden itibaren Devlet demlryollannda 
tam vagonla nakledilecek her nevi maden kömürlerinden ton ve 
kilometre başına t kuruı Ucret alınacaktır. Kok kömtlrll için bir 
vagonun aagarl hamulest 1 O tondur. Bu tarifeye göre muhtelif 
merkezler araaında bir ton kömürün nakil Ucreti şudur: 

Hacıbayramdan Detirmiaazdan Haydarpatad6n Meninde• 

Eıkitehlr 1122 166 314 823 
Ankara 859 429 577 694 
Sivas 305 1031 1179 564 
Adana 802 837 1117 67 
Kayseri 479 809 951 343 
Konya 899 467 748 390 
Malatya 1194 1229 1509 459 
ElAzlz 1313 1348 1628 578 

Fazla tafıilAt için iıtaayonlara müracaat edilmelidir. 6600 

1 latan bul Belediyesi lllnları 1 
Şehir Tiyatrosunun bUfe ve gardrobu pazarlıkla kiraya verile· 

cektlr. Talip olanlar ıeraitf anlamak Uzere Levazım MOdOrlUğUne 
puarhj'a girmek için de teklif edecekleri bedelin % 7 buçuk nlı• 
betindeki teminat makbuz veya mektubile 11110/934 Perıembe gO
al ıaat 15 e kadar Daimi Enctımene mllracaatlan. '15540,. 



m 
10 Birinci teırln 

İspanya Kıyamı 
Takım Çocuk ihtilalciler, 

Kadınları 

Bir 
Kesip 

Ve 
Yakmışlar ______ __,_ ____ _ 

( Baıtarafı 5 inci yDzde ) 
Mmı leçiler konfederuyonu kata-

lonya"da yeniden it• baılanmaıunı 
lılldirml9tir. 

Aıturiyn'taki aailer yavaf, yavaf 
•ClcadeJeden vaıa-eçiyorlar. Yalnız 
Oviedo Yarotlarında dayanmaktadır• 
lar. Biltiln rece Madritin birçok 
••ha1Jelerinde tufek· ateıl devam 
etmiıtlr. 

Asilerin en modern ıllahlarla mil
eehbeı olduklarına dikkat edilmi9tir. 
Soıyallatlerln lu ihti ' ill hazırlamak 
İçin 40.000.000 peuta harcettikleri 
lahrnin ediliyor. 

iki Liderin Tevkifi 
Madrit, 9 (A. A.) - Soayallıtlerin 

lnderi, meb'uı M. Himenyez de Aıua, 
MadrJt'te tevkif edilmittlr. 

Sedll'de şehrin birçok noktalarına 
Dlakineli tllfek yerlettirilmittir. 

Şehir normal halini almıftıl'. Tram• 
vaylar, otomobiller ve yeralb demlr• 
yolu ltliyor. Tiyatrolar, a.lnemal•r da 
bugDn açılacaktır. 

Afrika kıtaatından bir alay piyade 

ile bir tabur Lejiyon askeri bu •abab 
~el mittir. 

Baraelon'da, 81enlu 33 kitiden 
lbıretm1f. 

Porteklzde de rahatsızhk var 
Lizbon, 9 (A. A.) - Rejime dllı· 

man olan bazı unsurlar, teYklf edil-

mittir. Madrit He telefon muhaberele· 
rl, geceleyin gene keallmittir. 

lspanyol Ordusu ilerliyor 
Madrit, 9 (A. A.) - Bir çarpıtma 

eanasında M. Kaballeroı Ue M. Prieto, 

SON POSTA Sayfa 11 

Bir hraş bıçağı ile yüz defa tıra§ 
olduğuna andedenler çoktur. 

H 

TIRAS BIÇAGI 
Şimdiye kadar icat olunan bütün tıraı bıçakları 
aruında en mükemmel Ye en fevkallde olduğu 

· tahakkuk etmittlr. Piyasada mevcut tıraı 
bıçaklannı tRJırtmııtır. Hasan Tıraı bıçağının 
1-2·3-4 numaralı gayet keıkin ve haasas tarafları 
vardır ki her bir tarafile IAakal on defa tıraı 
olmak kabildir. Bu heaapla bet kuruıluk bir 
adet Hasan braş bıçağı ile kırk defa ve ıslak 
bardak ile bilendikte yllz defa tıraı yapılma!t 
mümkUndUr ki dllnyanln hiçbir bıçağmda bu 
meziyet yoktur. Haıan bıçağı iıtediğiniz halde 
baıka marka verirlerse aldanmayınız. Takfüle· 
rinden sakınınız. Fiah 1 adedi 5 kuruştur. 10 adedi 
45 kuruıtur. Hasan ecza deposu: lıtanbul-Beyoğlu. 

Bilbao'da gene karı lıklı tQfek 
.ateti olmuttur. D6rt ölil Tardır. 
Greyciler birçok fabrikaları tahrip 
etmltlerdlr. Elcezire'de umumi grev 
Din edilmiıtir. 

muhasara altına ahnmıf, fakat bir 
alnin ateşi himayesinde kaçmata ' 

muvaffak olmuttur. Bu aai öldOrül- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 

Gibon'da, balıkçı maballulnde ba
nnan son biler, ıillbları i:e tH1im 
olmuılardır. 

müıtür. M. Prietonun oğlu tnkif 

edilmiıtir. 1 Öz Türkçeyle 
Madrit nıiyelinde bir detitiklik Deneme 

yoktur. .______ _ ____ __. 

Sendikallltlerln ileri gelenlerin ~en 
doktor Valina, Çludad Real'da tevklf 
olunmuıtur. 

* Bauelon, 9 (A. A.) - Saat 10.45-

Cenup ile mGoakalat ve muhabe· 
rat göçlükle yapılmaktadır. 

Leon, Aviedo, Bilbao vilAyetlerlnde 
kıtaat l!erlemektedir. 

El Debato gazeteııi uilerin allAh· 
!arının Almanyadan relditinl temin 

etmektedir. 
===============-==---=-= 

lıtanbul 7 İnci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup yeminli Uç ehlivukuf ta• 

rafından tamamına 2564 lira kı} met takdir edilen Erenköyllnde 
Suadiye mahallesinde Sınır taılı tarla sokağında eski 35 yeni 23, 

23 No. h maabahçe bir bap ahıap hanenin tamamı açık arttırmaya 
•azedilmit olduğundan 14-11 • 934 tarihine mUsadif Çarşamba 

aDnll aaat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması 
icra edilecektir. Arttırma bedt:li kıymeti muhamminenin 
% 75 ini bulduiu tal<dir<fe mtııterU.i lherinde "bıraliilacak· 

tır. Akıi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak tlzere 

arttırma 15 gUn müddetle tecdit edilerek 29· t 1·934 tarihine mllsa· 
dif Perıembe gUnil saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde ya· 

pılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muham· 
minenin % 75 ini bulmadığı takdirde satış 2280 No. h kanun ah-

kimına tevfikan geri bırakılır. Satış petindir. Arttırmaya ittirak 
etmek latfyenlerin kıymeti muhamminenin % 7,5 nisbetinde pey 

akçeıl veya Millt bir Bankanın teminat mektubunu hAmil bulunmalara 
lAzımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmayan ipotekli alacaklarda 

diğer alikadaranın ve irtifak hakka sahiplerinin bu haklarını ve 
huıuıile faiz ve masarife dair olan iddialarım evrakı mtlıbiteleri 
ile birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında 
dairemize bildirmeleri lbımdır.Aksi takdirde haklan Tapu sicilli ile 

1abit olruıyanlar aatıı bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar mU• 
teraklm vergi, tenviriye, tanzifiyeden mUtevellit Belediye rusumu 

medyuna aittir. Daha fazla malumat almak iıtiyenler 20 .. 10 • 934 
tarihinden itibaren berkesin görebilmesi için dairede açık bulun<lu· 

rulacak artbrma şartnamesi ile 934-3527 No. lı doıyaya milra· 
caatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin 

(6563) olunur. 

Heybeli 
Çôrllüğü (1) 

Gece yarıaın r' an çok •onra Yalo
Yadan iıtanbula trelen bir takamn 
çektiği kayık batıyor. Otuı iki yurttaı 
denizde bo~uluyor. 

Bu çfütltıkte kimln ıuçlu olduğu 
ar<'tt rılırken İfİn içinden yeni yeni 
it'er çıkıyor. 

Takadaki kaptanın ertemi. ( 2 ) 
yokmuı, kaptan defilmif, böyle ol
malda beraber, o a-ece de bacarcnayı 

( 3 ) bir köylilye bırakmıt- Bu takım 
kayıkların f yolcu tr şımaları ya.ak 
edilmişken birçok yolcu ile dolu imiı. 

* Olan oldu deyip geçmemeli; bun• 
dan böy:e olacakların 6nUni1 almıya 
bakmalı. Kaptz nhk bilmeyen kaptan 
yıllarca kaptanlık ediyor da kimH 
bunu aray p ıormuyor mu? Üıtelik 
bu kaptan k-nlık b.iw •ec• •ydılr
larını ( 4 ) bir tek kitiye ayın•n ( 5 ) 
elli bet çorlu (6) yurttaıın kendisine 
ne değin gilvendiklerini dfttilnmeden 
itf, itten anlamıyan bir adama bıra .. 
kabiliyor. Bu arada çarpıt oluyor. 
Otuz iki kiti fÖZ açıp kapayıncaya 

kadar denizin içinde botulup aıa. 
yorlar. 

Bu çlSrtlUğiln önüne geçilemez mi 
idi. Kolay geçilir ml? Çörtlilk sanki 
çağırılmıf. Kaptan becerik•iz, dlimeni 
ku'lanan becerikıizin becerikıizi. 
Böyle bir itin bitimi (7) böyle olur. 

Bir sorgu ıoracajtım: Bugiln de
niade birçok çekiciler, birçok büyilk 
kayıklar, takalar, Yapurlar l9Jiyor, 
Sı1kın bunların kaptanluı da Yalova. 
dan a-elen takanın kaptanı ribi hep 
bu i9teo anlamıyan adamler olmaaın 1 

ismet Hııld•i 
ı - Çörtlük: Kaza 
2 - Ertem: Ehliyet 
8 - Bacarma: İdare 
4 - Avdık: Can 
5 - A)·mınakı Emniyet etmek 
6 - Çorlu: Zavallı 
7 - Bitim: .N'etice 

Mançuride Bir 
Hadise Daha 

Moskova, 9 ( A. A.) - Ka· 
baroıktan bildirildiğine göre, 
Pogramlçuaya iıtasyonundaki 

Mançuri makamab Japon garnizon 
kumandanmın emrile ılmendifer 
memurlarının kulnbUnO ltgal et· 
mek istemitlerse de Sovyet Kon· 
aolosunun tlddetli protestoıu 

üzerine bundan vazgeçUmif ve 
işte bir anlaıamamazlık olduğu 
söylenmiştir. 

Havana Grevi Akim Kaldı 
Havana, 9 ( A. A. ) - Sol 

cenah mUnferitlerinln grevi bazı 
hadiselere ıebep oluyor. Şimdiye 
kadar 4 ölU, 10 yarah vardır. 

Santaklara'da örfi ldare Uan 
olunmuştur. Maamafib grev akim 
kalmıf, Komünist fırkası ite 
baılama emrini vermlttir. 

Yeni Bir Amerlk•n 
OssUbahrl•I 

Londra, 9 (A. A.) - Amerika 
hUkümeti, Alauten adalarında 
kuvvetli bir bahri Uı tesisine ka· 
rar vermiştir. .............................................................. 

lstanbul ee,ıncl icra me
murıuıundan: Bir alacaj'ın temini 
Jçin haciz edilip aatııına karar Yeri
len Singer ayaklı dikiı makinesi 
15/10/984 PaıartHi güoil uat dokuz
da ıirkecide Salkımaöıtüt caddesinde 
13 numaralı GOıel İzmir terzihaneıl 
önünde açık arttırma ile utılaca-
tından taliplerin yevmi mahıu•da 
mahallindeki memuruna müracaat-
ları ilan olunur. (129) 

BONO 
Iler türlU bonolarla yurtluk ocaklık 
vesikatıı ü:ı:erine muamele yapar. 
Ualıkpazar .Mak11udiye Han No. 35 

~-... UQurlu Z. Derviş -...-~ 

lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan : 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinıi Hisıeai Emlak Hisseye göre mu· 

No. 
81 

No. ıı hammen kıymeti 

S l KAgir •• 2/3 63 2800 T L 1375 Ayvanaaray Eski Mustafapaıa e • • 
Arsa Tamamı 7 903 1377 Galata Emekyemez Mürver 

1379 Beyogvlu Htııeyinağa Eıki ValdeçefmHİ yeni Tabim Harap hane 1/2 179 1008 

f B DUkkAn ve han~ Tamamı 37 1350 
1381 Ayvan1aray Eski Muıta apaf& oıtan ,, 
1383 Beyoğlu Kurtuluı Beyzade Ahıap hane 1/2 13 654 ,, 

Y k d f ı Yrl'menkuller 3/10/934 tarihindeki aatıtında mUıterl bulunamadığından aatııları ayni ıartlarla bir hafta müddetle 
u arı a evaa ı yazı ı ga k k 

uıatılmııtır. ihaleleri 10110/934 Çarıamba günü uat on dörttedir Şartname ban amız apııına aıılmıthr. Taliplerin Galatada GUmrUk 
ıokağındaki eıki Kredi Uyone Bankaaı bina1ma müracaaUarı. (6479) 

" 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonu.ndan : 
Hi11eıi Emlak 

No. 11ı 
1/3 8 
1/4 25-27 
112 12 

Bir Kaza Atlatıldı 
Bir Trene Suikast Yapıldı 

Moskova, 9 ( A. A. ) - Ka• 
barovsktan bildiriliyor: Çin ıark 
demiryolları üzerinde Sovyet me
murlarının dikkatile neticesi pek 

feci olabilecek bir felAketin önllne 

geçilmittir. Bu ayan beşinde bir 

a1ker trenini götüren Sovyet 
makinisti biraz ileride ray cıva• 
talarmın söklllmliş olduğunu gör• 

mu, ve tren o noktaya hızı pek 
çok azalmış olarak varmıştır. 

insanca zayiat olmadığı gibi ha11ar 
da pek ehemmiyetli değildir. 

...... ' ••• ' ... 1 1 t 1. •••• ' ' ' .... .. . ..... 

~---------------, Denizyol ları 
1ŞLITMBSI 

AHahleri ı Karakf!J Köprll 1n11 
Tel. 42562 - Slrlıtecıl MGbOrdars'\de 

Ha• Tel. 22740 
....... 4 ...... 

Mersin Sür'at 
Yolu 

ANAFARTA vap.uru ı~ 
Birlncı T eşrın 

Perşembe 11 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte 
lımir, Antalya, Alanya, Ana
mur, Mersin, Payasa. Dönü,te 
bunlara ilaveten Taıucu, Ça
nakkale, Gelibolu'ya uğraya
cakbr. 116523,, 

Ayvalık Yolu 
ANTALYA vapuru 10 

Birinci Teşrin 

Çartamba 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacakbr. 116524,, 

TRABZON 
Yolu Sür'at 

GOLCE MAL vapuru 11 
Birinci Teşrin 

Pertembe 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidlıte 
İnebolu, Samıun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Da. 

nUıte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak· 
tır. "6568 

" 

Bartın Yolu 
BURSA Yapuru 11 

Birinci Teşrin 

Perşembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak mutat 
iskelelere uğrayarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir ... 6569,, , ______________ , 

..... Dr. ibrahim Zati~ 
Cağaloğlu : Mahmudiye cadde.si 

Çatalçeıme ıokajı No S 
HeriÜn öğleden ıonra hastalara !U 
kabul eder. . 



12 Sayfa .iON POSTA Birinci teşrin 10 

.: .. ,.. ' •"'• • r '. - "":' 

Süt meselesi halledildi 1 
•• •• 

Barı · yaylalarının blablr çıoeklerlle besıeıaın laa'klerla sltldlr. Son sistem makinelerde el delmeden 
bazırıaamıştır. Bat'ınea akşlmez, llozaımaz. la nallı içme ıltl mahallebl ııtıao gibi tatlılar 

KARS SGTfıNDBN yapılır. BARS SITI allnlzla 6alada ller dakika hazır sal inek ıtltldlra 

• 
• 

KARS Süt Fabrikası umumi satış yerleri: 
istanbul, Tafçılar 17. Telefon 23771. 
Ankarada Hacı Etem zade ibrahlm ve mahtumu. 
izmir, Şekerci Ali Galip ticarethanesi. 

aat ve dit aArlları, Romatizma ve Siyatik 
aancıları için kullanllan llAçların en faydah 
ve teslrllsldlr. 1 • 6 • 12 ilk orljlnal teneke 
kutularda her eczaneden arayınız. 
Toptan satış malıalll: Bahçekapı, Zaman ecza deposu 

Kiralık Depo· 
Akay İşletmesi Müdürlüğünden : 
Haliçte Camialbnda Akay işletmesi mUdUrlUğline aıt 1., 3, 6, 7 

No. lı depoları bir sene müddetle ve cem'an 11 1500,, lira bedelle 
kiralamağa talip vardır. Fazlaaile kiralamak iıtiyenlerln 12 Teşrini· 
evvel 934 tarihine kadar idareye mllracaatları. ..6545,, 

HiliJiahmer ~ 
Merkezi Umumtsinden : 

Eskiıehir Hililiahmer Anbarında. 
Bakır kazan, Ot ve Kıl fırçalar, halat, bathklı eğer takımları, 
ı 1 Teırinievvel 934 tarihinde aatılacağından taliplerin mUracaatlan. 

(3324) 

1 ... -İn-h-is-a-rl;--u-.--M-iı-. d-iı-. r-liı-. ğ_ü_n_d_e_n_:-. 

"84 ,, adet yangın söndürme baltaaı ile " 500,, kilo arap sabunu 
satın abnacakbr. Taliplerin ıartnameyl gördükten sonra pazarlığa 
ittirak etmek üzere 11 % 1,5,, teminatlarile beraber " 15/10/934,, 
Pazarteal gUntı " aaat 15 ,, te Ciballde Alım, Satım Komisyonuna 
müracaatları. "6242,, .... 

40,000 kilo Siıara ve paket makinesi kolaa~ 
2,000 Adet SUpUrge. 

Yukarıda nev'i ve miktarı yazılı malzemenin pazarlığı 14/10/934 
tarihine mUaadif Pazar ilinü aaat 15 te icra kılınacakbr. Taliplerin 
% 7,5 muvakkat teminat akçelerile birlikte Cibalide Levazım ve 
MUbayaat Şubealne mUracaatlan. "6375,, 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

latanbul Acentalıtı 
Liman Han, .T elefom SISl929 

Karabiga Yolu 
CUMARTESi, ÇARŞAMBA 

ıünlerl ıaat 20 de Tophana rıhtı
mından bir vapur kalkar. Gldlt •• 
dönOtte mutat lıkelelere ujrar. 

İZMİT YOLU 
Cuma, Paıı:ar, Sah, Çartamba, 

1ıllnlerl bir vapur aaat 9 da, Top• 
hane rahtamından kalkar. .. 

Aile Geçimine Yardım 
Maarif vekaleti celilesinln ruhsatı 

re1miyeaini haiz 

NEKTAR K.ZARUKYAN 
Biçki ve dikitin bütün tef•rruat ve 
inceliklerini nazari ve ameli olarak 
e1aılı urette llç ay zarfında öjretir 
ve mu1addak tehadetnam• verir. 

Beyojlu, Altıobakkal Babil (lcadiye) 
cadde1i No. 63 

, Dr. KEMAL NURi 
1 Cilt ve Zührevi hastalıklar mütehassııu 

1 BeyoQlu: Rumell han 16 
'1ıa ,,. Tel: 40153 

Son Poata Matbaaaı 

Sablbi: Ali Ekrem 
Ne.,.iyat Mlldürih Talaiw 

Trabzon, istanbul Bakkaliyesi. 

Sllller Bank 
ar Paza arı y • 

rı a 
Beyoğlu 

eni 
şubesi 4 Birine teşrlnd 
ınağazad açtlacaktır. 

Yeni mağaza, istiklal caddesinde Tünele 
doğru giderken sağda 320 numaradır. 

Eski mağaza, nakil muamelesi için 
bugünden itibaren kapattlmıttır. 

Acele alacağınız eşya varıa Bahçekapıda 

ISTANBUL YERLi MALLAR PAZARINA 
MUracaa etmeniz rica olunur. 

Sermayedarlara ve Ziraat 
meraklılarına müjde: 

Muğla Vilayeti Köyceğiı kazaıı dahilinde Dalaman çiftlikleri namile martıf 
Cenuben Akdeniz, Garben Mergenli çiftliği ve Okçulardağı, Şimalen Ortaca 
çiftliği, Şark'.an Kargınkörü Karaçalı ve Kapukarg1n köyleri ıınırlaıile mahdu• 
ortaıından Dalaman ça11 geçen takriben elli kilo metre huıuıi ıoHlari yüz 
yetmiş bin altın liraya .mal olan ve beton bloklar içeriıine oturtulmuı çift 
dekovil rayından telefon direkleri ye beı kilo metre telefon tHiaatını ha'Yl beheri 
ahı oda bir mutfak iki hala n koridorları eekis lojman ile on oda bir ıalon bir 
büyük ambar ve içinde ameliyat ma1aıt dahi olan bir eczane ile on yataklık 
bir rnire kafi gelecek vt1ae.tte bir ealonu hui damı ıteınit ile örtillmU.t beton 
armı idare binası bir kuma birCöyütme değirmenleri iki cırcır maklııe1i ile bir 

torna tezg!hı demirci ocağı matkap tezgahı ile bunları feletecek traımiıyon ile 
motörletl havi bir atelye beton arme üzeri oluklu ıaçla örtUlmüt büyük depola1 

hizmet hayvanatı için yirmi beilik bir ahır n çiftlik merkezine bel} kilo metre 
meaafede birlra9 yüz domuz iıtiap edecek ahırlar ile bunlann çobanlanmn ika• 

metine mahıus haneleri hayvan yetiıtirmeye elveriıli u.halarda U.tlerinde OD 

beşten fazla odaları bulunan yüzlerce hayvan iıtiap edecek kAglr ahırları arazi 

ıulamak, bataklıkları kurutmak için kilometrelerce kanalları bilhassa daimt 
ıurette 1akin bulunan ve çiftliğin huıuei şoaesilt merkeze merbut tahmil ve 
tahliyeye müsai• limanlan bulunduğu gibi mevki itibarile de muz bilhaua Yafa 

oinılerine yakın portakal, limon yetiştirmeye mliHit araziıinde pamuk, 6uıam, 
mııır, buğday yetiştirmekte ve içerisinde nebati yağlardan gilolük, zeytinyağları 

istihsaline müsait binlerce lıtraks ve zeytin ağaçları bulunmakta va Tilrkiyeoin 
en eyi cioı pamuklarını yetiştirdiğinden 'l'ürkiyenin Mısırı addedilmeai lazım 

gelen meralannın viisati ve yeti9tirdiği hayvanları Rados 'Y'e diğer İtalyan Ada• 
larında rakipsiı; 1atmak imkanı bulunan n çiftliğın halen menu• bulunan 

demir bat efy&eile birlikte halen hali tasfiyede Türk Ticaret vt Sanayi Banka· 
ıının tahtı tasarrufunda bulunan vlei vı gayet münbit araziyi ihtiva eden bu 
çiftlikler merbut bulunduktan 161 adet tapu senetlerinin irae ettiği hudut ve 

dönüm üıerine ilan tarihinden itibaren bir ay müddetle müzayedeye nzedil
miıtir. Talip olanların tasfiye heyeti plaoçoıu mucibince kıymeti muhammineıl 
olan 600 bin liranın % 7 1-2 niıbetindt pey akçeei ve banka kefalet mektubu 
Türkiye Zıraat Bankasına tevdi ederek müzayedeye iştirak edebilirler. % 76 
nisbetinde bedel verildiği takdirde talibinı ihale olunacaktır. Fazla taf· 
ıUat almak iıteyenler lstanbulda Taıhanında be9inoi katta Türk Ticaret ve 
Sanayi Bankası ta.tiye memurluğuna ve yahut Dalaman çiftliği idaresine 
müracaatları ilan olunur. ( 8'48 ) ________ ..;,_ ________________________________ ~--------~ 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Üniversite Fen ve Edebiyat Fakültelerinin ııaal ettiği Zeynep 

Haaım binasmm çab tamiri olbaptaki ıartnamealne tevfikan 
20/10/1934 Cumartesi gUntl saat 15 te ihale edilmek llzere pazal"' 
lıkla münakasaya konulmuştur. Talipler hergün Üniversite Müba' 
yaat Komlayonuna müracaatla ıartoamealnl tetkik edebillrler.(6557) 


