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Yugoslavya Kralının ölümü n 
bundan doğan Taziyet hakkında 
peyderpey telgraflar gelmektedir. 
Bu telgrafları biz, sırnsile tasnif 
ıttik. Bunları okumak, hi\disele• 
rin inkişafı hakkında okuyucu
larımıza vazıh bir fikir verecek• 
tir. Bu telgraflan iıralıyoruz: 

Cenazelerin MarJlyada 
ooıa,br1lması 

Marıilya, 11 (A. A.) - Kıral 
Alekıadnn cenezeıl, dün öA'leden 
•onra, hUkfımet konağında ha• 
zıi-lanan sandukanın Uzerine ya· 
brılmıthr. 

Cenazeye bUyUk Onlforma 
alydirilmlıtir. Yanı b•tında M. 
Bartu yatıyor. 

Reisicumhur M. Löbrön, Kra· 
Uçenln huzurunda ölUlerl selim· 
lamııtır. Müteakiben kraliçe çe• 
ldlmiıtlr. 

Kıralın tabutu, bir cenaze 
arabaııoa bindlrllerek, bir hüzün 
ve elem havaıı içinde Marailya• 
nın baılıca caddelerini takiben 
limana indlrllmlıtlr. Yolda, muzika 
Y ogoalav milll martı ile Maneyezi 
çahyordu. iki tarafla aaker Hllma 
durmuıtu. c .. ım çelenklerle dolu 
bir araba önden gidiyor, kıraliçe, 
RelsicUmhur, kırahn ailesi, M. 
İieryo ile Tardiyö ve elem içinde 
knuazzam bir kalabalık cenazeyi 
takip ediyordu. 

Tabut, Sırp zabitlerinin k~ 
cağında .. Dubronvik ,, kruvaz6-
?tıne irkAp edildi. Bir dakikalık 
tevkir ıUklıtunu mUteakıp gemi 
hareket etti. 

Fransanın ( Kolber ), (Dilken) 
kruvazörleri ile ( Gerf o ) •• (Vo· 

- CUMA - 12 BiRiNCi TEŞRiN ldue lılert telefonaı 20203 Fiatı 5 kuruı 

Hariciye Vekilimiz Bir 
Heyetle Belgrat'a Gidiyor 

. -
Fransada Kabine Değişikliği Mi?· 

iki maktuli aon ı~tlra'lıal g11talclarınd• g~dere11 temalll r•ılm 

tarihinin ask.e!l unıurlara bağlı buhranı ihtimalini ileri ıllrmekte- ı Hariciye nazırlığı için, ılmdl-
bulunduğuuu ve icap eden kud· dirler. den M. Heryo, Bonkur, TardlylS 
retl balr. bulunacatmı yvazıyor. M. Şeron da, malum olduğu Flanden, Hanrl dlS Juvenel'fn ve 

Aynı zamanda, matbuat, d· veçhlle Prenı meselesi dolayısile dahiliye için de M. Laval'ın iıim-
nayeti tel'in ve meı'uliyetlerden ılddetll hücumlara maruı kaldı· lerl ileri ıllrUlmektedir. 
bahHtmek huıuaunda mllttehlttir. ğından, bazı gazeteler, ve bu Maamafib, birçok gazeteler 

Gezetelerln lıhar ettikleri ka· meyanda Pöti Jurnal, Pazartesi beynelmilel vaziyetten, lktısad.I 
naat• göre, ittihaz edilmit olan gt1nü, kabinenin toptan lıtifasını buhrandan, ıiyasi mlltarekeye 

·········-······--.. ······--· -----., ...... ._. 

Türkçe 
Konuşmıgan 
Musevi .• 

Ü•telik Bir De Karıısın
dakine Yumruk Atb 
Dün alqam Sultaoahmet ıulb 

birinci Ceza mahkemesi, BUnya• 
mln oğlu Y asef Efendi iıminde 
23 yaıında bir Muae"ri gencini 
15 glln hapis cezasına mahkum 
etmiıtir. Bu cezayı icap ettiren 
bidise ıudur: 

Türk tarih tetkı'k cemiyeti 
mUtercimlerlnden Ziya Bey Uç gUn 
evvel Sirkecide Bahriaeflt otelinin 
kıraathanesinde arkadaılarile otu• 
rurken Y aaef Efendi de kendl· 
lerlnln ma&a komşuıu fmlı ve 
arkadaılarından biriıile yllkaek 
perdeden Yahudice konuıuyor• 
muı. Ziya Bey: 

- Vatandaı burası Türkiyedir. 
Hem de herkeai r hataıı etme• 
yiniz. Biraz hafif konuıunut ıek· 
llnd• bir teklif 't'e ihtar yapmıı. 

Yasef Efendi bu ihtardan gll· 
cenmlıı 

- Türkçe konuımıyacağım 
demfı ve ayni zamanda Ziya Beye 
bir de yumruk indlrmlıtlr. 

lıte mahkeme dlln bu davaya 
bakh ye suçu sabit gördllill için 
de Y aHf Efendi ha klonda yuka• 
rıdakl cezayı verdi. ı 

Sooposta : Bu hAdiaeyi, Türk kül· 
ttlrile uğraıan muhtelif Muıevi teıek
küllerinio nazan dikkatine koyuyoruz. 

Alman yada 
150 Tayyare Bir Hava 
Manevrası Y apıyormuı 

Londra, 11 (A. A.) - Deyli Meylin 
Dreaden muhabiri, 150 tayyarenin 
Hffıharp nziyetlnde uçtuklarını fÖr• 
d0t0n0 alSylemiıtir. 

Rakı Ve Kıskançlık •• 
çok ııkı tera11ut ve muhafaza muhtemel görüyorlar. { Devamı 9 uncu yüzde ) 

' tedbirlerine rağmen, intizam, lAyı· 

Yeni Kıral ikinci Pig•r 

tur ) torpitoları, Yugoılavyaya 
kadu Dubronvlk gemisine yol· 
daılık edeceklerdit. 

M. Bartunun cesedi de Parise 
nakledilerek Briyan • Kellog mi· 
ıakımn imzalandığı Hariciye &a· 

raymdakl ıalona konmuıtur. 

Mesuliyetler Bahsi 
Paris, 11 (A. A.) - Sonıuz 

elem saatleri yaıamakta olan 
Fransada, umumt duygu, iki 
buyuk ölUye karıı gösterflecek 
en bUyUk saygının, sulh ve itilaf 
eserini idame ettirmek olduğu 
merkezindedir. 

Pöti Jurnahn dediği gibi, 
M. Bartunun halefi, !Azım ~elen 
nUfuza malik ve sllrati karar 
aahibl bir ıahaiyet olmalıdır. 

Kırahn vasiyet etti~I niyabet 
meıelesl çok iyi telAkki edilmlıtir. 

Jurnal, Yugoılavya banedam 

kile temin edilememlıtJ. 
MecllH iıtizah takrirleri yerli• 

mittir. 
Maten 1azete1i: • FranH, mi· 

aafirperver bir memlekettir. Fakat 
yabancılar daha aıkı bir mtuaka· 
beye tabi tutulmalıdırlar. Eier 
hükumet vazlfe1lnl blllyoraa, suç• 
lular derhal azledilmelldirler. ,, 
diyor. 

Kabine Delltlrse ... 
BUttın diler gazeteler, evvele· 

mirde Dahiliye Nazırı M. Sarroyu 
latihdaf edecek olan bir kabine 

Hatll•• mün•sd•ttl• .. •ı'allg•tl 
mnısaa6ahs 011111 Fronııs d•hill11• 

11a,sırı M. S•rr• 

Bugünkü 
Maçlar 

BuaDn Beılktaı'ta Şeref ıta• 
dında F enerbahçe • Beıiktaı, 
Takıim ıtadında Galatasaray • 
lstanbulıpor ve Kadıköy atadın· 
da da St11eymaniye • Vefa kartı· 
Iaıacaklardır. Şu ıeldile bu mene 
lik maçlarına hııh ıirlyoruz 
demektir. 

, .............. -......................................... -...... 

Tayyare 
Piyangosu 

- --
Dün Ba lanan K ılde 

Busıün Bitti 

K•zenen num•r•lar1n 

Llat el 10 uncu 

arta dadır 

Bir Adama, 
Kadının 

Senelerce Yaşadığı 

Son zamanda mllnaaebetair. 
ve hiç yllztlnden ıebeplerle lıle
nen cinayetler epey artb. Bun• 
lardan bir tanesi de e't'velkl gUn 
oldu: Bir adam, senelerdenberl 
beraber yaıadığı kadının yllıtlntı 
jiletle keamittir. ÇUnkn bu ka· 
dından ıUpheleniyormuf. Cinayeti 
lıllyen Kumkapıda, Çadırcıahmet• 
çelebi mahallesinde oturan Iımet 
adlı bir kunduracıdır. Kadının 
adı da Nlgirdır. Vak'a, erkeğin 
ıarhot olduğu bir sırada vukua 
gelmiıtir. Fakat kaçmak lıtemlş• 
H de tutulmuıtur. 

Ne demeli: Allah lalah etain. 
Karacaahmet Cinayeti 

Üıküdarda, Karacaahmet m .. 
zarlığında esrarengiz ıurette öl
dilrülen ihtiyar adamın katil 
etrafındnki tahkikata da devam 
edilmiştir. 

Dün de muhtelif ıahıslar sor
guya çekilmişlerse de maktulUn 
hevlyetl anlatılmamı;tır. 

Üsküdar müddeiumumi mua
vini Nazif, ikinci ıube merkez 
memuru Kadri lbrahim ve Üıkll· 
dar merkez memuru Etref beyler 

Kestirdi 

Nlga,. H. v• çoc•ia 

ehemmiyetle tahkikata 
etmektedirler. 

devam 



7 Sayfa, 

Bir Teftiş 
Karşısında 
Halk 

Maarif Vekilinin lzmir'de yaptığı 
ani bir teftişin halk arasınd1' 
g Uzel a'ktsleri basıl olmu,tur. 
Dün, bunla~ biz, qağıdaki 
,ekilde teıbit edebildikı 

Nurettin bey ( Sultanahmet Meh· 
met Paşa mahallesi 7 ) - Maarif Ve
kili Abidin Bey iz.mirde ant olarak 
meteplnri teftiı etmif. Bene• haber1iz 
teftiıler teftitler)n en lyiaidir. Ealdden 
oğullarını evlendirecek anneler blr kız 
evine görDdllOte aiderlerkea bu iti 
anıır.ın yaparlardı ki eYİn intizamı Ye 
loz.m tunlehiz vaziyetini l'lJr.Onler. 

Haberli oluna ku ve annH\ evlerine 
Ye kendilerin• çeki dQıen nrirler. 
Haberli teftitler de b8yle olur. Dnlet 

erkiaımızın bu aibi teftiıleri sıklat· 
trnnalan çok faydalı neticeler nre
•ktir. 

* Sakıp Bey ( Betiktat nııamuı ma-
hallesi 91 ) - Teftlıin manaıı bir 
dalreıaia, bir mleueaeain kendi kea
dlae ye halka karıı olan nıiyetl 
yani iç ye dıt faallyetiıal kontrol 

etmek Y6 iyi ııldip gitmeditinl anla• 
maktır. Eter teftit haberli oluna o 
mtleHeae ve daire daha enelden 
lanırlıklar yapar her itini muvakka
tea yoluna kor, .. kat taı:afluını örter. 

Giden ıat itin lçytlzlne nlfuz ede
.nez Ye bittabi fenalıkları da g~rame:ı. 
Bence Maarif Vekili Abidia Beyin 
lzmirde yaphQl mektep hftlfJeri 
tehifJerin ea lyialdir. 

* Naci B. (Sirkeci MeHrret oteli) -
Ani ve haberaia olan tefllıler, teftiftea 
bekleallen ıayeyl elde etmek için en 
iyi bir yoldur. Çok Hkl deviderimixde 
nr.lrler halkın vaılyetini anlamak için 
bllyle ani seyahatler Ye teftiıler ya
parlardı. Bu çeıit teftiılere " tebdil 
ıume. derlerdi. H:ı.lkın Ye gezilecek 
mGeaaeHnfn ar.ıul11rını, fbtlyaçlanaı 

:rakından anlamak için bundan daha 
faydalı bir teftlı olmaadı. Haberll 
teftiılerin manası beıace tudur: 

Bea geliyorum. Hatalarınızı dtbel
tiniz. Kendinin çeki dOzen yerin. 
Ben gittikten aonra yine bildltiniıl 

ltlerslniı. 

ıstılahlar Komisyonu 
Adlt ııtılahların 6.z Tnrkçe 

karşılıklarını bulmak llı:ere Adli
yede bir komisyon teıkll edil· 
tıiştir. Bu komisyona, Öirinci tica
ıet mahkemesi reisi Memduh, aza 
8urhaneddin, Sedat, noter Fah
'eddin, Gallp Bing61, Htıaameddin 
Haydar ve avukat Diyamandl 
Beyler Hçİllllİflerdir. 

Şapka Kanununa Muhalefet 
Sirkecide oturan Mastaf a adb 

bir arabacı ıapka kanununa mu
halif harekette bulunduğundan ya
kalanmıtbr. 
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"Ya taşmayın; Yakarım!,, 
Bir Geçmişi Bozuk, Bıçak Elde Bir 
Mahalle Halkını Korkuya Düşürdü 

Evvelki glln Kumkapıda bntnu, bir aemt halkına 
korkuya dilfüreo bir bırudık Tak'a11 olmufhır: 1 

tb:ertne yürllY"Jllere: 
" - Y aklqmayın. Yak.arım!,. alraaaı atuak 

Ye elindeki bıçağı aağa ıola savurarak kaçmıya 
bapamıştır. Halk hırsızı kovalamıya baılamıflııraa 
da hınız kiımeyl yanına ıokmadan kaçmıya devam 
etmtıtlT. 

Kumkapıda oturau Madam Marya adlı bir kadın 
evYelki glln öğlenden aonra evdeki itini bitirdikten 
aonra o civarda oturan bir ahbabınm evine gltmiıtir. 
Madam Marya ahbabını eYde bulamamıı, bir müd
det oralarda dolaıtıktan sonra evine dlSnmilftllr. 
Madam aokata çıkarken kllitlemlı olduğu sokak 
kapımnın kırılmak suretile açılmıı olduğunu görünce: 

" - Hır:,aız var!11 deye feryat etmeye başlamıt· 
br. Madamın feryadını duyan cıTu lıalkı evin önlhıe 
toplanmıtlar ye bırsum kaçamamam için tertibat 
aldıktan IOlll'a poliae haber göndermlılerdlr. Tam 
bu aırada elinde bUyDk bir bıçakla erin içinden 
bir adam dııan fırlamıı, keudisiııl yakalamak için 

Bu heyecanlı kovalama dakikalarca devam et• 
mit, nihayet yetiıen pollaler hırsızı, ellndeld bıça• 
ğile beraber yakalamıtlardır. Geçmlfl bozuklardan 
Hüseyin oldğu anlatılan bu azılı hırsız Madam 
Maryamn erini ıoymak litedijini itiraf etmİflİJ'. 

Kolaylık 
Hariçten Gelen Yolcular 
Hakkında Yeni Bir Usul 

f.tanbul gtlmrllkler:I BqmOdO
rl Seyfi Bey n Muhafaza Bar 
uılldtırn Huaa Beylerin Pire Ye 
lakenderiyede yaptıktan tetkikler 
neticeainde, yolcu maameleleriniıı 
kolaylqbnlmuı tek.amır etmifti. 

Bu buausta ahnan kararlar ilk 
defa Ege vapurunun son laken
deriye seferinde tatbik edilmlflir. 
Vapur, bugtın l.ımirdcn limanımı
za gelecektir. Pire ve lakenderi· 
yeden binen yolculann muayene
leri lzmlre gelmeden ev.el yapd
dığı için bugün yolcular kolayca 
ve beklemeden çıkacaklardır. Bu 
tecrübeden alınacak neticeye gö
re, muamelatın eli.ha sedeleştiril· 

meıi imkAnları araıtırılacakhr. 

Otomobil 
Faciası 

• 
Evveliıl gtln LAielide Cllmhu-

riyet caddeainde bir otomobil 

faciası oldu. Şof~r Fethi efendi· 
nin idare ettiği bir otomobil 
Haçik efen diye çarparak etdnrdti. 
Tahkikat• el koyan mllddeiuİnumi 

muavinlerinden Salim Bey dün 
aeyrisefer mUhendiılerinden Tarık 
beyle beraber hldiae yerinde bir 
keıif yapmıştır. Otomobilln bozuk 
olmadığı, dikkataizllk yUz:Unden 
Haçik ef eodiye '4rpbğı tesbit 

edilmiftir. Şof6r teYkif edilmif
tir. 

lf- Sakızağacmda Mihal ve Y orgi adlı iki •dam 
19 numaralı aparbmanın elektrik teıiaabm aaku
lerken aputıman kapıcw Manokun 25 lirasını çal
dıklanndan yakalanmıflardır. 

8750 
Lira 
Vapurculuk Şirketi Aley
hindeki Davaya Bakıldı 

Ekrem Bey isminde bir zat 
tarafından Asliye birind ticaret 

mahkemesine mflracaat edilerek. 
Vapuculuk Şirketi aleyhine (8750) 
liralık bir komaiyon davaaa açıl
dığını yazlDlfbk. Dnn tahkikat 
blkimliji bu davaya bakmıftu'. 

Mahkemede davacı Ekrem Beyle 

awkab •e firlcetin YekW bulunu
yorlarda. Ekrem Be1ia a..Ub 
d vayı ıöyle an1atb: 

u - Şimdi Vapurculuk Şirke
ti tarafından daha fazla bir para 
ile aa.tın alındığını duyduğumuz 

Tadla vapurunu mUekkilim, ılr· 

kete son fiat olmamak tadile 
(6) bin Ingiliz lirasma bırakmııtı. 

Sonradan habu aldık ki tirketin 
mllmeaalli lngiltereye gitmit ve 
biı:im teklif ettiğimiz vapuru çok 
fazla para ile sabn almıfbr. Ka
nu!ll hakkımız olan (8750) lira 
komdyon ücretini istiyoruz. ,, 

Şirketin avukab da töyle mu· 
kabele etti: 

" - Ekrem Bey firkete bir 
teklif yapmıf değildir. Şirketin 

idare meclW reiıl Ruıen Beyin 
ıahsile konuımuıtur. ,, Tahkl· 
kat hAklml davum umumi he
yette görülmesine karar verdi. 
Yakında muhakemeye başlana• 

caktır. 

Bir Facia 
Gök Gürültüsünden Kor

kan Bir Kadın Öldü 
Evvelki gece yağan tiddetll 

yatmurdao Tophanede, Betlktafta 
ve Kaaımpqada birçok evleri au 
basmıı lH do bir zayiat olma• 
mqtır. Yalnız AyTanaarayda Sel 
sokağında 7 numuab evde oturan 
Abdullah Efendinin kariaı Haaibe 

H. g~k glrftltllallnden korkarak 
bayılmlf, derhal Balat Muaevi 

hastahanesine kaldınlmıı lae de 
kendine gelmeden 6lmllftür. 

2 aatin 
Hadiseleri 

Şehremininde bir tramvaydan 
atlamak iatiyen Ferdane hanım adlı 
30 yaşlarında bir kadın muvaıe-

neaini kaybederek dllımut. muh
telif yerlerinden yaralanml§br. 

* Arabacı Simonun idaresin
deki ynk arabau Akbıyıktan ge
çerken sokakta oynamakta olan 

komsiyoncu Kemal efendinin 9 
yaıındaki oğlu Halide çarparak 
yaralamıfbr. 

* Limanda bulunan Alman 
bandıralı T urya npuruna yUk 

yermekte olan amele Hüseyfnln 
ayağına bir sandık dlıerek ya• 
ralamıfbr. 

* Davit adlı biri Eminöntlnde 
Valde bam Gntlnde kendisine 
çarpan IamaU efendi adlı birini 
kafa vurarak ynztınden yaralamııtır. 

Bitlncl teşrin 12 

Tarihi] 

Motör Kaptanı 
Tevkifhanede 

Heybeli önOnde geçen faclaall 

tahkikatına mOddeiumumilikçc deva .. 

edilmektedir. Mevkuf motör kaptanı 

Faik efendi, dOn Heybeliden latnnbula 

s•tirilerek tnkifhaneye gönderilmittlt. 

Tahkikat evrakı da yarın tamam• 

laıaarak adli:reye verilecektir. 

ÖlçUlere Ayar 
Dliaden itibaren ıehrimizdfıkl 

batD.n ölçü ve Ayu aletleri teftlC 

edilmej'e baılanmıttır. Bu teftitler a1 

SCN1ana kadar devam edecek, •1 
•onunda benOr. damaaaız olan lJlçGlır 

mGaadere edilecektir. 

OnıveraHede Dersler 
Onlnralte fakOltelerinde tedrisat• 

Puarteal gOnQ aabalıı baılanacaktır. 

Faklltelerde bu Hne açıı deui yap

mıyan profea6rler de Pazartesi annl 
açıı deni •ereceklerdir. Fakülteler• 

yui talebe kaydi kabull Par.ar i'Qnl 

akıamı bitmektedir. 

200 Mimar istekli 
Şebıadebaıuıda yapılacak konıer• 

.atuvar binaaı Ye 16 Mart şehitleri 
abideai için timdiye kadar (200) mı. 

mar mtıracaat aderek ıartname at. 
mııtır. Münakaaa (25) Teıriniaanide 

baılayacaktır. 

Hastaneler için 
Cerrahpata ve Ha aekl hastaneleri 

için Almaayadan yeni bazı alat '°• 
edevat alınmıttır. Hastanelerin kOçGll 
lht11açları latanbuldan temin tdil .. 

cektlr. 

Hlrt Ali 
Sabıkalılardan Hirt Ali evelal 

glbı Beyaz.ıtta belediye çöpçUl .. 
rlnden Mustafanın önünden geçer
ken yere bir clizdau düılirmüş v• 
zavallı çöpçllniln, bir so a ' ı ın• 
çekerek, zarfçılık auretile 17 lira• 
ıwıı almııbr. Poli11 dün Hirt Aliyi 
mftddeiumumiliğe vermiştir. 

Bir Vapur Oturdu 
Paıabahçe iskeleıine yanq

makta olan Şirketi Hayriyenln 
Sllreyya kaptım idareaindeki M 
Ayılı vapuru kumluğa otur
moı iae de biraz ıonra yliıdnrnl
mtııttır. 

Arabalara 
Lastik 

GGrOIUl ile mOcadele içi• Belediye 
bazı kararlar Yermiı bu meyanda 
arabalara llatik takılmuıaı muvafık 
ı5rmGttil. Beledi:re evvel& kendi ara• 
balanna llatik takmata karar Yer
miıtir. Bunun için (1800) metre ur.un• 
lutunda araba liıtiti alınmııbr. 

Teırialaani batından itibaren bQtDa 
belediye arabaları l&•tik tekerlekli 
olacak n wlderkea ~rGltü çıkar• 
mıyecakbr. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 
--------------------------------------------------------------------------·--~---------------------------' 

- Bir Naareddiu Hoca hikA-
7..t aklıma geldi Ha1an Bey 1 
Bak ADA anlatayım: 

.•. Hoca oğluna bir teati ve
rip çeımeye gönderecekmlı. Teı· 
tıyi •ermeden çocuğunu bir temiz 

1 
dftvmtlı.. Salan ha demiı, testiyi 
kırayım d .. e 1 •• 1 

.•• Canım demlıler, çocuğu 
ne diye döveraio, teatiyl daha 
eline bile almadı. 

. .. Hoca ceYap vermiı : Testiyi 
kırdıktan aonJ'a dövmllfllm neye 

J 

yarar, evvelden döveyim ki akla 
bqana ıebinL 

Hasan B. - Bu hikaye bana 
Heybeliadadaki motör kazasını 
hatırlattı az"z.im, kaza olchıktaD 

1 

aonra l;ababatliyl aramaktuosa, 
kaza olmadan enet, kaı.ay& aebep 
olacak Amilleri ortadan kaldıruaall 
llzımdı; deiU mi ?-
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12 Birinci tqria 

l~tina/ 
Mahkemelerin• 

n 

ihtiyaç Var Mıdır7 .• 
......... 

' Resimli Makale 

Bizde lıtinaf mahkemelerinin ilk 
ince teıekkOlOne ıonra teımilia• ve 
•onra da latvına' alt uaun bir tarl~ 
çeıi vardır. Bu tarihçeyi burada tahll 
et•elc aadedin haricindedir. 

En ıon 925 Mayıı tetkllitında 
lıtiaaf mahkemeleri bazı zaruretler 
haıebile latvolunmut. ve Adliye tef• 
lcllitı aaliye mahkemeleri ile temyl• 
8lahke111 .. iaden ibaret olmak Oıere 
ilci derecey• aynlmııtır. Bu ıure~• 
adaletin b&Uln atırlıkları temyız 
lllahkemeaiH yOldetllmittir. 

Bu ylzden evvelce aneak ıi~i.z. 
•ıa bini tecavlz edemeyen temyızın 

itleri 76000, 80000 e çıkmııtır. Evvelce 
temyiz hukuk ve temyiz ceza ye lıtlda 
daireleri olmak Ozere Gç dair• olan 
Temyiz mahkemeai bufln dört temyiz 

SON POSTA 

a işte Tecrübe a 

.~ hukuk •• dlrt temyiz ceaa H bir 
ticaret Ye bir de icra dalreleriaden 
ibaret olmak Gzere oa daireye iblit 
edilmlt n aaa adedi bittabi bu niı
bette zlyadelettirllmittlr• 

Bu .. a lıtinaf malakemelerialn bu· 
l•amamaıından dolayı baılaca iki aa• 
rar saze çarparı 

Tecrübeli ihtiyar ve çalııkan genç .. İşte ferdi ve cemi
yeti muvaffakıyete göttlren Ud umu. Fakat ıart odur ki 
ibtiyann tecrüb11i ile gencin hareketi ve çalııkanlığı elele 
kolkola yürümelidir. Teortlbell ihtiyarlar, it yapaıı •e oahıan 
gençlen eyi ıöılerile J'Ol göaterdikleri takdirde ilerleme Ye 

kazaoo yüzde yüa muhakkaktır. Fakat ihtiyarın tıorübeıi 
ile gencin çalı~kanlığı akıi iıtikameUer, birbirine zıt hedef
ler H91r1e zarar kafidir. 

Ülküye ermek için tecrübe ile faaliyet omuı omuza 
ylltilmelidir. 

1 - Temyiz mahkemHİ bu kadar 
iti baıarabilmek mecburiyetli• ıon 
tlerecelerde saileli ye talaammO!On 
haricinde vazife 1r3rmek zarure• 
tinde kalda. O derecelerde ki temyiıı:• 
den _be_klenilen ~azlfe kanunların yGk· 
aek ıctıhatlarla ızahı yani, ilmi tefli· 

SON TELGRAF HABERLERİ 
rinden ibaret ve binaenaleyh bu ka-
dar ilmi çalıtabilmej'e it'erin mOuit 
olması zaruri iken itlerin bu kadar 
çoklutu bu mutena vazifenin iyice 
ba,arılabllmeıine imkAn veremlyecek 
bir Taziyet husule getirdi. 

Sonra daire ve aza adedinin ço• 
talmaaı temyize kudretli elemanlar 
:!ırabilmekte mnıkalAtlar doQ'urdu. 
&f çolduQ'undan azalar ilmi tetebbQ. 
lerde bulunmakta gGçlOk çektiler. 

2 - Temyiz mahkemuinin hukuk 
•ıaılarına ve kanun mevzularına gllre 
~~ıifeıi mahkem,elerin uıul Ye kanun 
~talarını dGzeltmek, bikimlerl bu 
:toldaki 70kaek içtlhatlarile ikaı 

Belediye Seçimi Bitiyor 
Birçok Yerlerde Tamamlandı, Bugün 
lstanbulda 200 Bin Rey Atılacak 

lllektir. 
Binaenaleyh temyis •alakemeıl bir 

lbahkeme detU ilmi bir ileyettir. Ba 
itibarla mahkemelerin takdir hakkı•• 
dokunamaz. 1ıtlnaf mahkemeleri IH 
ikinci derecede bir takdir mahkeme-
ıidir. Bidayet mabkemuinin hOkmOnD 
feıh ettikten ıonra tekrar tarafları 
dinliyerek ve muhakeme yaparak 
h&diHyi takdir eder ve hGkmOnG 
••rir. Şu halde iıtinaf mahkemeleri· 
ilin lltvı adalet huzurunda tarafların 
r•lnız bir derecede muhakeme edil· 
11leıl zaruretini doturmuıtur\ 
dltıÇllblcG Aıliye mahkemuinin ver· 
l•lll . •rhanıi bir bOkOm aleyhine 
tenı 1!Z talebind6 bulunuldutu halde 

._ 1ıı lllahkemeıi, yazlful icabı ola-
rarı; 1 r Ja nız ••rak lzerinde tetkikatını 

d~pıp uıul •• kaauna uypn ıörme
ıt' 1 noktalardan bOkmD nakzile tekrar 

h\'e)ki hGkml veren mahke•eye 
lade edeeetinden badlae; evHlki 
LGlcnıile takdir tarzını glSıtermit olan 
•1nı heyetin mGcerret takdirine terk• 
•dilmit olur. Halbuki mahkeme dere• 
eelerinden makaat, davayı bir mah· 

Ankara, 11 (Huıuıt) - Büttln 
memlekett• Belediye Meclislerine 
aza seçimine genit bir alAka ve 
luarantle tieYam ...... ~ 
Birçok ıelür •• ka .. balerda inti
habat bitirllmlı, her yerde Halk 
fırkaıı namzetleri Hçilmltlerdir. 
Zonguldan, Buraa, Aydın, Ayva· 
hk, Kaatamonu, Samıun, Burdur, 

Adlig• Tasfiye 
Encümeni 

Ankara, 12 ( Huıuıl ) - Bir 
KlnunuHvelden itibaren tatbik 
edilecek yeni blkimler kanununun 
muvakkat maddealne g6re hlklm· 
ler araımda yapılacak taıfiye 
Jiıtuial hazırlamak için buraya 
ı•l•D temyiz mabkemeai blrind 
reili lhaen, Bat mDddelumuml 
Nihat, temyiz azaaından etki Zat 
itleri mtldUrD lbrahim ve KAzım 
beyler Uç gilndenberl faaliyeti .. 
rln• devam etmektedirler. 

kernenin milcerret takdirine bırak· 
8lamak ve o hakkı yeniden daha 
tecrGbell Ye adetç6 dalaa çok b.ikim• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••• 
lerden mlrekkkep yeni bir mahke· de bu mllhim ye maneYI unaurun 
8lenin takdir nazarına koymaktır. sarantl edilmesi lbımdır. Akıi halde 

Bu fikri daha bOlila ederaek ıu takdir hatalarının ıılall edilememeal 
lletlceye varırızı DE. Yaları• bllkmG; yClıGnden adaletin ulaıtırılmaaında 
laadiıelerln takdiri, uıul ve kanunlara hakikat ıekle feda edllmit demek 
teyfiki demektir. Hadiıelerln takdi· olur. lıt• naaarl aahada ylrOttllj'lmls 
tindeki hatalar ikinci bir mahkemede bu mGtalea ameli aahada da tamamile 
dnaıaın tekrar ıörllmealle, uıul .,.. kHdiai ıöıtermekte ve mahkemeleri• 
hnun hataları da temyiz mahkeme• mlzd• ekıerlya etkll, hakikate salebe 
•inin ilmi içtibatlarile ıılah olunur. etmektedir. Bundaa dolayı lıtinaf 
Bizde lae aaliy• mahkemelerini• uıul mabkemeleriala tekrar ihya11 bir 
•e kanun hatalaranı temyis mabke- zaruret hallai al•ııtır. 
lıaeıi ıılalı edebildifl halde hadiaele• Bunun için ne fedakArlık yapılmak 
tin takdirindeki hataların ıalabına JAaımıa yapılmalı ve bunıuz hiçbir 
teıkllitımıı mlaait detlldir. Çlnki adli ıalahatın mGmkln olamıyacatı 
•aliye mahkemuinin takdir hatHına kat'! oln · "azara alınmahder. 

Muğla ve Antalyada intihabat 
bitmlıtir. 

lstenbulda Şon GUn 
.... baWa ........ fatilla .... 

bma bugla - shldlr. l.tflaap 
bugtln aaat 21 de bitecektir. Bu-
,On akıama kadar lıtanbulda 
200 bin rey ablacatı kunetle 
tahmin edilmektedir. 

Maarif Vekili 
lzmirde Mektepleri Tef. 

tişe Devam Ediyor 
lzmlr, l 1 (A.A) - Şehrimizde 

bulunmakta olan Maarif V ekW 
Abidin bey, teftlı •• tetkiklerine 
devam etmektedir. Bu meyanda 
erkek muallim mektebi, Karataı 
ve Tilkillk orta mekteplerlle G6ı• 
tepedeki im enatittıılhıtı, ticaret 
mektebini ve lnkılip Ukmektebile 
Gazi Ukmektebini de ziyaret ve 
teftit etmlttir. Abidin Bey, kı• 
enıtitUıtı ile fazla alAkadar ol
muılar ve bllhaaıa kızlanmızın ev 
kadını olarak yetiımelerlni temin 
için vekiletin aarfı mesai ettiifnl 
ve her Yillyette enıtltUler açmak · 
lıtedlğlnl beyan etmiılerdir. 

Beypazarmda Cevizli Sucuk 
imalı 

Beypazan ( Huıuıl ) - Bağ
lar tamamen boıulmut Ye pekmez 
ocakları her tarafta lraynamata 
baılamııtar. Bir mOddet ıoara 
cevizli ıucuklar imaline baılana· 
caktar. Geçen Hnelere nlıbetle 
Ozllm aı olduğundan ceYlzll ıu· 
cuklar da o nlıbette aı olacaktır. -

Rey varakalarının tasnifi bir 
gOnde ikmal olunamıyacaktır. 
Dun, fırka YilAyet merkezinde 
tecrllbeler 1apalmat. bir rey vara• 
lruaam 12 ual7ede olmaap t. .. 
nlfe tibl tutulablldiif anl&fllllllfbr. 
Bu vuiyete 16re tunlf iç gtın 
ıOrecek ve intihabat ıretlceai 
ancak aah Ababı Ula edilebile
cektir. 

Tekir dağında 
ihracat işleri 

T eldrdaj', ( Huıull ) - Hu
bubat almak llzere T eldrdaj' ı .. 
kele.ine ara ııra A YrUpa ve A
merikanın ticaret limanlarından 
buı tilepler gelmektedir. Bueene 
ihracat ltlerimiı çok bati bir su-
rette devam etmektedir. Umanı• 
mızdan Temmuz, Ataıtoı, EyltU 
ayları içinde Almanya •• Am .. 
rlkaya 3000 çuval kut yemi, yal· 
nız Almanyaya 2000 ton mıur ve 
2000 ton butday ihracatı yapıl· 
mııtır. ihracat itlerile alakadar 
olan bazı tüccarların ı6yledlğine 
göre: Bu aenekl ibacatımızın ge
çen ıeneye nazaran yüzde 75-80 
niıbetinde nokıan oldutu anla
tılmaktadır. 

Beypazarmda Hammlarm 
Kıyafeti 

Beypazan, ( Huıual ) - Be
lediye meclitl bir lçtimaında ka· 
dan kıyafetlerinin aarl ve medeni 
ıekle ifratına karar vermiftir. 
CDmburiyet bayramından itibaren 
kadanlar1n peçe Ye çarıaf kullan• 
mıyacakları anlqılmııtır. 

)alnıa evrak lzeriade tetkikat yapan ,- -

temyiz mahkemeal dokunamaz. Taraf· I ıs TER 
ları dinleyerek ikiacl bir muhakeme INA."AI /STER iNANMA/ 
Fapacak ve bu ıuretle takdir bataaını 
dGıelteblleeek olan iıtinaf mahkeme
leri iıe mncut detildir. 

Şu halde badlıeain takdiri yalnız 
lair mahkemenin iaabetli nya laabet• 
ılz içtihadına kalmıt oluyor. Adaletin 
taınamile meydana çıkmaaı lae uaul 
•e kanun mevzuatı ıibi maddi huıuı
lardan ziyade tarafların ve ıabitlerln 
tif ahen dinlenmesinden haaıl olacak 
takdire ltatlı oldutuadaa evHI tmlr-

Tarih, aayıııı ıiyaal ıulkaatlerll dolud•r. Kafalarıaıa 
lıtetial fikir aa Tatile baıarmak kudretini kendinde 
bulamıyanlar bıçak çekip tabanca patlatmıılardar. 
Tarihi kana bulayan bu pernaaz caailer, bu hareketleri 
ile hem kendilerini, lıem de menıup oldukları aDmre· 
Jeri felAkete dlılrmGılerdlr. Geçea aıarlarda ıiyaıt 

iSTER /NAN 

elHJetlerl, ıulkaatleri masur •aıterea ıebepler bulu• 
nabllir. Fakat Jirmincl aıırda ıl1aıl makıadına ermek 
içi• tabancaya aarılmanıa en menfur blr hareket 
oldutuna bitin lnaanhk kanaat setlrdltlae ılr .. 
ılyaal ıuikaatler yapaa cGr'etklrların kafalarından zoru 
olduldaraaa iaanmak llıımıeliyor. Sen de ey okuyucu, 

/STER iNANMA! 

r 
/ 

ı ası 

Belediye Seçimi 

Bitmek Üzere .. 
._ ______________ A. ~ 

BugUn cuma, ayın 12 ai: 
Eğer yanılmıyor1am aktam 

üzeri Be1ediye ıeçimine tahıia 
edilen rey 1BDdıklan kapatılacak 
ve ıabahleyin bir heyetia buzu· 
runda açılarak içindeki reyler 
aaydacak. 

KazanaL •. lann, neticeyi taanif 
akıamı öj'renmİf olacaktan için, 
Salı H baha vUcutlarında tatlı 
bir uyuıuklukla uyanacaklarım 
tahmin ediyorum. içlerinden ba· 
zdarı muhakkak: 

- Elbette rDya değU, diye 
ıöyleneceklerdlr, belediye mecll-
ıinde azayım, hem de dört ıene 
müddetle! 

Mecliao ikinci defa olarak 
Hçilealer belki, bu zeyJd daha 
bUyOk bir heyecanla tatacaklar
dar. Seçilmiyenlere gelince onlar
dan biç balıaetmiyellm. Hepıinln 
olmasa bile bazalarımn duyacak· 
ları acı pek ılvri olA ı•rektir. 

• Geçen gün birili belediye 
azalığını mebusluktan daha gal· 
lesiz bulduğunu ıöyllyordu. Bu 
fikri kabule çok mlltemail oldu· 
tumu ıöyliyeceğim. Bir defa 
intihap dairelerine ıldlp dolaı· 
mak, ıonra bin bir klılnin derdini 
dinlemek, daha ıonra da çeıit 
çeıit kanun llyıhalarınm llzerlne 
eğilip dUıünmek gibi mecburiyet• 
leri yoktur. Bundan bqka evleri, 
hususi itleri lıtanbuldadır, çah· 
ıacakları daire de buradadır. 
içini gidip görmedim. Belediye 
meclisinin içtima salonunu bilen• 
ler, çok rahat, eamimi Hnll benli 
olduğunu ıöylllyorlar. V aloa bazan 
bu, insanı ıBkOn ve lıtlrahato 
davet eden aellis muhitte fırtına• 
Jer da kopma dejilcllr. Fakat 
Marmaramn da kabardıtı olur, 
Karadenlze benzediii ı6ylenlr, 
hllner, dalgamn sirayet ..oubitin· 
den çekllmealnl bilmektedir. 

* Bununla beraber ben belediy .. 
re aza ıeçllme ıaadetiDde kUçllk 
bir ıaman ç&pl g6rtlyorum. Bu 
ıaman çöptı buan pzetelerin, 
hazan da halkın, ıehre müteallik 
bir meseleden tiklyetlerl oldu mu 
biraz dudak bllkmelerldir. Yalnı~ 
bu saman çöpOnln kU'flıında bir 
teselli noktaaı da vardır: 

- Her nimetin bir kOlfeU 
vardır, derler, bunu aruıra hatır
lamalı ve d6rt aeneyi afiyetle 
ıeçirmeye, ayni samanda, biru 
para tedarikine lmkln bulunursa, 
ıehrl imara çalqmalıdır. 

Yeni beledlyecllerlmlzl ılmdi
den tebrik ederim. 

Alanyada Belediye Ve imar 
Faaliyeti 

Alanya, ( Huıuıl ) - Cenup 
tahlllerlmizin en tirin kuabaıı 
olan Alanyanın bir kuıuru •ardır. 
O da ıehirde elektrik tenYlrah 
olmamaaıdar. Bu itin baf8nlmaaı 
için mllteaddit defalar teıebb0-
1atta bulunuldu. Her nedenae bir 
ttırlU kuneden ftUe çakanlamadı. 
Hatta evvelki tene ktıçDk bir 
mot6rle tenYlrat yapaldıyu da 
bu da maksadı tamamile temin 
edemedi Kazamıza yeni ıelen 
Kaymakam Hami Bey it• eneli 
buradan bqladı; projeleri kepini 
yapbrtb, bazırhklara baılandı. 
V aktlle yanl11 bir dDttlnce Ue 
ıehrin tam merkezinde yapalan 
mezbaha da ııcak mevlimlerde fe
na teafftınler buaule ıetlrdiğinden 
Ye eaaıen gayri ııhhl bir tarzda 
yapaldatından tehir haricine kal
dırıldı. Fırıncalara ekmekleri aat
mak için cameklnlar waptınlcb. 
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~ .linı&rbt Man.rarcı.rıı: • 

Siverekte 
M 

• 
E 

Karaca dağ 
Nahiyesi 

Siverek (Hususi) Sivereği 
Diyarıbekire bağlıyan umumi ve 
fakat oldukça harap bir fO&e 

vardır. Dokıan kilometre uzun
lukta olan bu fOH çok tamire 
muhtaçtır. Bu yolun otuzuncu 
kilometresinde tirin bir nahiye 
vardır ki adına Karacadağ diyor
lar. Altmıı beş köyln mühim 
bir nahiye olan Kracadağın mer
kezini Kaynak teşkil etmektedir. 
Kaynak hergiln birçok nakil va· 
ıntalarmın uğrayıp geçtiği bir yol 
üstü kasııba 1dır. 

Karacadağ köylerinde milhlm 
miktarda pmoç yetişmektedir. 
Çeltik tarlalan bol ve mebzuldllr. 
Kaynağa yarım saat mesafede 
bulunan Gedik adındaki mevkide 
bu havalinin en iyi suyu çıkmak
tadır. Bu su nahiyeyi ihya ettiği 
gibi yakında Slvereke getirilerek 
burayı da sulayacaktır. 

Nahiye müdürU Fikret Bey 
hergün idaresindeki köylerde do
laşarak vatandaşların ihtiyaçları 

hususunda faydalı temaslarda 
bulunmaktadır. 

Vamık Faik 

Kayseri de 
On iki Heykelin Küşat 
Resmi Birden Y apıhyor 

Kayseri, (Husu i) - Kayseri 
merkezile, bu vilayetin beı kazaaı 
olan Bllnyan, Develi, incesu, 
Ürgllp ve Pınarbaşında ve Talaı. 
Erkilt, Hacılar, Yahyalı, Kara· 
hisar nahiyelerinde ve Ortahisar 
köyünde Gazi Hazretlerinin hey· 
kelleri rekzedilmektedir. Bu hey
keller, Türk aan'atkAr1 Kenan 
Ali Bey tarafmdan yapılmış ve 
peyderpey g&n'ferilmeye bq
lanmııtır. Bunların ıimdiden kai· 
deleri lhnr edilmektedir. On bi· 
rlncl Ctımhuriyet yıl dönllmllnde 
bu on iki heykelin kl\ıat reımi 
hep birden ve bir günde yapıla
cakbr. Bu ıuretle Kayseri vilA· 
yeti, şimdiye kadar hiçbir villiye· 
tin yapamadığı bir muvaffakiyeti 
ihraz etmif olmaktadır. 

Kayseride Gazi Bulvarı 
Kayıeri, (Hususi) - Kayseride 

hummalı bir yol inşaat faaliyeti 
vardır. Bunlardan en mühimmi 
Kayseri istasyonile dl5rt dnkkan 
Ye oradan da tayyare fabrikasına 
kadar giden 22 metre arzında 
Ye 1160 metre uzunluğundaki 
bulvardır. Bulvarın kUıat resmi 
Cümburiyet bayramında yapıla
caktır. Bu!varın inıasında yevmiye 
200·300 amele çalışıyor. Bulvar 
bu sene ikmal edilecek ve gele· 
cek seneden itibaren de ağaçlan· 
ması ve parke ile döşenmesine 
çalışılacaktır. Bulvara (Ga7.l Bul· 
yarı) ismi verilmiıtir. 

Elbistan imar Ediliyor 
Elbistan ( Hueusi ) - Elbist n 

humm h faajyetle imar edilmek
tedir. Kaznnın ortasında bulunan 
ve sıhhati umumiyeyi ih fil eden 
mezbaha asri bir şekilde meydana 
çıkarıldı. Kışın çamurdan soklar
dan çıkılmaz ike'l umumi cadde 
kaldırımları yapıldı. Aygırlar gel
diği zaman gayrı sıhhi bir ahırda 
yatı} or ic.i, şimdi asri mezbaha
nın yanına bir de asri ahır yapıldı. 
Sene.erden beri icarla oturan 
Beledıye artık kendi yaptırdığı 
güzel binasında ot racakbr. Orta-
mektep bı ıası inşaatı da ikmal 
•dilmektedir~ 

sıl 
• • 
mı: 

r<aleyi F eth den Kumandana 
Edilen T ekindağdır 

izafe 

T ekirdağı, (Hu• 
ıusi) - Marma· r 
raya, Kocaeline 
kartı yüksekler
de karulmuı olan 
T ekird ğı ne tllr• 
IU vasfolunsa gtl· 
zel iğin, tabiatin 
bir şaheseri ola
rak kabul edi· 
lebiJir. ' 1Yılanh11 
namile meşhuru
alem olan auyun 

nın kuvveO'erl 
~ tarafından bu ka· 

le de açıldı. T C"" 

kfur kalesinin en 
son Kıralı (Ha
ralambo•) idi. 

Çetin bir sa• 
vqtan ıonra 

Tekinalp Bey 
bizzat bayrak 
dikerek kalenin 
zaptım muhacim 
Türk ordusuna 

pek hususi bir - ~biii'!i*.~W.f.al~~;.!~ ilan ve tep ir 
kıymeti, pek zi- -~ .... ,~_:o-,~- ettiği esnada Ye-

yade sıhhi men• 
faatleri vardır. Ahalisi kıamen 
çiftcidir. Arazisi pek münbit ve 
oldukça geniştir. Bağcılık ilerile 
mektedir. Hububat ve üzüm ve 
meyva ve yakılmış kömür istihsa· 
latı yüz güldürecek derecededir. 

Aha:isi asrın icap ettirdiği ih· 
tiyaçları kavramış terakki ve um· 
rana temaytil ederek yenilik va
disinde imarat yapmışttr. Asri 
ihtiyaçları tedricen tatmin ile ik
male hummalı bir sevgi ve faa· 
liyetle çalışmaktadırlar. Tckirdağı 
Miladın dördilncn asrında seya-
hate çıkmış ve mevkii beğenmiş 
olan Bizans asılıadelerinden 
"Andırya Polos,, tarafından şim
diki askeri kıflalarının ~nlindeki 
geni9 tepenin üzerinde, deniza 
karşı bir şato teklinde bina etti· 
rilmiıtl. Fakat " Andirya Polos ,. 

T11kirtlajtlan gazel 6ir manzara 
mevkiin letafetini takdir ettiği 
derecede askeri bir nokta bulun· 
duğunun ehemmiyetini de ihmal 
etmediğinden etrafını çetin duvar· 
larla çevirterek mlistahkem bir 
kale yaptırdı. Duvarları önU 
denize dayanmıı bulunuyord . 
( Andirya Polos ) icraahnde Bi· 
zanaa m lfımat verdiğinden işbu 
hizmeti fevkalade takdir kılınmış 
ve uhdesine kırallığa yakın tek
furluk yani beylık rillpeni veril• 
miş, memleke~ de T ekfurdağı 
denilmiştir. Birinci Murat zama· 
nında Çorluyu bizzat açan ordu
sunun ileri harekAbnda bulunan 
Çandarlı Kara Halil namı diğer 
Hayrettin pata. Ôrem Bey, Dur· 
muf bey ve Ahiler Türklerinden 
Kılıç Aslan Bey, Tekin Alp Bey 
gibi mümtaz Tilrk kahramanları-

Muş·Sıhhiye Müdürü \Nazillide 
Muı (Hususi) - Tekirdağdan 

ta.hvilen gele~ SıhhiyeMUdllrliHam· //kmektep/er 
dıKasım Beyın 
göz mlitehas· 
sısı oluıu hal· 
kı aon derece 
memnun el• 
miştir. Göz 

hastalıklarında 

lhtisaıı bulu-

nan mumaileyh 
yapbğı mu· Ha.ındl Kasım B. 
vaffakiyetli ameliyatlarla bazı kim 
seleri taŞ!lıktan birçoklanm da 
körlllkten kurtarmışbr. 

Amasyada Elektrik 
Amasya (Hususi) - Burada 

imar faaliyeti bir haıtohane ve 
birkaç bina lr.şAsından sonra 
durmuş gibidir. Şehirde hen6z 
elektrik tesisatı yoktur. Maama· 
fih Belediye Reis vekili Osman 
B. bu İiİn behemehal başarılaca
ğını söylemektedir. 

Tırhal ıeker fabrikaıı muhiti 
için çok faydah olmuıtur. Pan
carcılar vaziyetten pek memnun
durlar. Fabrika bir taraftan pan
car istihsali suretile çiftçiyi ıe· 
vindirirken bu kazancın ıevkile 
memleketin imarını da te~in ede· 
cektir. 

Tel<irdagda Bir Müsamere 
Tekirdağ ( Hususi ) - Yeni 

teşkkUl eden ( Tekirdağ por ) ku
lU bü Belediye tiyatrosunda bir 
müsamere vermf~tir. MUsamerede 
bir piyes, bir komedi temsil 
edilmiş ve şiirler okunmuştur. 
Gençlerin müsamerelerde muvaf
fak olabilmesi için daha çok 
çalışmaları icap etmektedir. 

Nazilli, ( Hususi ) - Yurdun 
her tarafında çocuk adedi çoğa
lıyor. Her yıl ilkmekteplere kay· 
dedilen talebe miktan fazlalaşıyor. 
Bu sene de vaziyet ayni bakım· 
dan iftihar vericidir. 

Na2Uli mekteplerine hemen iki 
gtın içinde yeniden müracaat eden 
çocuk adedi Beşeylül mektebinde 
120 yi bulmuştur. Müracaatlerin 
ardı da kesilmiş değildir. Esasen 
BeşeyUiJ mektebinin geçen sene
den beş yilz talebesi vardır. Ye
niden 150 daha kaydedilince bir 
ilkmektep binası içinde 650 ço
cuk tahsil ediyor demeklir. 
Bu ıayanıhayret kesafet Türkiye
nin hiçbir yerinde mevcut de
ğildir. 

Kasabanın diğer mektepleri de 
çok talebe kaydetmiılerdir. Recep 
Bey mektebine 100, lstiklAI mek· 
tebine de 80 çoçuk mllracaat 
etmiştir. Kasabada daha iki mek· 
tehi dolduracak kadar t hsil ça• 
ğında çocuk vardır. 

Bahkesirde ektep iz Kalan 
Talebeler 

Balıkesir (Husu i) - Bu sene 
lise ve ortamektcplere şehrimlzde 
çok tehacüm vardır. Evveke 
kayde devam edilmesi emri Uze· 
rine liseye 87, ortamektebe 275 
talebe mllracaat etmiştir. Son ge· 
len bir emir fizerlne liseye ancak 
37, ortamektebe lıe 50 talnbe 
alınmışhr. Diğer kaydedilenler 
açıkta kalmıılardır. 

ralh kalesinden 
ıelen hain bir ok bu aslan ku· 
mandam oracıkta şehit etti. Kale 
açıldı fakat ordu matem etti. 
Hatırası namına bu açılan kale· 
nin ismine " Tekin dağ " dcnil· 
miJU. 1 bu mUsemma pek çok 
zaman okundu. Bilahara " Tekfur 
d ğı ,, ve şimdilerde "Tekirdağı,, 
şekitterinde yazıhp okunmakta 
iae de, gönül ister ki kahraman 
Fatihin teyidi hatırası için ilk 
mUsemma veçhile sade (Tekinalp) 
okunsun. 

" T ekirdağı ,, Türk vatanının 
çok gfu.el ve şirin sahillerinden 
bir belde ecdadımızın asırlardan 
beri mefabirini aincl ihtiramında 
taşıyan kıymetli bir cüzü, Trak· 
yanın ebedi ve mukaddes bir 
parçasıdrr. - NuretUn Fikri 

l Muş Hükumet Doktoru 
Muş (Hususi) - Vilayetimiz 

Hnlrumet doktor· 
)uğuna tayin edi· 
len ZUhtll Ahmet 
Bey gelmiı ve va· 
zifesine ba~lamıt
br. Bu sene mek· 

tepten mezun olan 
genç doktor vilA· 
yetin sıhhi fşlerin-

Zühtü Ahmet de al4kalı bir şe-
B. kilde çalıımaktadır. 

iz ir e Ehli Havvanlar Sergisi 
lzmir, (Hususi) - Senelik ehli 

hayvanlar sergisi 181 hnyvamn 
iştirakile açılmış; müanbakalann 
birincilik, ikincilik YO üçündllük 
kazanan cins hayvanların sahip
lerine ikramiyeler verilmiştir. Tevzi 

edilen ikramiye miktan 3175 lira· 
dır. Bu seneki ıergf, geçen aene-

lerden daha bUyUk bir rağbet 
kazanmıttır. 

Tekirdağmda Kort Muhacirleri 
Tekirdağ ( Husuai ) - Şehri

mize Şark viliyctlerinden 93 ldıi
lik bir muhacir kafilesi gelmittir. 
Bu Kürt muhacirleri Trakya köy
lerine yerleştirileceklerdir. Şimdi
lik Tekirdağmda bulunan bu 
muhacirlere Halkevi içtimai Yar• 
dım etmesi temin edilecektir. 

Çanlurı Postası 

Çankırı (Hmrusi) - Üç gUn
denberi Çankırı posta çantası 

gelmemektedir. Bu hal hem ticari 
muhaberabn, hem de gazete abo· 
nelerinin geç kalmasını mucip 
olmaktadır. Posta idaresine mü· 
racaatla bu halden tikAyet edil-

mlfUr. 

BlriKi tetrill 12 

' Maarif Bahsi 
1 
Anadoıuda 
Köy Mektebi 

Yüzlerce sene ıüren Ahi bU 
devrin unutkanlığını çeken Tür· 
kiye köyleri ancak Ctımhuriyet• 
tenberi hepimizin zihnini iıgal ede11 
bir mevzu olmuştur. Tllrkiyen!n 
binlerce köyünden mektep açılma 
bahtiyarlığına erişenler bariz bir 
terakki göstermektedirler. Köy 
mektebi yurdun inkılAp savaıında 
en yüklU bir müessesedir. 

Köy muallimi, köyün çamur• 
elan mektebinde geniı bir bakım· 
sızlığın mühmel bıraktığı köy 
çocuklarına muasır medeniyetin 
ışıklarını telkih etmektedir. Köy 
mektebi yalnız bulunduğu köye 
değil, etrafındaki mektepsiz köy· 
lere de medent varlık aıılamak• 

tadır. 
Köy muallimi köyde başlı ha• 

ıma bir teşekkül olan köy heye
tinin faal ve ileride bir uzvudur. 
Köyün içtiı:ıailqmesinde baş rol 
kay muallimfnin ıah•i verfminde
dir. Köylerde mektep binasını da 
muallim yaptırmıya uğraıır. 

Üç sınıflı köy mekteplerinde 
köyiin bütün çocuktan bir den· 
hanede llç sınıfa taksim edilmiı· 
lerdir. Muhtelif tip ve seviyede1'-J 
bu kalabalık çocuk kütlesi bir 
ders mOddetinde ayrı ayn vazı .. 
feleri görmek mecburiyetlndedirleıı 
Hiçbir tedris ve terbiye aleminin 
tahayyül edemiyeceği, hiçbir ba• 
bayiğitin tereddütsüz iç~risino 
glremiyeceği bu didişme meşh~ 
rinde ancak kay muallimi cesa· 
retle çalışmaktadır.. Bin bir mUı• 
kUI arasında bu hummalı yuva• 
dan köy camiasına yetiıkin fert• 
lor •ermok köy mualllminln y~ 

gine enerji membaıdır. 
Nazilli köylerinden yalnız 011 

altısı birer mektebe mnlildfr. 
Hacıbeyli ve Pirlibey k6ylerinde 
köyln tarafından birer mektep 
binaaı yapılmaktadır. 

Tllrkiyenin 45 bin köyllnden 
ancak beş bininde meptep mev• 
cut olduğunu istatistikler haber 
veriyor. 

Aili yurdun her köşesi mek• 
tebe kavuştuğu gün inkılAplarıa 
en mUhimi baıanlmış olacakhr. 

R. o. 
Sapancada 

Bir Muallimin Evine Giren 
Hırsızlar Yakalandılar 

Adnpazan, (Hususi) - Sapan
cada muallim Tahsin Beyin evine 
geceleyin hırsız girerek 360 lira 
kıymetinde ev eşyası ile elbi&e 
ve çamaşırlarını çalarak firar 
etmiltir. 

Vak'Rdan jandarma haberdar 
olunca takibata başlanılmış ve 
hırsızlardan Osman oğlu Hasan 
Sapanca dağlannda yakalan00 

mıştır. Hasan cürmUnll itiraf et• 
miş ve Güldibi köyünden Ahmet 
oğlu Yusufla birlikte yaptıklarını 
söylemiştir. Arkadaşı olan Ahmet 
oğlu Yusuf ta dağda yakalanmış 
ve çaldıklc.:rı eşyalarla birlikte 
ciheti adliyeye teslim olun• 
muşlardır. 
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( Siga••t Alemi ] 

Kıra! Aleksandr 
Fransada Neleri 
Görüşecekti? 

A tel T L Gönül /j/eri ... 

Orta ve Cenubi Avrupanın mual
lak bazı ıiyasi meHlelerini halletmek, 
bu arada Yugoalavyanın İtalya ile 

olan davalanm Franıanın tavassutile 
g6zden geçirip bir Tuna bloku vllcu• 
de getirmenin mümkün olup olmıya• 
ca~ nı tetkika giden Yugoslavya kralı 
Alekundrın feci f•kilde ölümll, bu 
mea'eleleri olduğu gibi ve halile bı-

rakmııtır. Bunları gözden geçirmek 
f eydaaız aayılamaz. Bilakis bQyUk 
ehemmiyeti ~ardır. 

1 - Almanya Yugoalavyanm baza 
ilk maddeleri içi.; bOyQk n mGhlm 
bir mUıterldir. Bu mOıteri .eziyeti 

devam ettikçe Yugoılnya, Almanya
yı hesaba katmak vniyetindedir. Yu

l'oılavya bu mecburiyetten nHıl kur• 
tarılabilir? 

2 - Yugoslar ya ile ltalya arHın• 
da ta Venedik c6mhurlyeti dnrinde 

ba,layan bir mllnaforet nrdır. ltalya, 
Adiryatik d5abinl bir ltalyan 

bnuıu telAkld (;lmey• alıımıt· 
tır. Yu.oılayYa iıe, İtalyanın Ar• 
naYUtlukta yerletmeı.ılai bayati men• 

faatlerine UYJ'UD 1aymaL Bu davl 
nuıl halledilebilir? Franu, iıt• bil
ha11a bu iki muele hakkında Kıral 

Alek1andr ile bir müıavere yapmak 
•aziyetinde idi. Fran11ı toprağına 

ayale baaar ba1ma:ı feci bir tekilde 
fSldilrillmeıi, bu me1eleleri oldutu 

1ribi ortada bırakmıfbr. Bundan kııa 

bir mOddet evvel Milanodıı bir nutuk 
aö7Je1ea ftalyan Baıvekili M. Musolinl 
ba:r.ı ıartları ileri ıilrmek ıuretile 
Yugoslavya ile unlaımak adımı attı. 

Fakat bu adımın fiil uhHıada ameli 

kıymetini ölçmek mümklln değildir. 

Bundan ıonraki hadiıe!erin inkitafHe· 

dir ki Yuıoılav kıralı müteveffa 
A!ekundrın siyasi mirasının hal ıekli 
tByle biSyle tebar8• edecektir. -

32 işçi 
Telef Oldu 

Süreyya 

Liyon, 11 (A. A.) - Senpier La
pallGt'te bir maden ocafında yangın 
çıkmıı ve 32 amele telef olmuıtur. 
Kurtarma ameliyatına devam olunu
yor. 23 cuet çılrarılmııtır. 

Uzak ~·arktan 
Fena Haberler 
Aksediyor 

r 

Harbin, 11 ( A.A) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

Çin Şark timendlferlerlndeki Sov• 
yet memurlarından tevkif edilenlerin 
ikametgAhları Japon garnizonu tara

fından işgal edilerek •ıyaları a okoğa 
atılmıotır. Japonlar bu indi hareketle 

iktifa etmiyerek ılmendifer idare.ine 

ait eldeki iyi dalrelarJ de iogal ede· 
ceklerini bildirmektedirler. 

Pogranl~naya'dakl Soryet konıo
losu, oradaki Sovyet aıkert heyetinin 

relıinl ziyaret ederek bu hallerin Uzak 
Şarkta ihtilatlar Amili oldupnu ıöy-

lemlf n bunlara nihayet nrilmulni 
fatemiıtır. 

Harbinako Vremya gazetHI timen• 
diferln fark kıımında bomlaalar 
bulunduğundan bahHderek bu bom
baların Povaniçnaya SoYyet konıo-

loıhaneai tarafından verildiğini yaıa• 

cak kadar ileri gitmektedir. 

Macaristan 
Muahedelerin Değiştiril· 

mesl isteğinde Sebat 
Ediyor 

Budapeıte muhabirimizden: Macar 
Baıvekili Ceneral Gömböı, vazife 

lıaıına geçmesinin ikinci yıldönilmQ 

mGnaııebetile dQn gece radyoda hil
kumctinin bu müddet sarfındakf icra
abnı hulba etmiıtir. 

Mumaileyh, bütçe açığının aıalmıt 
olduQ'undan ve harici ticaretin arttı-

ğından bahsettikten ıonra hükumet:. 
nln takip ettiği prenaiplerln, mevcut 

muahedeleri kanuni ve •ulhpervcr 
:yollarla ta il etmek çualer.iai aramak 
Ye •cnebl idareler altındaki M car
ların hukukunu rnDdafaa etmek oldu. 
tunu ilAve etmiştir. "Taymisten,, 

M. Edenin Seyahati 
Londra, 11 ( A. A. ) - Hariciye 

MOsteıarı M. Eden, lskanclioavya 
memleketlerini ziyarete gitmlıtir. 

Oturan Vapur 
Port Sait, 11 ( A. A. • - Kar.aya 

oturan Naldera vapuru yliıdGrillmOı· 

tOr. Yoluna devam etnıektedir. 

Aşk 
Gençlerindir 
No.44 

12- 10 - 934 
Haaibe H. futbol maçlarmdakl 

haftayım araİı gibi beı dakika 
kadar sustu. 

Dili, kafası bir az dinlendi. 
Doğruldu. Ellerile dizlerine 

bir az maıaj yapll. ikinci hafta· 
7ıma hazırlanır gibi gerindL Ağ· 
ıını ıapırtattı. Türkina: 

- Ağızım da çiriı çanağına 

döndü. EfkArlanmca bu musibet 
cigarayı Osttiıte içiyorum. içim 
zehir kesiliyor. Şuradan bir ıu 

verin bakayım. 
Tilrkanın getirdiği suyu yutum 

yutum içti. Sonra derin derin 
içini çekti: 

- Ana olmak kolay değil .• 
Dünya değiıti, vakitler eıkl vakit· 
ler değil. Bu oğlan bütün dUşiln· 
dliklerimln aksine çıktı, İ§lerimi 
altUst etti. Ben bu yaştan sonra 
evlat gailesi çekecek kadın de
ğilim, o bana destek olacaktı, 
ne gc:ı:er. Sürüden gelmiş köpek 
olsa alııbğı evi böyle çabucak 
bırakmaz. Yirmi yıl kahrım çek, 
bir glin de vursun kapıyı çekip 
gitsin. Kader, kısmet işte, her
keain evladı böyle nankör olsa 

.. )" 

Burhan Cahil 

kimse ana olmak ıstemez. Dün• 
yada ne cevherli evlatlar var. Şu 
bizim mümeyyiz Süleyman Beyin 
oğlunu biliyorsun ya; ne idi ismi, 
çetrefil bir adı var, dilimin ucun
da da bir tUrltı beceremiyorum, 
bir kuı iımine benzer. 

- Erdoğan anne! 
- Hah, Erdojan.. Bak geçen 

yıl mektepten çıktı, İğne iplik 
inhisarına yerlqtf. Anası da 
aradı, taradı, gUI gibi bir 
kız buldu. Evelendlrdi, ıimdi 
anacığının, babacığının yanında 

efendi efendi oturuyor. Baba 
oğul biribirlerine deatek olup 
geçiniyorlar. Kız da öyle terbiyeli, 
öyle nazik, öyle hamarat kil. 
Geçen bayram gitmiıtim. O viran 
evin içini görme.. her yer parıl 
parıl yanıyor. O taşlık öyle temiz 
ki bal dök yala .• kaynanası mut
fağa bakıyol. Gelin ortaya.. evde 
on yaşında bir beslemeden baıka 
kimse yok. Koca evi çekip çevi
ren hep gelin. Öyle de tatl dilli ki 
sorma ... Ağabeyinin yanap ltutuı
tuğu, uğruna anasını ve kardeşini 
teptiği Leyli sııka11 acaba bir 

y Arasında 

Bu, bir İnailiı karikatürüdür. Evening St n Ac.rd g L ·te&ın.ı . n ... ın ın 9tır. 
Ortada ltalyanın halini, kenarlarda da Almanya vcı Yugoalnyanıa mÜfahit 
vaziyetlerini göıteriyor. Çocuklar batırıyorlar: 

- Bizim, zalim kurttan korkumuz yok. 
Almanya İ•e blr köıcde söyleniyor ı 
- Ne fena koku 

. Beynelmilel vaziyetin bir mafhu nı göıtermek itibarile dikkate değer. 

ispanya Harbi 
Asiler Üç 

Kişi 

Koldan 
Tevkif 

Sarıldı, 
Edildi 

2000 

Madrit, 11 (A. A.) - Asturiyas'ta 
bulunan lhtl!alciler, kendilerini llç 
koldan çevirm~ğe gelen askere karıı 
inatla mukaYem!t gösteriyorlar. 

Bununla beraber, ihtililciler tedri
cen çekilmektedirler. 

Askerin piftar kuvvetleri Oviedo· 
ya girmiıtir. Kıtaat, hna kuvvetleri
bİn de y rdımı ile, henOz lhtilalcilerjn 

ellerinde bulunan Katalonyn kByler1· 
ne lıOcum etmektedirler. 

f•panyaaın 8teld kı81mlannda ••

:ziyet lyileımfftir. Asturyaa'taki jbtilll 

hareketi tnmamilt bastırıldıktan son
ra, umumi greve nihayet verllmui 
emrolunacaktar ıannediliyor. 

Mndrit, 11 ( A. A. ) - 11Eldcbote,, 
gaıeteııine göre A.turyam'da olan en

mllbim hadi1e, geçen "hafta ıonunda 

olmuıtur. Ve bu hadiae unuında 150 
aıi olmak üzere 200 kiti ölmüttllr. 

Madrit, 11 (A. A.) - Şimdiye ka-

kahve pişirmesini bilir mi. Bir 
toz almasını becerebilir mi? Ona 
var mı kendi gibi sulu sepken 
fan fin fon fransızca konuımak, 
Tar mı ıabahtan akşama kadar 
dangır dangır piyano çalıp kafa 

ıiıirmekl 
MDmeyylıin gelini hem hama· 

rat, hem de marifetli. GI ttiğim 
zaman kaynanası da istedi. Otur• 
du bize ut çaldı, ıarkı ıayledi, 
tiyle de glizel sesi var ki. O par• 
maklarını görsen ut çalarken 
ıankl bir serçedir. Teller nstnode 
çırpınıyor. Neler çaldı, pek aklım
da kalmadı. Fakat çok hoşlandım 

doğruıu. 

Hasibe H. hem anlabyor, hem 
anlatbkları araaında yeni mevzu· 
lar bulup onlara geçiyordu. Ut, 
piyano bahsini anlatırken hatırına 

ıeldl: 
- Benim ağabeyine zengin 

kızı almak isteyişimin sebepleri 
çok •• Bak sen de yetiılyorsun. Bir 
kızın elinde bir çalgısı bir marl· 
fetl olmak lbım: Ben aana ne 
hoca tutabilirim, ne çalgı alabi· 

lirim. Bunlara ağabeyinden bekli
yordum ve onun bu dikbaılılığile 
kendim için değil, senin için kı
zıyorum. Ben n111l olsa bir kuru 

kafam var. Daha olmazsa kayma· 
kam beylere &ığıaırım. Hanam 
bunca yıllık kar de§imden daha 
yakın ahbabım. Kimsecikleri yok. 

dar yapılan tcykiflerin 2000 den fazla 
olduku bildiriliyor. 

Madrit, 11 (A. A.) - Evvelki gOn 
tevkif olunan M. Azana, Uruguay 
npuruna nakledilmittlr. 

Hllkumet, M. Knmpa'11a ile arka
datlarının ve M. Azananın muhakeme 
edilmek Dzere derhal Madrite gönde
rilmelerini iıtemittir. 

Madrit, 11 (A. A.) - Harbiye Ne
zareti, bugllnden itibaren, zaptiye ve 
belediye Jıuı:ıbat memurlarının ııakeri 

•ıfatı haiz hulunacaldarını teblij' 
etmiıtir. 

Madrlt, 11 (A.A.)- Hükumet, Ka· 
talonya eaul kanunlarına ı1t, ilk bir 
tedbir almıttır. Maliye nazırı, Kata• 
lonya dahilinde, verıilerio, kendi 
tarafından tayin olunacak heyetler 
marifetile toplanma11nı ve Katalonya 
memurlarının verwi dercetmemelerini 
emrehniftir. 

Barselon, 11 (A.A.) - Divanıharp, 

Bana bakarlar. Fakat ıen öyle 1 
misin ya. Sen bakılmak, yetiımek 
istersin. Nem var, nem yok, ağa· 
beyine harcadım. Elimde avucum· 
da bir şey kalmadı. 

Çok şlikür bqımızı aokacak 
bir evimizle, kıt kanaat geçinecek 
b~t on kuru~luk gelirimiz var. 
Yarın öhllrglln ıenin de bir kıs• 
metin çıkıp ta: 

- Haydi düğUn yapl 
Dediler mi buyurun efendim 

cenaze namazına.. Ağabeyinden 

on paralık fayda yok. Bakalım 
AUah ne nasip edecek. Kıımette 
ne varsa göreceğ4z... Of, aman 
çok söyledim galiba.. Ver tura
dan yeldlrmemi. Biraz kaymakam 
beylere gideyim. Belki açılırım. 
Ben gelinceye kadar 1en aofrayı 
kuruver evladım. Atefte imamba
yıldı tenceresi yar. Pişmlıtir artık. 
Onu da indir. Kapağını aç aoğu
aun. Ben gelince kutanrım. Amma 
dikkat et. O tekir kedi mutfakta 
çok dolaııyor. Geçtim bir halt 
eder. 

Ha1ibe Hanım yavaı yavq 
kalkb. TUlOn paketini, kibritini 
koynuna yerleştirdi. Koyu kurşunt 
yUnlU yeldirmesini giydi. Beyaz 
örtnıllnU başına sardı. Anabtnrmı 
unutmıyerak kapıyı çekti, gitti. 

* Melek Hanım, Leylfinın arzusu 
ile yeni buldukları meıhur avu· 
kRta iti bıraktıktan sonra bir 

Kendimi 
Sevdirmek 
istiyorum 

Bir senedenberl bir kız ile 
konuıuyorum. Kendisini fa:ı:la se
\'İyorum. Fakat onun hallerinden 
ve bana karşı takındığı vaziyet• 
lerden öyle anlıyorum ki o kır: 
beni sevmiyor. Ona kendimi sev• 
dirmek için no yapayım? 

Ali Galip 
Oğlum.. O kız seni bUsbUtlin 

aevmiyor değil, çllnkU hiç ıev• 
mese seninle konuşmakta devam 
etmez. Fakat seni daha çok sev• 
mesi için, onun maddi isteklerini 
yerine getlrmekliğin IAzımdır. 
Yanı para meselesi. Ne yapalım, 
timdi bazı genç kızlar paralı 
•evgiyl tercih ediyorlar. Bundan 
baıka ona . kendini daha çok 
aevdirebllmen için onun hoılan-
madığı hareketlerde bulunmama• 
lısın. Bililds bir genç kızın ma• 
nevt ihtiyaçlarını dilıtınmeU, buna 
göre hareket etmelialn. Fakat 
buna rağmen aevilemeı1en o kıı:m 
aradığı tip olmadığına hllkmet• 
mek IAxım gelir. 

* 
Cihangirde K. N Hanımıu 

Kocanız haksızdır. Fakat alzin 
tamamen haklı olduğunuzu s6yll
yecek vaziyette değilim. Kararı• 
nızı verirken biraz şiddetli hare
ket ettiğini:ı: anlaşılıyor. Bir tanı
dık vasıtasile tekrar eski hayat 
yoldaılığınızı devam ettirmek hem 
mllmkUn, hem de faydalıdır. 

lf
Ceyhanda K. Beye: 
iftiraya uğrayan kimdir, HU· 

ranın mahiyeti nedir, ya§ınız kaç• 
tır, timdi nasıl geçiniyorsunuz biı. 
miyorum, eğer bana bunlan da 
anJabr .. nız dllfOnmiye çalııırım. 

HA TJMTEYZE ............................................................. 
bGcum kıtaları kumandanı kaymakam 
Richardı müebbet kOrete mahkQm 
etmiftir. 

Madrit, 11 (A.A.) - "El Soçlyali1-
ta,. 1razeteainin müdOrO ile baımubar
riri tevkif olunmuıtur. 

EndGIOı ıoıyall ıt fırkaaı idare 
ht!yctl asaları da, Sevilde teyklf 
olunmuılardır. 

zaman rahat etti. Bu çiftlik dava11 
onun en bOyOk derdi idi. Leyllnm 
bayat ve saadeti için blltUn 
tlmltlerlni buna bağlamıştı. 

Son defa yeni avukat Molla 
BeyJn istediği parayı da tedarik 
ettikten sonra arbk neticeyi 
beklemeye baılamıılardı. 

Günler geçlyor. Haftalar ıe· 
çiyor. Melek Hanım sabırsızla· 
nıyordu. 

Evin bitip tllkenmeyen, taze• 
lenen ma1raflaranı karıılamak içln 
zorluk çekmeye baılamııtı. 

Bunu LeylA da hiıiediyordu. 
Genç kız annesinin kendisine 

belli etmok istemediği llıUntUlerl 
ihtiyar kadının yüzünden bile 
hissediyordu. 

işler meydana çıkıp dUzeline 
ceye kadar aıkınh çekeceklerdi. 
Bol ve enditHiz hayata alışmıı 
olanlar için bu sıkıntılara göğUa 
vermek biraz gUçtü. Fakat geçici 
bir buhranı karıılamak lizımdı. 

LeylA bunun çarelerini dUıU· 
nllrken hatırına ilk gelen şu oldu. 

- Mektepten çıkan arkadaş· 
!arından çoğu hususi ve resmi 
bazı işlere g'rmişler, çalışıyorlardı. 
B !hassa bankalar, şirketler böyle 
yabancı dil bilen genç Türk 
kızlarına oldukça yüksek aylık 
veriyorlardı. 

Hali vakti yerinde olan arka· 
daiları bile evlerinde boş otur
maktansa kendilerine böyle bir 
meıgale bulmayı tercih ediyorlardı. 

l Arkaaı Yar ) 
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:t t T&lld Mlıallalle .·====-
Yalı udi 
Gemisinde 
Hitler Bayrağı 

Bundan birkaç hafta evvel 
1 et1eklceli Romanyanın lbrail 

Dcır•ıun diıd li~anına Atid 
iaımll bir vapur 

olm•~, gelmif, Atid emkl 
dememııl•r. ibranicede istikbal 

demektir. Geminin bağla olduğu 
liman hayfadır. Bundan böyle 
Hayfa i.e Peıte arasında Tuna 
yolile ıefer yapacaklır. Sahibi 
bir Yahudidir ve Almanyadan 
firar etmiıtir. Kaptanı da Rozen
tal isimli bir Yahudidir. 

Ve vaktile umumi harpte birçok 
maceralar geçirmit olan Doyçland 
isim'.i A lman denizaltı gemiıinin 
auvarillğini yapmıştır. BOtnn bun• 
larda dikkate değer bir cihet 
yoktur. Fakat bu geminin alika 
uyandıran tarafı, sahibi firari bir 
Alman Y abudiai, kaptanı yine 
firari bir Yahudi olm11ına rat
men kaçında Hitler bayraj'ını taıı· 
maııdır. Gemi aablbi, kendisine 
sorulan bu ıaribeyi töyle izah 
etmittir: 

Beynelmilel ticaret kaidelerine 
göre bir gemi, sabn alındığı mem• 
leket bayrağına üç ay müddetle 
tqımak mecburiyetindedir. Atid 
gemisi de Almanyadan alınmıştır. 
Bu noktadan istemeye istemeye 
Hitler bayratmı Oç ay müddetle 
taııy acağı m. 

* Dllnyanın en esrarenıiz ıe
birlerinden biri de mu

.. E_n_e_s-,-0,-,,-n--- hakkak ki Afrl· 
. kada, lngiliz ken• 

giz ı•lur yaaında kain olan 
Lamll ıehridir. Bu tehir, bir ada 
&zerindedir. Sahilde bulunan Mon• 
baaa tehrine 200 kilometre 
meaafededir. 

Sahil çok Arızah olduiu için 
Lama'ye pek az Avrupalı ıelir. 
Bu ıehrin eaas ahallai eski Iran• 
Jılardandır. Sonra Arap fatihleri 
buraaını iıtill etmit ve lranlılan 
hükllmleri altına almıtlardır. Bu 
ıehrln etrafı ve içi kum doludur. 
Havaaı ııhhate dokunur, Ara ura 
kalkan toz fırtına11, her tarafı 
berbat eder. Bul ıebepledir ki 
Lamtl tehrlnin halkı gtlndk uyur, 
gece aokağa çıkar. 

Lamtı'nlln kadınlan gtlzellik· 
lerHe meıhurdurlar. Koılanna 
ıiden birine raıtladıldan vakit 
daima ellerinde tuttuklan bir 
çiçeği bu adamın ayaklan altına 
atarlar. Bunun mlnHI, seni ıe
viyorum, demektir. Erkek, iaterH 
kndınt bki " erlPr ve PV1f'ntrler. 
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Eaki Zabt.iye, Çatalçeıme ıob;a. a 
ISTANBUL 

-
Gazetemizde ~ıkan yaıı 
ve reıim~ria bütün haldan 
mahfuz ve pıetemiae aittir. 
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Bir Taşla iki Kuş 
Tez, Dedi; Yağızı Çekin.Beni 
Seven Arkamdan Gelsin .. 

- Etfirnetlt1n Maniaaya lcaç gllnde aeldin? 
- Oç pntl• hü11karım. 

1451 yıhnın Şubatında ıoğuk bir 
gUndU, Manisa sokaklarından kan 
ter içinde kalmıı bir atın yıldırım 
gibi geçtiği görüldü. O ıoğuk 
havada blltlln derisinden buram 
buram duman f ıtkıran bu at 
ve onu yıldanma binmit bulut gibi 
idare eden ıüvari nereden ıeli· 
yordu, nereye gidiyordu?.. Mani• 
aablar, eYlerinin 11msıkı kapala 
pençerelerinden ve bpealderl 
yarı kapalı dlkklnlanna kunılu 
toprak manıaUarın kenanndan 
bu 11rn anlamıya ıavqırken meç
hul ath vali konağına geldi, he
men yere aıçradı, kapıda belde
yen n&betçilere bağırdı: 

- Edirneen geliyorum, ıebza• 
de hazretlerini göreceğim. 

iki dakika ıonra o, Oımanh 
Veliahtı Mehmet Sultanın huzu
runda idi, yer lp8yordu Ye ıu 
haberi Yeriyordu: 

- Şevketlü Hlloklr &ldD, 
taht ıizi bekliyor! 

iki yal ıonra Fatih adını ala· 
cak olan genç Veliaht, hemen 
yerinden ııçradı: 

- Tez, dedi, yağızı çekin. 
Beni ıeven arkamdan gelıin. 

Ne bareme ıirdi, ae hazineye 
uğradl, yalmz bir kılaç alıp ta· 
kandı. K0tar gibi merdiYenlerl 
aeyirtti, bir An içinde hazırlanan 
yagız arap atına atladı. Konak, 
bir harp meydanı gibi kantmııtı. 
Sillblananlar ahırlara ıalchnp at
lananlar, ıqkınhktaa ıuraya bu
raya koıanlar, gllr&ltDlll bir aab
ne yarabyorlardı. Sultan Mehmet 
bunlarla biç allkadar olmadı, 
abnı allrdtl, buz hltmut aokak· 
lan inleterek yola dlzüldll. Ona 
cDlua müjdeei ıetiren adam, 
mOthit yorıunluja rajmen ıaray
da kalmamııtı, baıka bir ata 
atlayarak h&nklrın ardına takıl· 
mııtı. V eliabta menaup daha kırk 
elli kiti aynı ıeyl yapmıflardı, 
efendilerin izine dllfmiiflercli, 
kan toza, tozu kara katarak 
ve arkalannda ıarımtrak bir tipi 
bırakarak at koıturuyorlardı. 

Genç bllnklr yaman, hem de 
yaman gidiyordu. Meaafe mefhu· 
munu tam manasile çipeyordu, 
dakikalan ıanlyeye çeviriyordu, 
ukuına clUtenler iki aaat ıeç
meden yarıya laı8'İflerclL Bu ti-

dişle aktama kadar bUsbUtün 
azalacaklardı, belki görünmez 
olacaklardı. Yalnız Edirneden ge· 
len süvari, atbaıı beraber gibi 
htınkArın izinden ayrılmıyordu, 
aynı hızla atına kotturuyordu . 

Böyle bir yürüyüıten iltifade 
edilmek üzere Vellahtıa Manlıa· 
dan Edirneye giden yol üstüne 
aıralathğı menzil ahirlanndan il~ 
kine selindiji e at · · 
ıırada au1t•n Meh r 
etrahı.a bakındı, ken<14adamJarı· 
nın tiçe bete tenezzll ettiğini 
g&rerek glllümaedi ve mOjdeciyi 
yanma çatırarak aordu: 

- Edirneden Maniaaya kaç 
,Onde geldin? 

- Üç gtlnde hllnkinm. 
- Yolda · oyalanmışııiı. Ben 

iki ıtınde bu yolu alırım. 
Filhakika erteli glln akıamı 

Bandırmaya gelmiılerdi ve bir 
çektiri ile Geliboluya geçmiflerdL 
Ayni gidiıle o gece Eclirneye de 
ıirebl irlerdl. Fakat oraya ıelmlt 
olan Evraooı oğlu Ali Bey, bir 
an evel tahta çıkmak lçın acele 
eden, aabıraızlanan hllnklrın bu 
tehalllkDnll hafifletti. Edlrnede 
iaUkbal merasimi hazırlanabilmek 
için iki ,On olaun Gellboluda 
kalınmuım rica etti, hOnkir da 
moafakat ıa.terdi. 

Şimdi yeni padiıah ile eakl ve 
emektar uker, itlerden ve devlet 
düzeninden babsa ıir:ımiılerdi. 
Ali Bey ordu hakkında ve her 
ıeye dair mllkemmel malümat 
veriyordu. Yeni bDnklrı tenvir 
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ediyordu. Bir aralık ıöze Edirne
nin Oımanlılar devrinde geçirdiği 
henıimelere taalluk etti. Yıldınm· 
dan ıonra tehzadelerin o tehir 
6ntlnda yapbklan eavaılar aöyle
ıildi. 1 Ali Beyin babası bitin o 
gllrtlltDlere iıtirak etmifti. Muıa 
çelebinin Edirnede bUyOk kardeıi 
SOleymana baskın yapııını, aonra• 
dan Mutanın Edlrneye yalan bir 
noktada Mehmet çelebinin ba .. 
kınına ujradıj'ını ,armDftD. All 
~. .. ...... c1a. claydaldanm 
genç hUnkira anlatırken o, dit· 
tlincell bir bakııla Evrenoe ot
lunu allzdll : 

- BU- .. rdq. bir dlpıan 
ordusu demektir. Taht aabiplerl 
için ne elemli lef 1 

Evrenoı oğlu, yiğit yapıh 
hllnkina tualanmaıından htllda, 
teıelll vermek istedi: 

- Sizin ayle bir dlltmamns 
yok, T annya tDkredelim. 

- Nasıl yo!ı, lıfendiyar be1 
toronunu unut.fYor muıun? 

- O bentlz sllt emer çocuk, 
alze zarar veremez. 

- O vermez, veremez amma 
baıkalanna bq kaldırttınr. Meıell 
anuı Rum kayıerlne gider, ojlunu 
pac:lipb yapbrmak için dalavera 
çevirmeye kalkıflr. 

Ali Bey bu mjHAlıazayı dojru 
buldu: 

- Hakkınız var, dedi, o bile 
muzır. Glderilıe fena olmaz. 

Sultan Mehmet, dDıllnlir aibl 
bir tavur aldı, dalgın dalıan mı
nldandı: 

- Ben 16zlm 16re 16re onu 
aideremem. Eceli ıelmiı olaa bile 
ben bilmemeliylm. 

Ali Bey için bu ı&z kafi idi. 
iki gtln aonra muhteıem alaylarla 
ıllrekli alkıtlarla Edirneye vanbp 
aaraya girlldiii vakit o, yeni hlln
klria hentlz Dç ya11nda bulunan 
kardetf Ahmedi &ldOrmeji karar
latbrımıı bulunuyordu. 

Bunun için kurduğu plln ga• 
yet baıittl. ilkin kDçtlk Prensin 
anneal olup keneli de prenaea 
olan Hanıma ftmft, Padifabı cll
liuundan dolayı resmen tebrlke 
,ıtmeai llzımgeldiğinl anlatm11tı. 
Prenau bu ihtara tabiatile mtla· 
bet cevap verince h&nkln ı&r
mllf ve manalı manalı «lafendlyar 
lamam huura ıelmek latedltlnl» 
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Bir Makinistin 
Derdi 

Ben Topkapıda tarak fabrl• 
kasında makiniatim, iki aeneclea 
beri orada çahııyorum ve fabri
kayı tek baııma idare ediyordum. 
Iıtanbulda iki tarak fabrlka11 
vardı. Bunlardan birili Fatihte 
leli. Orada da benim ıibl bir 
makinist vardı. lıml Erçe idi. 
Kendisi Romen tebeaaındandı. 
Fakat birkaç gllo evvel Fatihteki 
fabrika kapandı. Iıçller dağıldı. 
O zaman bizim fabrika F atihtekl 
fabrikadan açıkta kalan Romen 
tebaaıından Erçeyi aldı, beni de 
vazifemden çıkardı ve bana: 

- lsteraen 60 kurut yevmiye 
ile amelelik yap dedi. Bittabi 
kabul etmedim. 

Benim iki ıenelik kıdemim, 
hllanllbizmetim, bu itteki ehliye
time rağmen açıkta bırakılmak• 
lağım ve benden ehliyet itibarile 
farka olmıyan bir ecnebinin bana 
tercihi beni gDcendirdi. 

Topkapıda Paıabakkalda 17 No. bı 
evde makinJ.t Fehmi 

Bandırmada Elektrik Fiatleri 
Nafıa Vekili Muhterem Ali 

Beyin himmetlle her yerde elek· 
trik fiatlarlle aaat klralannın in• 
dirilmif olduğunu ıükranla ı&rtı
yoruz. Bandırmada da aaat kira• 
ları on iki buçuk kuruta indiril· 
mifae de elektriğin kilovab hlll 
22 buçuk lmruftur. Acaba burada 
da elektrik fiatlannı indirmek 
mUmkün olamaz mı ? 

Bandırmada AYUkat t Hakkı 

··-·-·-.. ---·--················-....... 
bildlrmiıtl. 

Saltan Mehmet, anahjıam ıu
nacitfı tetmklerl mem•aal) etle 
kabul edeceğini ıöyledijlndea 
ıabık Kırallçe, reıml tefl'ifat llt 
hamra aetirilmif ve aarayln bU. 
ylk bir aalomnacla amnca 
bir muhavere bqlamııtı. Sul• 
tan Mehmet anahtını koca11nın 
&llmlladen dolayı taziye edi
yordu, beriki de ofullujunun cDl.C 
ıund.._ duydutu ıevlnci (1) anla• 
byordu. Bu meraalm cereyaa 
ederken Evrenoı ojlu Ali Bey de 
beride • an için muhafuuım 
llatllna aldıia, ldlçtlk pren.ı boju• 
yordu. 

lsfencliyar kızı kendi d._in• 
gelince yavruıunu 6111 buldu, aaç
larını yola yola htlnklrın yanına 
kottu ve inledi: 

- Kardetini, biricik ojlumu 
boğmutlar. ÖClml ·al, masumun 
kamaı yerele koyma! 

Sultan Mehmet. mahir bir 
hayret içinde hemen tahkikat 
yapbrdı, Ali Beyin bu pahı 
ftleclitlnl atreniace hemen emir 
Yerdi: 

- Ketin katilin kafaaıml. 

Aynı ah Enenoa ojlucua 
bafl da açurulmuf ve oğlunuıı 
&ctl almdıiım ıaren sabık Kıra.ı 
liçe de Sultan Mebmede candan, 
yllrekten hayır dualar etmlye ko
yulmufl:u. 

Halbuki Sultan Mehmet, o .. 
man otullan ııibl bir ıWlle le.
kil eden ve kuvvetli bir muh ~ 
yapan Evrenoı ojullarının ,. 
onlara bemiyen bitin eski all · 
(erin • mueli Çandarhların • ku ' 
retinl yıkmayı da programını 
bqma ıeçirmifll. Kardeılnln i. .. 
dllrllmul emrini •erirken ele b.r 
tatla iki kut YUrmayı dtltln
mllftl I .• 

M.T 
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Ziraat Bilgisi (*) ~.,._ ______________________ .....,_. 

Tohumluk 
Nasıl 
Yetiştirilir? 

Geçen seferki yazlmın sonunu 
aetirmemi1t1m. Bugtlo o bahaa 
deYam edoceflm. 

lf. 
Konuştukum lhtiyar adamakıl· 

lı meraklanmıştı. Baıak çekmiye 
devam eden arkadaılarına ıeale· 
nerek: 

- Vazgefin bel dedi. O ha• 
ıakları tavuklara yedirin arbkl 

Sonra bana döndü: 
- Peki efendi, tohumluğu na• 

ııl yetiıtireceğiz'? diye sordu. 
- Şimdi akim erdi ki tohum· 

lukta aranılan evsaf sadece lrl 
taneli olmaktan ibaret değildir. 
Ve ekilen her iri tan~ mutlaka 
iri taneli bir mahsul yetittirmez. 
iyi bir mahsul alabilmek ıçın 
soyunu etraflıca bildiğimiz bir 
tohumluğa ihtiyaç vardır. işte 
böyle bir tohumluk da - evvelce 
dedi~lm gibi - ya devletin ftu 
itle uğraşan tohum ıslah istas· 
yonlarından yahut ta bizzat kendi 
yetiştirmemizden elde edilir. Şim· 
di iyi bir tohumluk yetiştirmek 

için yapacağımı~ işi söyleyim: 
Her köyde az veya çok bir

kaç çeşit buğday vardır. Bunlar• 
dan hangisi köyün tarlalarına 

ötedenberi daha iyi geliyorsa 
onlardan birini ele alıp yetiıtlr• 
miye başlarsınız. Bunun için tar
lanızın 8-1 O metre eninde ve yine 
bu kadar boyundaki bir yerini bö· 
lersiniz. O ıene burayı ötedenberl 
yaptığınız şekilde ayrıdan bJr hiz .. 
met eklemlyerek ıUrer, elinizdeki 
tohumu ekersiniz. Ekin yetiıinciye 
kadar hep tetkik edersiniz. V • 
harman r.amanı tarlaya girerek 
kuraklığa en çok dayanarak gUzel 
yetişmlı olanları, çok kardeılen .. 
miı ve her kardeşinin baıatı 
düzgün olanları, yine bu baıaklar• 
dan ıUrme ve rashğa tutulmamış 
olanları, taneleri iri ve sık olanları 
bir bir kökleyip alır11mz. Ve 
bunları harman ederek ertesi aene 
yine böyle bir (tohumluk tarlasına) 
ekersiniz. Orak zamanı yine tar• 
laya girip konuştuğumuz btıttlo 

noktaları tetkik ederek en uygun 
yetlıenleri alırsınız. Ve böylece 
birkaç sene devam edince ilk 
ektiğiniz tohumluğun içinden ger· 
çekte soylu olan taneleri çıkarmıı 
olursunuz. 

Artık bu tohumluk hem iridir, 
hem vergilidir. hem kurağa ve 
bastahğa dayanıklıdır, hem de . 
her sene bozulmıyarak birçok 
seneler devam edecek kabiliyet .. 
tedir. ,, 

İhtiyar: 
- Bunu yaptık gitti, dedi, 

her sene başak çekmek gibi bJr 
ıey.. Yalnız ekin tarlada iken 
seçilecek! 

- Evet, ona benzer. Fakat 
eski tekilde yalmz iri taneleri, 
aık baıakları meydana çıkar· 
dığımız halde yeni tekilde o eki· 
nio türlü meziyetlerini toplıyarak 

ıoyunu meydana çıkarıyoruz. Ya-
l ni elimize geçen tohumluk tam 
manasile bir çeıit oluyor. Bu to· 
humluğu artık emniyetle kullana· 
biliriz. Çünkü köyünüzün hava• 
sına, toprağına en uygun gelen 
ve sızm istediğiniz her iyiliğe 
malik bir tohumdur. 

Şunu da bu arada söyliyeyim 
ki böyle soyu sopu belli edilmjş, 
cinsi, tekli, rengi her huyu mey
dana çıkarılmıı bir mahaultın dün-

:cr::z 

Dlnrada Olap Bitenler 
En ·iyi Mektep Hayattır! 

Bir Alman Profeaörü, ·Tamamen Yeni Uıullere istinat Eden Bir lrf an 
Ocağı T eıiı Etti -

Çocuğun Zekasını işletmek İçin Ele Geçen Her Vasıtadan 
Nasıl istifade Edilir ? 

Bir e• naeıı yapılır, 
çocuk amelelik ede• 
relıı öfrenlne daha 

iyi anlar. 

Almanyamn irfan hayatında 
çok büyük bir mevki işgal etmek• 
te olan bir Alman profesörü bil· 

ya piyasasında çok liUyUk ehem· 
miyeti vardır. Dllnyanm blltün 
alıcılara daima rengi, biçimi, ağu· 
lığı, cinsi her şeyi bir olan mah· 
sule fazla kıymet verirler. Cllm· 
huriyetten sonra yurdumuzda yer• 
yer kurulan (tohum ıslah iıtas· 
yonları) bir çok büyük itler 
meyanında bu pek mühim nok· 
tayı da baıarmak için çalışmak
tadır. Onların çok ince ve derin 
tetkiklerle meydana çıkaracaklan 
çeıitle t!itUnlimilzU, pamuğumuzu, 
ekinimizi, mısmmızı, patatesimizi 
hulasa bütUn mahsullerimizi ka· 
rakterlendlrecek, dünya piyasası· 
nın istediği bir telde sokacaktır. 

İhtiyar köylUye bu müessese
leri ve daha mükemmel bir to· 
humluk yetiştirmek usullerini bir 
baıka gelişimde anlatacağımı 
vadeder~k yımından ayrıldım; 
muhterem ihtiyar beni bırakmak 
istemiyor, arkamdan sesleniyordu: 

- Kıyamet kopmaz ya.. Bu 
gece de misafirimiz oluver canım? 

Çiftçi 

(•) Ziraat hu•uıundakl mUtlıllllerlnlıı:I 
morunuıı:. Son .Po.ta'nm. (Çrftçl) ıl 
alae ceyap yeıecektlr. 

llkmektepte bir dera: Çocuk
lar bir otomobili te9ldl eden 
akaamı yerinde görerelıı aı
reni•-·la.r ... 

Hayat Bllgllerı ... 
Awupaaın birçok me~leketlerlade Jep7enl tekil· 
de mektepler teeia edllmlttlr. Bu mekteplerde 
ldtaptaa ziyade r3rrllye ehemmiyet verlJmeldedlr. 

Yayrulua ıudetı 
te111la edea ııhbah 
tir. S1hhat te J'm• 
a&1tlk n. lı:almcİlr. 

Alla mektebinde her 
çoeuk · mu•taıııamaıı 
baa70 7apu •e ı.u.
dan da Hvk du7ar. 

yUk muharebeyi müteakip tabıil 
hayatında ve usullerinde hakiki 
bir inkılip yapılması icap edece
ğini iddia etmittL Fikrini müda
faa için gazetelerde sUtun ıUtun 
makete yazmııtı, birçok kitap çı
karmıftl. Düşüncesi şu idi: 

- Zamanımız aürat aarıdır. 

Bu a1ırda çocuğun karışık ve ek· 
ıerlya fi'liyatta ite yaramaz naza· 
riyelerle vakit kaybetmesi yazıktır. 
Badema çocuklara dünya bilgisi 
daha ameli bir tekilde ve daha 
az zamanda verilmelidir. 

Zamanımız bir taraftan da is· 
tiklAI asrıdır. Her millet hür ol· 
mayı istediği gibi, her insan da 
daha çocukluğundan başlayarak 
ayni haveale çırpınır. Bu istiklAI 
arzusunu çocuğa daha mektepte 
iken imkan nlsbetinde fazla ver .. 
melidir.,, 

Alman profesörü bu düşiin· 
cesını etrafa yaydıktan sonra 
para topladı ve topladığı para 
ile yepyeni şekilde bir mektep 
teais etti. Profesör, Komünizme 
biraz mütemayil olacak ki, mek
tebine de: 

- Kari Marks, ismini verdi. 
Bu mektebin ilk adımda göze 

çarpan hususiyeti, içinde biiyUk 
bir serbesti olma1ı idi. Daha 
okuma yazma bilmeyen talebe
den bir tanesi kendileri tarafın· 
dan müdüre muavin olarak seçi
liyor, bir baıka11 oyun amiri ta• 
yin ediliyor, ve bütlln dersler ço· 
cukların iatedlkleri şekilde verili
yordu. Bu derslere gelince, ortada 
sadece bir alfabe vardı. Diğer 
bütün bilgiler çocuklara makine 
ve ilet vasıtasile fi'len öğretili· 
yordu. Mamafih ıurasını da kay
dedelim: Çocukların idareye ve 

derslere hikim olmaları, ~ırf bir 
görünüıten ibaretti. Hakikatte 

her feyi yine müdür ve hoca 
tesbit ediyordu. Fakat çocuklara 

kendilerinin tesbit ettikleri his
sini veriyordu. 

Aradan zaman geçti, bu 
mektebin tedricen ikinci, UçUncU 
sınıfları açıldı. Orta ve lise 
kısımları açıldı, hatta iiuiversitesi 
açıldı, nihayet ilk sınıftan başlıyan 
çocukların Üniversiteyi bitirerek 
ha) ata atıldıkları görüldü. 

Alman gazetelerinin iddiaları
na göre, bu mektepte yetlıen 

çocuklardan, hayatta muvaffak 
olamıyan bir tek kiti bile yoktur, 

: ı- Bilmecemiz --+ 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer küçUk sulu boya ala· 
caklar: Beyoğlu SoJ.aokak No. 15-17 
de Kemal, Beyoğlu 21 inci İlkmektep 
19 Tevfik Necdet., Galatasaray lisesi 
talebesinden 40 Suat, Sı vas erkek lisesi 
ımıf 8 ten 236 Vedat, Mersin Ortamek
tep 3 üncü sınıf 5 Süreyya Bey ve 
Hanımlar. 

Birer mUrekkepll kalem ala• 
caklan İstanbul kız lisesi 1208 Nimet, 
latanbul 44 üncü İlkmektep 396 İzidor, 
Heybeliada Kışlaard.ı sokak No. 6 da 
Burhan bey kızı Y urdanıtr, Vefa lisesi 
425 Behzat Remzi, Süleycnaniye ye
dinci llkmektep 3 üncü sınıf 2!1 Kerime 
Hamın ve Beyler. 

Birer boya kalem 1 alacakları 
İzmir Emniyet müdürlüğü adli kıı:;ıı•ı 
kalemi 3 üncü komiseri Remzi bey kı::.ı:ı 
Mürşide, Devrek birinci llkmekte , 
134 Mehmet, Divanyolu Piyer]oti cau• 
desi Sintmağa dairesindei Hicri, İstan
bul kız Ortamektebi 8 Nihal Hanım 
ve Beyler. 

Bırer kart alacaklar: Samıuu 
Ulugazi mahallesi Fevzipaşa sokak No. 
8 ten. Muzaffer, Kayseri Cumhuriyı '; 
maha11eei No. 20 de Sezai, İstanb ıı l 
49 uncu İlkmektep 128 Hüseyin, İataL
bul 28 inci llkmektep 196 Ömer Faruk, 
Edirnekpı 146 No. da Musa, Erenköy 
egki polis merkezinde birinci komiser 
Rıza bey kızı Şükran, Kadıköy liaeai 
ittisalinde 52 No. da Sabiha Bahri, 
latanbul Qapa 11 No. da Sabri, Adana 
Saatkule müdürü Vehbi bey mahtumu 
Hüııamettin, Y ozga.t lsmetpaşa mektebi 
71 Rüştü, Kırklareli Şevket Osman 
bey eczanesinde Sermet, Beyazıt 6 ıncı 
llkmektep 25 Ferhunde .Nuri, Diyan
bekir Ga.zipafa tlknıek~Plıi ~23 Şevket, 
Devrek birinci llkml kL-.:Oı 196 Sal&· 
hattin, Devrek berber Akif Efendi 
km Suna, Ankara icra hesabı oaride 
Mahmut bey kızı İnci, Zongul<h le be· 
lediye1lnde elektirik tahsildarı Muhsin 
efendi Jcııı Vaıfiye, Ankara P. T. T. 
Um. harioi hesaplar kaleminde Ahmet 
Bey oğlu Nejat, Zonguldak Ortamek· 
tep 8 üncü sınıf 144 Muharrem, Sıvaıı 
Fevzipat• mektebi ıınıf 4 ten 135 
Necdet Hüriınü, Sıvaı fırkada bi.nba~ı 

Recep bey kızı Sevim, Konya ktioük
zabit mektebi sınıf 2, şube 1 de 301 
Amaeyalı O. Tayyar, Sirkeci ietaeyon 
kitapçıai M. M. Viktorya, Ankara Üc· 
heci İltekinbey nıanektebi 5 inci sınıf 
305 Adnan kalfa oğlu, Salihli Altmorclu 
llkmektebi 5 inci sınıf 597 Kazım, 
Konya Akifpaşa mektebi 587 Sır ı, 
Tarsus belediye müfettişi kızı Muazzr ;:, 
İstanbul kız muallim mektebi 262 H -
lide, İzmit hükumet karşısında No. 20 ~ 
de Ali Emin, Tarsus hastahanesi ida ı ıJ 

memuru Emin bey kızı Nihal, Dört). ol 
hacı Mıstık efendi oğlu Fehmi, lıpaı ta 
Oamiiatik mahallesinde 27 Xo. da Sı ·

hime, Konya Abdülaziz mahallesine e 
No. 24 te Arif, Zonguldak Devrel.li 
kahveci Nuri efendi oğlu Ömer Ih i, 
Ankara Yobracı mahallesinin llacıil) .ı -ı 
sokağında No. 11 de Reşat, lzmit tcı i 
Müfit bey va11taıile Ahmet, Eakişel -: 
Odunpazarı lise karşısında kahvl ı 
Mehmet oğlu Basri, E<l.irne 4 No. . 
Mp. bl. 2 de Ali Yaşar bey oğlu, İzrıı ı • 
Karşıyaka Dilaver eokağ·ında No. 69 chı.' 
Ziya Bey vaaıııtasile :\lustafa, fatanbul 
Katipsinan Çobançavuş Medrese sokak 
No. 21 de Kemalettin Bey ve Hanımla!'. . .......................................................... , .. 
ve anla4ıhyor ki bu mektepte 
tatbik edilen usul tedricen btltün 
diğer mekteplerde de taklit edi
lecektir. Y almz son inkılabı mii· 
teakıp mektebin adı değiştirilmiş, 
(Kari Maks) gibi daima komii
nizmi hatırlatan bir isim yerinft 
mektebe milli bir ad takılmıştı.. 

Fakat Alman profesörü tara· 
fından tesis edilen usulün tesir
leri, yalnız Almanya dahllino 
inhisar ettiği sanılmasm. ' lngifö: 

mektepleri bu usulü birkaç ~ene
den beri tatbika koyulml'IJI~:. c.iır, 
buna verdikleri ehemmiyf't!n ~-r .ı• 
cesllil anlamak içln hır in~ 
mektebinden alman reıim '.;,riroiıtıe 
bakmak k~fidir. 
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TO 
l\o: 58 

SYE 1 u MI Türkiye Ziraat Bankası 
• 

Yazan: Sermet Muhtar .. 12 - 10 - 934 

bur ibi Define Taharris.nde! .. 
idare Mecr sinden: 

Tlirkiye Ziraat Bankası umumi heyeti Adi surette olarl\k ikinci 
teşrinin 11 inci Pazar gUnU saat 15 te Ankarada Banka merkez 
binaaında toplanacaktır. Aşağıda isimleri yazılı murahhaa beylerin 
tayin edilen gün Ye saatte teırifleri rica olunur. 

Taze dulun da bu tükrü edip et
mediği şüpheli. Zira alaime bakı
hrsa o da allahına müteşekkir. 

Ana oğul, nstlerinden ağır bir 
yük kalkmışa dönüyorlar; dllnya• 
larma kavuşuyorlar. 

Melek hanım, yetimin vaı.iai 

olduktan sonra yavrucağım eski
sinden birkaç misli fazla sevmeğe. 
gözünlln içine bakmağa başlayor. 
Her dediğine (peki!) Diyor. 

Nabi efenw de derhal, kafa 
sallayarak, nakarat edindiği ıak· 
ıakta: 

- Hay hay, ona ne şüphe! Ton· 
bulun yerden g5ğe kadar hakkı 
var •.. Gençtlr, aynı zamanda acı1ıdır. 
Auu ettiğini yapsın, istediği ol
sun... Her nekadar nakit paramız 
kalilce amma banker Kamantooun 
emlakine yakın gayri menkulOmüz 
var. Bir kaçını elden çıkarsak 
ne zarar? Bet on damla katreden 
deryamn auyu mu eksilir? 

Kurnaz kambur, bu teranelerle 
hem genç kadının göıllne girmek, 
hem de oğlunun gönlUnU etmek, 
ikisini de kendine bendeylemek 
ıiyasetini, muvaff akiyetle güdüyor. 

Delikanlı, aklına geleni, etraf .. 
tan getirileni, alabildiğine yap
mağa koyuluyor. 

Sırasilo Katip Raif, Dubaracı 

Apik ve aıağıda isimleri geçecek 
çanak yalayıcılar, eve postu seri• 
yorlar; dalkavukluk yarııma giri• 
ılyorlar. 

Tombul mirasyedinin &teden
beri baı merakı at değil mi? Fın· 
dıklıya taşımp ta bir iki kere 
Beyoğlunu boylayınca tutturuyor: 

- At araba isterimi 
Bunu duyar duymaz kambur 

hemen atılıyor ı 
- Hiç Uzlllme tombulum, iki· 

aini de aldık gitti. 
Tazeyi kandırıyor: 
- Acılı yavrucağı evin içinde 

hapis mi edeceğiz yoksa kehle 
yuvası kira arabalarında, bekar 
bülbülleri.ne UşUıtUrilp, kaıındsra 
kaıındıra o gül gibi tenini uyuz 
illetlerine ınl uğratacağız?.. Şu 
aralık bizler için arabanın fevaidi 
külliyen derklrdır. Zira ara sıra 
Elmasım da rakip olur; biraz do· 
Iaııp hava alır. 

f ıte at araba meseleai bu veç
hlle ortaya çıkıyor ve tedariki 
kararı veriliyor. 

Zinnun Efendinin çene attığı 
eanada, ağzından kaçırdığı an
danberi kambur Nabinin aklı 
fikri, eriğin a1bnda gömülü olan 
dokuz küpte. 

Fındıklıya taııoıldığının erteai 
gUnünden itibaran, hergUn bir 
bahane buluyor, Unutulan bir 
bohçayı, çıkını, sepeti getirmek, 
açık bırakılan pencereyi, kapıyı, 

tahtaboş kapağını kapamak, 
anahtarı Usttinde kalan dolabı, 

ıandığı, çekmeceyi kilitlemek iİhl 
veailelorle Fethiyeye mekik doku
mıya baılayor. 

ilk taharriyat için gUndüzgöztı 
varken geceyi beklemeye ne mü
naaebet var? E\•vda, gUnllik gli· 
neılikte, erik ağacının altını, et· 
rafını, adamakıllı bir gö:ıden 
geçi sin. Definenin aakla olduğu 
yeri belli edecek bir iıaret elde 
etsin; alt tarafı kolay. 

Hava kararıp el ayak ottadan 
çeki ince usulcacık klipleri çıka
rıverir, gider. 

Komşuların şliphesini bertaraf 
ıııdecek tedb.r1eri de unutmiyor. 

~çede, eriğin etrafmda dört 

A .. an Na6iciğim. Mütegak1cız olalıın 

dönerken, bitişiklere iıittirecok 1 Nedir bu talli makU. ve men .. 
aesle, kendi kendine aöyleniyor. buaum ?... Rab.mellinin ruhuna ve 
Kızıyor, abp tutuyor: lıakine htırmeten, her bir mqga-

- işte, aklı kimseye verme- leyi bırakıp ftaebilillAh ateye bc-
yen, kendini dev aynaamda gö-- riye koıuyoraak peııçikli e.Ur de 
ren hammımızın aöylediği ağaç!. olmadlk y:aJ •• İllallah yahu! •.• 
Acabası, macaba11 yok, dediği Kanbur Nabi, böyle aöylene 
gibi köıede, duvarın da dibinde. a3ylene ktlplere dair bir aJlmet 
Tarif ettiği noktanın burası idll· elde edemedikçe hiddetlen• hld-
ğine ıUphe yok amma gel de dn- detlene, dililo yltzllğlinftn · taıını 
şürdliğll pırlantayı bul •. Efendimt d"•llren mtiseyye"' v ı k ti 

· d'k· h nıml k d uy .., e ma ıyme 
şu şım ı ı a ar a ar mUna• bUmez hanıma halb ki i . d 

b • --'-L 1 , u çın en, 
se etsiz, paaaa.u, çu tutmaz. mah.. o hortlayaaı koca kavukluya, kan-
lôklar yoktur veHelam. Üç yüz tarhları aavura ıavura bahçede 
liralık yüzük parmakta iken insan aramadık tar dık ' b k 
k d. ·k , ama yer ıra • 

en mi tetı almaz mı? Tırnak mıyor n.._._ .. _ • -• aiti 
•• v , • :uvcuu aga,,..ann ann1, 

gomecegim diye parmaldarile t op• t-!ılı süpu··rgesı'le ·· ü n ı · 
v r- sup r yor; e en· 

~a.gı eıerle~ mi?.. Elbette Jllzft- le qoliyor, parmaklarile brtık· 
gün taıı dUıer... deli pasteaJ 18• layor .• 
yar gibi nedir bu baııma gelen? (Arkası var) 

11 ,,J BUGÜN 

Denizyolları MELEK Sinemasında 'W 

ffLITMISl ASRI TAL 
AHateleri ı KarakDJ Ka.Pr19a11 EBE 
Tel. fıJJ6J - llrkHl MlhGrdaraade 

Haa TeL 22740 
.... -.,~ 411 ........ 

KARADENİZ 
umartesi Postas 

VATAN vapuru 13 
Birinci T qrln 

Cumartesi ıs de Galata 
nbtımınclan kalkacak. Giclitte 
lnebolu, Sinop, Samıun, Gire
sun, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
Dönft9te bunlara illYeten Par:ar, 
Stirmene, Fataa ve Ünye'ye 
uğrayacaktır. '1J616,, 

AYVALIK 
Sür'at Yolu 

MERSiN vapuru 13 
Birinci T qrin 

Cumartesi 18 de Sirkeci 
rıhumınclan kalkacak ve Ay
valık yolunun mutat iskelelerine 
uğrayarak l.ımir'e gidip dine-. 
cektir. "6661,, 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 14 

Birinci T eırln 
Pazar 10 da Sirkeci rıhbmın-

.. Bransızoa sözlü • Oynıyan 
RAMON NOVARRO 

i P E K Sinemaımda 
BASPUTIN ve 

ÇARiÇE 
Fransızca sözlü, Oynıyanlar : 
JORN - ETHEL - LlONEL 
BARRYMORE 

EL HAMRA 2 film: 
1 ·ŞEN OLALIM 
2 • ŞEYTAN ve UÇURUM 
Oynıyaıllar: GARY COOPER 

TALLULAH BANKHEAD 

Tepebatı Şelair 
Ttyatroıunda 

811 aqaıa aaat tO de 
matlo• Jf,30 da 

Corum ve Ceza 
20 Tablo 

Nakleden: 
Retat Nuri 

Loca ı 2S0-300 
Kolbık : 50 
Sandalye; 40 
Galeri : 30 

Eski Fransız Tlyatros1111'da 
Bu ak.tam 1aat 20 de 

metine 14,30 da 

YARASA 
Operet 3 perde 

Toplantıda Görüşülecek İşler: 
1 - 1933 yıh muamele ve hesapları hakkında idare Meclisi •• 

murakip raporları"nın okunm&11, 
2 - . 1933 yıb bilanço, kAr ve zarar hesaplarının tasdiki ve idare 

Meclisi raporunun tasvibi ile azasının ibrası, 
3 - 1934 sf'nesinde Cumhuriyet Merliez Bankası İdare Meclisi 

a:ı:alığma intihaplarmdan dolayı İltifa eden iki aza yerine 
statümilzün 54 üncü maddesine te•fikan muvakkat olarak 
seçilen iki azanın intihaplarmıo tasdiki. 

4 - Statlimüzlin 53 Uncü maddesi mucibince müddetleri biten 
O.ç aza yerine aza seçilmesi 

5 - Murakiple.rin 933 yılı ilcretlerioin tayini. 
6 - 1935 yılı için iki murakıp ve iki yedek mıırakip seçilmeal 

VilAyetler ve Murahhaslar 

Afyon Nafıa Vekili Ali, Meb'ua Cemal, izzet Ulvi Beyler 
Amasya Meb'uı Esat Bey 
Ankara ,, Rifat, Şakir ve Erzincan Meb'usu Saffet Beyler 
Antalya ,, Rasih, Numan Beyler 
Aydın ,, Adnaa, Fuat, Tahsin Beyler 
Balıkesir T. B. M. M. Reisi Kazım Paıa Hz. Meb'uı lbrahlm, 

Pertev Beyler 
Beya.ııt 
Bilecik 
Bolu 
Burduı 
Bur• 
Çanakkale 
Çankın 

Meb'ua Ihsan Bey 

Çoruh 
Çorum 
Deolzli 
Diyarıbeklr 
Edirne 

,, 

" 
" 
,, 
,, 
" 
,, 
• ,, 

Erzincan ,, 
Erzurum ,, 
Eliziz ,, 
Eakifeblr ,, 
Gazi Ayıntap ., 
Gireson 
GUmUıhane 
Isparta 
utan bul 

" 
" .. 
" 

Hayrettin, lbrahim Beyler 
Şükrü, Dr. Emin Cemal Beyler 
Mustafa Şeref Bey 
Refet, Emin Fikri, Galip Beyler 
Şükrü, Ziya Gevher, Osman Niyazi B~yler 
Rifat, Ziya Beyler 
Eıat Bey 
ismet, İsmail Kemal Beyler 
Necip Ali, Yusuf Ziya, KAzım Beyler 
Zülfn Bey 
F alk, Şeref Beyler 
Abdlllbak Bey 
Asım, Aziz Beyler 
Fazıl Ahmet, Tahsin Beyler 
Emin ve Sivrihl.ar Belediye Relal Abidin Beyler 
ıhç Ali, Nuri Beyler 

Ihsan P aıa, Mllnlr Bey 
Hasan Fehmi Bey 
Mnkerrem. Kemal Turan Beyler 
Ziyaeti:in, Salih Cimcoz ve Mardin Meb'un 
Ali Riza Beyler 

lzmir Vekil Saraçoğlu ŞOkrU, Meb'uı Mehmet Eaat, 

Kara 
Kırklareli 
Kastamonu 
Kayaori 
Kırıehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahyl 

Malatya 
Manisa 

Maraı 
Mardin 
Muğla 

MUJ 
Niğde 
Ordu 
Samsun 
Seyhan 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdai 
Tokat 
Trabzon 

Urfa 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

I lçel .. 

Mustafa Rahmi Beyler. 
Meb'ua Baha Tali Bey 

" 
" 
" 

" ., 
,, 

Şevket Bey 
Tabain, Refik, Ali Rıza Beyler 
Reıit, Ahmet Hilmi Beyler 
Lô.tfi Müfit Bey 
Ali, Ragıp Beyler 
Mustafa, Kazım, Refik Beyler 
C. H. F. KAtibl Umumisi Recep ve Meb'aı 
Hakkı, lbrabim Beyler 

Başvekil lımet Paşa Hazretleri, Meb'uı Talat Bey 
Meb'us Refik Şevket, Turgut ve Aksaray Meb'uau 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Çiftçi 

Meb'us 

" 

" 
" 

" ,, 

" 
" 

Yaıar Beyler 
Mitat Bey 
Ali Rıza Bey 
Hftseyio Avni, Nuri Boyler 
Haıa Reıit Bey 
Halit, Faik Beyler 
Şevket, Hamdi Beyler 
Etem. Zllbtll Beyler 
Cavit lhaan, KAzım Zeki, Ateı zade Hasan Beyler 
Mahmut Bey 
Recep Zühtn, Hulüıi Beyler 
Rasim, Remzi Beyler 
Cemil, Celil Nuri Beyler 
Süreyya, Mustafa Beyler 
Eyllp zade Daniş Ye ttkcardan Kır zade Şevki 
Beyler 
Ali Salp Be1 
Hakkı Bey 
Sungur, SUleymıın Sırn Beyleı 
Halil Rifat, Ragıp Beyler 
Hamdi, Ferit Celll, Hafız Emin Beyler. 

dan kalkacak. Gidiıte Çanakka- .. 
le, İzmir, Kuıadası, KUlllik, Bod· .. Bugün herkes T u R K sinemasına koşmalıdır. 
rum, Rados, Marmaris, Dalyan, ÇUnkU menimin mubteıem bir şaheseri gösterilmektedir. 

Fethiye, Kalkan, Ka,, Finike, J E N E R A L Y E N 'in Z E H i R L 1 Ç A Y 1 
Antalya, Mersine. DönUıte bun· Fransızca sözlU ( Columbia) filmi 

lara ilavete Alanya, ve Gelibo- Yıldızlar: B A R B A R A S T A N W İ C K • N İ L S 
..._ı_u.'y·a-ug&:yr11a•y•ac•a•k•tı•r•. --"m66•6•2•,," ··----~ Aşk - heyecan. Harp - casusluk· İntikam. ... \ıı lllveten : ( DUnyayı dolatan musiki ) emsalalz mualklll fllml. 

AST ER 
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SON POSTA 

TIRAKBİ 
Nasıl Doğdu ? .• 

Na•ıl Yaşadı? .. 
Nasıl Ôld/1? 

Bahaettin Şakir Bey Ermeni Çetelerile 
Kat'i Bir Mücadeleye Girişmişti •• 
Ermeni çetelerinin Rus hu· 

dutları geriıinde İslam halka Ye 
bilhassa kadın, çocuk ve lhti· 
yarlara karşı irtikap ettikleri 
mezalimi duydukça bu teşkilat 
da-şiddetini arbrıyor, eline geçen 
herfır&atta mukabeleibilmisilden 
geri kalınıyordu. Bir aralık Ermeni 1 

patriğinin müessir bir şekilde 
Babıdliye mfiracaat tmesl üzeri· 
ne, derhal faaliyetine hitam ver
meal ve sür'atle lstanbulo avdet 
etmcıl için Bahaeddin Şakir Beye 
emir verilmlştl. Fakat içtihat ve 
inadı kolay kolay yenilmiyen 
doktor: 

1 tı. Bet on dakika daha geçerse, 
hiç tUphesiz ki dllfman sUvarile· 
rine esir olacaktı. 

- Haydi, arkadaşlar.. siz de 
yavav yavaı çekilin!.. 

lıte bu, Süleyman Askeri 
Beyin verdiği son emirdi. Gerek 
Seyfi Bey ve gerek diğerleri, hlç 

1 
bir ş yden haberdar olmıyarnk 
aldıkları emir üzerine atlarına 
binmiş yavaş yava9 ilerlemişlerdi. 
Fakat beş on adım gider gitmez, 
bir ilah sesi lıitildi. Baılarını çe· 
virenlerin bir anda tüyleri arperdi. 
(Kahraman Snleyman Askeri), 
mertlikle başlıyan hayatına, mert• 
çeıine hitam vermlJti. (1 Ni1an 
331) 

[ İatltrat olarak ıunu da ıöyle· 
mek mecburiyetini hiuediyoruz 
ki, (ittihat ve Terakki mevı:uu)nu 
iıtiımnr eden ve bu meyanda 
Süleyman Askeri beyi (şahsi men• 
fantini temin etmek için iki yüı· 
lUIUk etmekle ittiham) eyliyenler, 
acaba onun bu ıerefll ölOmünU 
hatırlarına getirmediler mi? ..• 

( Arkası var ) 

Sayfa 9 

Hariciye Vekilimiz Bir 
.Heyetle Belgrat' a Gidiyor 

Fransada Kabine Değişikliği Mi? 

Belgrattan bir görüni!,: Meb'usa11 Meclid blna•ı 

( Ba§ta!afı 1 inci yüzde ) çok mebusların gözleri yaılı idi. 
devam lüzumundan dolayı bir ka· ilk olarak prens Pol hUkllm 
bine buhranı çıkmasını derpli sUren krala sadık kalacağına vo 
etmek istemiyorlar. Bunlar için devletin tamamiyeti ile istiklalini 
en muvafık hal çaresi : Kabine• muhafaza edeceğine yemin etmiş• 
nin olduğu gibi kalması ve ha· tir. 
riciyo nezaretinin M. Dumerg 
tarafmdan deruhte edifmealdir. 

ReislcUmhurla Karallçe 
Döndüler 

Parls, 11 ( A. A. ) - Fransa 
Reisicumhuru ile Yugoslavya 
kıraliçcsi Marl bu sabah Marsil
yadan gelmişlerdir. 

M. Dumerg, Romanya valde 
kıraliçesi Mari, hükümet erkanı 
kendilerini karşılamıvlardır. 

Halk niyabet azalarını çıkar• 
ken alkışlamıştır. 

Yarah Ceneral lrlleşiyor 
Marsilya, l 1 (A.A.) - Jcneral 

Jorjun vaziyeti menuniyet veri• 
cidlr. Fakat doktorlar kat'i söz· 
lerinl ancak ilç dört güne kadıır 
söyllyebileceklerdir. 

Yugoslavyada Yo' ivohdet 
Belgrat, 1 ı (A.A.) - Memle• 

ketin her tarafı teessür içindedir. 

[ Benim kat'ı kanaatime göre, 
Ermeni çeteleri, Rus ordularından 
daha ziyade TUrk milleti için 
muzırdır. Bunların bergiln irtikap 
ettikleri cinayetlere en yakından 
ıahit şahit oluyorum. Milletime 
zarar veren kuvvet her ne olursa 
olsun; buna tahnmmnl edemem. 
Bunlarla sonunn kadar mücadele 
edeceğim. Ve l&tanbula dönmi· 
yeceğim... Y npbklnnm, eğer hU· 
kümetln kanunlarına muhalif bir 
hareket teıkil ediyorsa, beni tev· 
klf ve idam edersiniz.) 

C.rnal Paş• ve erkaıu1tar6ipe ,..ı .. 
cum etti. iki gUn iki gece süren 
bu ıiddetli harp, lngillzlerin mü
kemmel ve pek faik sitAh kuvYetlerl 
kartısmda, Umit ettiği neticeyi 
vermedi. Hatta, bu taarruz kuv· 
vetinin yan&ı, kahramanca döğUı· 
tUkten sonra eridi. Sedyesinin 
içinde, sırtüstü uzanmış olduğu 
halde bu kanlı harbi bizı:at idare 
eden SUleyman Askerf Bey, nl- . 
hayet elinde kalan kuvvetlere 
ric'at emri verdi. Bu esnada ken
dlai bir hurma ağacının dibinde 
yabyor, melul ve mliteessir göz· 
!erile gurup eden gtineşe ve kıp· 
kızıl ufuklara bakıyordu. Aldıkla
rı emir üzerine ric'at eden asker• 
lo onun •adık gönllllnleri, ya••t 
ya'Yaf uzaklaııyor, hafıf meyilli 

............................................... ·-··········· 
M. Löbr8n Eliza sar yına Bazı yerlerde, ezcümle Zağrep Ye 

Liyubliyan'da taşkınlıklar olmuş, 
ahali ltalya ve Macaristan aley• 
hinde hasmane nümayişlerde bu• 
lunmu§tur. Saray • Boanada ltal• 
yanlarla Hırvatlara karşı oüma• 
yişler vuknbulmuştur. 

Cevablle mukabele etmlıtL 
Bu iddia karıısında da, Baha
eddin Şakir Beyi tevkif ve idam 
etmek, hiç kimsenin aklından geç.• 
memiıti. 

2 - &zunım tqldlitı -[ S.
btk Merkezi Umumi azasındaa 

binbaşı Rıza Bey } kumandasında. 
Sonralan, Yakup Cemil Bey Ye 

Giresonlu Topal Osman ve ıalr 
bazı ehemmiyetli şahsiyetlerin de 
kantbğı bu teşklJiit, Batum llze
rine taarruz bareketlerile iıtlgal 
etmekte ve oldukça mlleaslr faa
liyet göıtermekte idi. 

3 - Irak tcışkilAh - [ Snley· 
man Askcırl Bey ] in kuman· 
daalnda. 

Irak ve havalisi Baıkuman· 
danlığına tayin edilen Süleyman 
Askeri Bey ile fstanbuldan giden 
Ye ekserisi Rumellnin bağrı yanık 
gençlerinden tqekkül eden bu 
kuvvet, lngilfz taarruz ordusuna 
kartı anüdane taarruz ve muka· 
vemetlerle unutulmaz hizmetler 
ifa eylemişti. Hazır sırası gelmit· 
ken şunu da arzedelim ki, İttihat 
ye Terakki tarihinin en mühim 
ıahsiyetlerinden biri olan Süleyman 
Askeri Bey bu kanlı mücadele 
aahamnda vatan ve milletine kar
ı• en aon ve en §erefli vazifeıinl 
ifa etmijti. Bu zatın, ( 1 Kinunu
ıani 330 da ) Rota istikametine 
yapılan keşfi taarruıide ayağın· 
dan ağır surette mecruh olarak 
Bağdat Hastahanesine nakledil
diğini yazmıştık. Yapılan tednvi· 
lerc rağmen cerihasının pek geç 
iyi olacağma Jcani olan Süleyman 
Askeri Bey, hastahanede daha 
fazla kalmak istememiş, kendisini 
bir sedye ile ordmmnun başına 
naklettirmişti. Harekatı yattığı 
yerden idare ediyor ve el~seriya 
o halde, taarruz hatlarının ön 
ıafJnrına kadar sUrUkleniyor.. in· 
giliz kuvvetlerine sık sık baskın· 
)ar yaparak, onları yerleştirmeme· 
ye çalışıyordu. Nihayet, biltlin 
kuvvetlerini toplıvarak (Basra) nın 
garbinde, (Şuibe) mevkifnde bu· 
lunao lngiliz orduw Uzerine hU-

Fransızca muallimi 

FAZIL 
Harbl7e Ne aretl e•kl mlterdml 

Feneryolu, Ynverağa ııokağı, No. 28 

gltmittir. 
Kraliçe Yugoslavya ıefaretine 

gitmiştir. Belgrad'a bu gece hare· 
ket etmek lhtimall vardır. 

~ Beyoğlu'nun merkezinde kain •-. Bir Dostluk Abidesi Yapdması 
isteniyor BÜYÜK OTEL 

V• LOKANTA 
devredilecekHr. 

Mar•ilya, 1 ı (A. A.) - Buton 
Marsllya gazeteleri "Cinayetin fe· 
cııatine, ve iki milletin dostluğu• 

nun muhafaza arzusunu ıehadet 
edecek,, kıral için bir abide ya· 
pılmnsını istemektedir. 

autlar arkasında kayboluyordu. 
Yanında arabaıı, ıedyesini taşı· 

yan iki neferi, Mana1hr arkadaı
lanndan Seyfi Beyle diğer bir 
refikinden baıka kimse kalma1111f· 

lg ciddi ve mükemmel bir haldedir. 

Tekliflerin doğrudan n açık adresli 
Beyğolu 2096 No. lı posta kutusu 

~-_.adreıine gönderilmesi ' 
Bir Suçlu Tutulurken 

Fontenblo, 11 (A. A.) - Kle
menin auç ortağı zannedilen birlıl 

dUn akıam fontenblo iıtasyonun• 
dan (Evcyan • Leben)e giderken 
jandarmalar tarafından tevkif 
edilmiıtir. Üzeri aranınca Silvestr 

• 
.iki Fransız Torpitosu 
Dün Şehrimize Geldi 

Amlraluı zlgareli oe torpitoların rılıtıında g•tııı 

Dün limanımıza gelen Gopar ve Kaasar iıimli Fransız torpitolan .. 
om kumandanı Amiral Rive öğleden sonra vilayet makamllc lstanbul 
kumandanlığını ziyaret etmlf, vali ile kumandan pa9a da ayrı ayn 
amirala bu ziyaretini iade etmlflerdlr. Gemiye vanı ve aynlıılannda 
topla seUimlenmışlardır. 

. Şalmi iamlne v~rilmiş muntazam 
bir paaaport bulunmuıtur. Fakat 

~ bu adam birdenbire jandarmaların 
elinden kaçarak gecenin karan· 
lıklnrı içine karışmıştır. Adam, 
yapılan arsıhrmalara rağmen bu· 
lunamamııtır. Bu adam jandar· 
mnlarn iki el de ateı etmiştir. 
Maamafih Annemasta Klemenin 
ıuç ortağı zannedilen şüpheli 
adam tutulmuştur. 

* Pariı, 11 ( A. A.) - Polis, 
Fontenblo latasyonundan kaçan 
ıahsin iıminin Silvestr Nallı oldu
ğunu, Fransaya 18 Eylfılde gel· 
mlı olduğunu bildirmiştir. 

Annemasse' de tevkif edilen 
iki kişinin pasaportlarındaki isim· 
ler Benesl ile Novok'tur. Ve birisi 
Zara'da 1903 te, 6tekisi Goriçia' 
da ı 900 de doğmuşlar, lsviçreyc 
ltalyadan 28/9 da girmişlerdir. 

Zannedildiğine göre Fontenb· 
lo'dan, tevkiflerinden bir gün 
evvel ayrılmışlardır. Benes, Pa· 
ris'te bir otelde kaldığını, Novok 
ile Nalis'in aynı odam olduk· 
larını söylemiştir. 

Belgretta Sadak t Yeminleri 
Belgrat, 11 (A. A.) - Heye· 

canlı bir celse esnasında, parla· 
mentodn toplanan iki meclis 
azalan ile niyabet azaları tara· 
fından genç kral ikinci Piyere 
sadakat yemini etmlılerdir. Bir 

Belgrat, 11 (A. A.) - Kralın 
katilinin hüviyeti ile takip ettiği 
maksat henüz vuzuh ile anlaııJ. 
mıt değildir. Bu ci~ayetin Make-
donyalılar tarafmdan irtikap olun• 
duğu zlhabı en çok tekrar edilen 
bir rivayet halindedir. MarsiJya 
suikastının ıafhalannı gösteren 
bazı filimler hudutta mllsadero 
edilmiştir. 

ŞUphell Yerlerde Araşbrmalar 
Paris, 11 ( A. A. ) - ıüphell 

Yugoslav tebeasmın evlerinde 
araştırmalar yapılmıı, bulunan 
evrak mühürlenmiştir . 

Cinayet Devletlere Resmen 
Bildirildi 

Belgrat, 11 (A.A.) - Hariciye 
Nezareti Belgrattaki bütün ecnebt 
mllme silliklerine birer nota gön• 
dererek Kıral Aleksandr'ın Ma,. 
silyada öldürllldüğünü ve Yugos-
lavya tahtına ikinci Pier'in geçti .. 
ğlni resmen bildirmlı ve kıral 
sinni rüşte vnrıncıya kadar niya· 
betin lnral Aleksandr'm vasiyet 
ettiği üç kişi tarafından yapıla· 
cağını resmen bildirmiıtir. 
Gönderilen Taziye Telgrafları 

Belgrat, 1 1 (A. A.) - Türkiyo 
Reisicümhuru ile İngiltere Kıral 
ve Kıraliçesinden ve Bulgar Kı· 
rahndan Prens Pol' e taziye tel• 
grafları gelmiştir. halya Başvekili 
M. Musolini de M. Uıunoviç'e 

bir telgraf göndermiştir. Diğer 
taraftan Romanyn Hariciye Nazın 
M. Titülesko, Tiirlciye Hariciye 
Vek li Tevfik Rüştü Bey, Milletler 
Cemiyeti Umumi Katibi M. Ave
nol, Mısır Başvekili ile Ispanyn, 
Küba, Brezilyn ve fron Har:ciye 
Nazırları ve diğer birçok zevat 
tnrafmdan telgraflar gelmiştir. 

Paris, 11 (A.A.)- ltalyanın Pa· 
rjs den:z ataşesi, bahriye nezare
tine gelerek, "Dubrovnilc,, krüvn• 
zörüniin Mesina boğazından geçe
ceği saati tahkik etmiştir. 

ltalya hükumeti, cenazeyi ta· 
( Denmı 11 inci yüzde ) 

.... 
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BllAl -ve- Zambak~ 
BUyUk Tarihi Roman 

Muharriri: .A. R. No.: 62 12- 10 - 934 

Bir Tarih Hocası .. 
Şövalyenin, Surların Altındaki Gizli Yoldan Kaçırıl
masından Baıka Bir Kurtuluı Çaresi Görülemiyordu 

lmperatorların Bizans tacını 
ıiydikleri g(jn, bu kUçUk kili· 
ıenin ayRzmaımı ziy~ret etme· 
lerl usuldendi. Bu ziyaret mUna· 
aebetile orada yapılacak ayine 
riyaaet hakkı da, Taş iskeledeki 
manastırın başkeıişine ait idi. 

lsbmbulun Türkler tarafından 
iıgalinden ıonra o kiliee yanmıı 
ve ;·\kılmıı.. Manastırdaki ketiı· 
ler d.. dağılmııh. Burada yalmı, 
bir keıiı kelmıştı. Bu keıif, 
Sult;:p Mehmedin verdiği bir 
ferroıtn üzerine orada oturuyor, 
hiç. kimse tarafından müdahale 
olunmuyordu. 

Fn ihtiyar tariki dünya her· 
keı tarafından okadar unutulmuı 
bir hald• idi ki, senelerce hemen 
biç kimsenin ylbünU görmezdi. 

Yukarıda naklettiğimiz a-ibJ 
yalnız Hac1 Mahmut haftada iki 
JrÜD bu urıutulmuş adamın kapı· 
aını 3çar: göttırdUğil sebze ve 
ylyereklerl ıe~etinden boıaltarak 
parumı aldıktan &onra bütiln 
dünyııya kartı tekrar kapardı. 

* 
Ketif, Antuvan ile lbrahimi 

karıısında görUnce dalgın daliln 
yüzlerine bakmış.. Adeta şaşırmıı 
kalmıştr. 

T ercUmanlık, yine Jbrahime 
dUtmüıtü. lbrahim, Antuvanın 
uydurduğu bir yalanı, keıiıe şu 
ıuretle ıöyledi: 

göstermek iıtiyordu. Fakat Antu• 
van, o kadar insafsızca davran· 
mıtb ki nihayet, papaz yalvar
~ıya batla~ış.. O gizli yolun gi· 
rılecek yerml göstermiye rHı 
olduğunu, İfaretle anlatmıştı. 

Antuvan, papazın ellerini çöz· 
mUı, ilerbest bırakmıştı. Yalnız 
bu ihtiyar tilkiyi elden kaçırma~ 
mak için hançerini ıırbna daya· 
mııtı... Papaz ayaklarınm UstUne 
mllşkillitla baaarak bir demir 
kapı açb. Burada, karanlıklara 
karııan harap bir merdiven vardı. 
EvvelA papaz kapıdan geçerek 
duvarlara tutuna tutuna bu mer· 
diYenden inmeye başladı. Antu• 
van da onu takip ediyor, yavaş 
yavaı merdivenlerden iniyordu. 

Yirmi adım kadar indikten 
sonra toprak bir zemine ayak 
basmışlardı. Papaz yere iğildi. 
Karanlıkta birtey aradı. Sonra 
Antuvanın eJfni tutarak, bUyUk 
bir halkaya dayadı. 

Ozaman Antuvan, büyük bir 
sevinç ile keıiıin boynuna sarı· 
larak: 

- Ey, Allah adamı •. Ey, haz• 
retl Meıihin sevgili kulu !.. 

Şu dünyada, kurbağalarla 
solucamlarm bile günün birinde 
birer iıe yarayacaklarına ihtimal 
verirdim de, senin bir ite yaraya-
cağını zannetmeı:dim... Meğer 
senin de lazım olacağın yer var: 
mış... Şu hizmetinden dolayı, 
cennetteki mevkilmi maalmemnu· 
niye sana terkediyorum, ey pe· 
derlerin en muhteremi ••• 

Diye bağırdı. 

- Bu efendi, Ispanya medre· 
selerinde tarih hoc:asıdır. Eski 
eserlere, eski binalara meraklı dir. 
Ben ona tercUmanhk ediyorum. 
Buralarda, bazı yerleri gezdirdim 
Halbuki sizin bu manastırda (Arkası var ) 
glzu birtakım ronar ve mahzen- ·8· · ·u· .. "ve· ·ş· .. ·,~·d .. ··e· .n .. · 1·.n· · · .... · · -· 
ler olduğunu heber almış, bunları n ~ 
1rörmek.. Vfl ne maksatla yapıl· B h 
dıklarını öğrenmek iatiyor. ' a tigarları 

Dedi... Keşif, Antuvana yu· B 
karıdan aıağı bir göz gezdirdi ve u keıidede 200 bin liralık 
aonra sakalını eline alarak: en büyük ikramiyeyi onda bir 

- Tarih hocası efendi~ haki· itibarile yani ylrmiter bin Ura 
katen çok iyi malümat ~lmışlar. olarak birkaç kiti kuanmıttır. 
Bu civarda ve batta daha uıak· Bunlardan biri Anadofo hatbnda 
lard• Iıtanbul surlarının içine ç1o.hşan Vagon Li aşçılarından 
kadar uzanan birtakım gizli yol· Rfıcep Efendidir. DUn 20 bin 
lar vardır. Bu yo1lar vı.ktile, Is· 
tanbul muhasara edilir de kurtu· liraı.ı kendiıfne teslim edilmittir. 
luıtan Umit kesilirse, lmperator• F ethiyede oturan Kar11.mürsel 
larm kaçabilmeleri için yapJlmııb. fabrlkaaı uıtalarından Hüseyin 
Bu kadarını bi!iyc,rum. Fakat bu Efendi de 15 bin lira kazanmış ve 
yolların 11erelerde olduklarım.. eline onda bir iti berile 1500 lira 
nerelerden girilip nerelerden çı· almıştır. Cihangirde Ruı apartı· 
kıldığını bilmiyorum. d M Cevabım verdi. lbrahimin bu manın a oturan aryam H. da 

20 bin lira kazanmıı ve onda bir 
aözleri tercüme etmeıi üzerine, bu 
•efer de yukarıdan aıağıya kadar itibarile 2000 lira para almıştır. 
papazı ıUzmek sırası, Antuvana gel- - .. Od~;.·ş S~l

0

h 'f-i~k~k 'hAki~ ... 
di. Zeki Antuvan, papazın bu sırrı liğinden: İzmirde mukim Mehmet 
söylemek isttınt:diğini gittikçe Feyzi Efendi oğlu A11m Efendi vekili 
aıkınlaşan çehresinden hissetmiıti. avukat Sabri Şerif Bey tarafından 
Nitekim, keşişi söyletmek için Öd 

d 
emiıin Tekke mahallesinde mukime 

Ya edilen paralar, sarfedilen teh· 
ditler de boıa gitmişti. Hacı İzzet Efendi nreseainden kızları 

Fakat, bu miinakata uzadıkça Ülfet ve Feride Hanımlarla İstanbul 
Antuvan fena halde ıinirleıiyor.. Kadıköy Kurbalıdere Ü•man pafa 
Şövalyenin yeglne halas çaresi camii biti9lğinde 78 numaralı hanede 
olarak hu yoldan kaçırılabilece- muallime MilnevYar Hanım nezdinde 
ğlni kafasına koyduğu için ne mukimeler Hakime ve Samime ve 
yapıp yaparak papazı ıöyletmek 
iıteyordu. Alime n Dilrlye Hanımlar deyhine 

Papazın son inadı Uzerine ar· ikame olunan Ödemitin Tekke ma-
tık öfkenin son haddine gelen halle.inde kain bir bap hanenin iıalei 
Antuvan, gözlerini etrafa gezdirdi. fuyu suretile tak•lmi hakkındaki 
Verdiği ani bir kararla.: dandan do!ayı milddei aleyhlerden 

- lbrahim sen dııarı çık. Hakime, Samime, Alime Ye Düriye 
Ben çağırmadan sakm içeri gelme. Hanımlar müddei vekili tarafından 
Şayet geliraen, bozuıuruz. gösterilen ikametgahta bu]unamadık-

Dedi. Ve lbrahim dışarı çıkar )arından davacı yekilinin talebile 
çıkmaz, ocağın kenarındaki çalı 
d 

ilanen tebligat ifa1ına ve duruımanın 
•metini ayakların altında iyice 

ezdi. Bu çalıları ocaktaki ateıin 28/10/934 tarihine mi:t.adtf Pazar iUnü 
listilne attıktan sonra, Keşiıi bir saat 10 a talikine karar verilmit ol-
yumrukta yere devirdi. Ocağın duğundan mQddei aleyhlerin muayyen 
yanına sUrUkledi. Ellerini sımsıkı olan günde bizzat veya mü1addak ve· 
bağladı. Çıplak ayaklarını yaka· kaletname ile vekil göndererek dava• 
ladı. Ocakta ince ıılıklar çıkara• lanm takip etmeleri ve akai takcf:rde 
rak yanan ateşe dayadı. duruşmanın gıyaben yApılarak ahkamı 

ZavalJı ihtiyar Keşi,, inleye kaouniyenin icra kılınacaj'ı' mal6m 
inleye feryat ediyor, mukavemet olmak üzere ıazete ile ilin olunur. 
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Keşide Bugün Bitti e• • 

Bu Keşidede Kazanan Numaraları 
Sütunlarda Bulacaksınız ! 

Aşağı ki 

On Yedinci Tertip Tayyare Piyangos-;.;un Son Keşidesi Bu Sabah Üniversite 
Salonu~da ikmal . Edildi. Bu Keıidede Kazanan Numaralar Aşağıdadır 

200000 Lira 
Kazanan 

9880 
25000 Lira 

Kazanan 

I 11339 
20000 Lira 

Kazanan 

353 
2000 Lira 
Kazananlar 

10990 23435 

1500 Lira 
Kazananlar 

1116 1593 9255 
20448 11236 

1000 Lira 
Kazananlar 

2813 1834:7 
20597 5369 

1071 
20007 

21293 

200 Lira 
Kazananlar 

976 12749 3514 
18979 11647 15714 
1068 3377 10464 
6486 1557 2396 
8039 5521 5829 
3524 22876 19742 
8251 6685 4126 

~ 22722 23942 6467 
7913 7058 15765 

16927 11860 5586 
303 9275 10851 

14649 11808 13422 
14554 4064 17258 

. 11413 
23185 

3491 
1381 
8401 

17503 

712 
6591 

14310 
18445 
2526 

······························································ Mükafat Kazananlar 

6104 
23048 
7360 
t613 
5584 
9830 

24279 
18725 
21752 
15919 
1550 
5854 
2159 
3981 
7448 
270 

3879 
36 

3392 
424 

23701 
5817 

19873 
14462 
16429 
11256 
15745 
18622 

. 20217 
24970 
7229 

971 
7786 

12926 
19224 
13337 
10319 
6156 

20966 
734 

13011 
22230 

768 
17959 

4938 
8070 

11664 
12238 
8217 
2724 
6775 

17915 
9200 

17388 
13277 
24814 

2161 
18145 
3014 
544 

22825 
12044 
19805 
20826 

757 
17037 

Bu ketidenin 50000 lira olan 10383 
mUkafah, bugün en son çekilen 7609 

takımı 20467 şu numaralar 
edilmiştir : 

6296 
9138 
9927 

13992 
11167 
10135 
10551 
12896 
16691 
2005 
856 

3939 
5677 
7983 
5011 
3664 

21869 
20054 
23405 
23053 
19274 
18148 
15342 
7064 

17234 

6312 
9158 

14527 
14065 
11549 
10233 
10849 
13241 
16809 

2156 
1096 
4519 
6003 
8430 
5452 
3726 

22086 
20889 
23613 
23068 
19322 
19125 
15611 
7156 

17294 

arasında 

6574 
9436 

14550 
14353 
11944 
10283 
11000 
13283 
16897 
2825 
ll37 
4531 
6179 
8677 
5473 
3747 

22527 
21541 
23792 
23311 
19508 
19138 
15728 
7316 

17499 

6589 
9861 

14929 
14406 
12813 
10496 
11133 
13923 
16965 

3456 
1315 
4888 
6237 
8946 
410 

3696 
22622 
21829 
24468 
23321 
24928 
19268 
10084 
7841 

17841 

24438 
17548 
20281 
2915 

10864 
10588 
12217 
20322 
12444 
17137 
13280 
15798 
5186 
563 

7140 
10919 
9936 
5209 

20916 
t5425 
3336 
1835 
1476 

24797 
3254 

20197 
6536 
7375 
9313 

40 Lira / 7o Lira 
Kazananlar Kazananlar 

497 
18693 
12841 

3210 
6695 
8888 

17014 
10960 
6382 

21475 
447 

7275 
l 1136 
5974 

24650 
9976 

11377 
18382 
5294 

16409 
20263 
19866 
22122 

1031 
22801 
6304 

18264 
17844 
8188 
8125 

13548 
9581 

24150 
14577 
22315 
17018 
11658 
19455 
12947 
5984 

22211 
3568 

24758 
8301 

17987 
5264 

17744 
10909 
22391 
16889 
6079 

17257 
8579 

52 
1065 
1720 
5872 

20678 
10205 
17519 
13747 
7619 
4634 
6243 
3132 

21531 
18700 
15602 
10749 
6969 

22477 
9965 

18397 
11301 
7774 
1465 
8987 

13626 
14196 
3493 

22547 
5436 
5766 

24919 
18086 
2614 
4117 
8478 
8913 

17502 
20480 
24400 
17218 
21676 
3525 

14806 
3265 

19411 

1367 
24675 

1879 
13438 
17178 
17694 
14104 
6447 

16960 
15077 

1504 
9758 

22075 
8543 
5541 

17972 
18479 
14401 

298 
24160 
11966 

439 
11174 
16954 
11330 
20430 
20295 
6374 
7728 

10488 
1634ı 
5015 

11656 
10908 
11295 
21369 
11416 
22283 
22987 
6273 
409 

10521 
22688 
5449 
6791 

23427 
7415 

17446 
9083 
5605 
7206 
4589 

591 
14295 

1336 
20581 
19199 
24463 
15389 
23055 
6125 

23809 
10091 
5696 

22281 
23491 
23714 
20840 
24760 
20541 

698 
15431 
15673 
24399 
14473 
23229 
11970 
13043 
14292 
5480 
7399 
1090 

23722 
4756 

21785 
11761 

405 
17437 
14529 
18081 
5732 

19644 
24629 
22635 
19363 
7103 
1976 
9193 

22162 
7360 
5383 

16350 
6397 
8803 

19763 
13088 
11764 
21036 
3553 

14634 
11681 
5568 
6819 
14\6 

20744 
18412 
7397 

12713 
1959 
253 

18282 
15321 

300 
799 

19989 
18366 
5271 

18869 
11601 
19676 
12926 
18250 
11019 
16111 
11255 
20981 
154~ 

13020 
13400 
22947 

3110 
6606 
3619 

19778 
8712 
1751 
9644 
819 

6872 
23302 
6564 

19293 
17218 
15053 
12781 
21972 
4129 
3437 
9591 
4282 
7138 

22997 
23703 
24097 
20646 
2100 

548 
5387 

18352 
14762 

211 
3517 

16528 
842 

22347 
10650 
7267 

21669 
14396 
5315 
1651 

12473 
1679 

15921 
13286 

216 
679 

15286 
14633 
a2512 
10400 
17936 

1622 
8073 
3068 

12804 

16232 
17673 
23245 
23711 
15472 
24587 
2793 

15630 
15823 
18481 
23060 
388 

22927 
1328 

137b6 
8983 

21336 
10236 

461 
3152 

22778 
21347 
11046 
6291 

12060 
15998 
7511 

24538 
21350 
10118 
21841 

2481 
7576 
2487 

12212 
20031 
17117 
1988 

18452 
8336 

25673 
21285 
8052 

10746 
1924 
3608 

21242 
2099 

21023 
7842 

12995 
4211 
1378 

20618 
7163 
7591 

10969 
23978 
5973 

12861 
20144 

15483 
20869 
12355 
16132 
19003 
5375 
2839 

726 
12L22 
12314 
18438 
4309 

15910 
12894 
24373 
9495 

14856 
4592 
3139 

23634 
15849 

5108 
11432 
4471 

20023 

50 Lira 
Kazananlar 

2624 
14815 
9120 
5610 

11368 
3086 

16692 
8866 

15830 
6894 
7869 

23241 
11717 
2071 ı 
11979 

883 
19603 
12500 
22845 
3713 

261 
1141 
2381 
003 

3127 
9136 

20938 
4800 

24047 
23189 
8510 

23463 

J 1399 
7918 
6663 

22328 
18645 
ı3064 
2405 

21260 
4372 

10058 
14047 
11277 
10770 

9000 
19490 
19696 
14467 

3784 
3254 
3044 

15955 
16994 

516 
18979 
9813 

21870 
24849 
16304 
9328 
9611 

10835 

999 
12577 
20216 
7054 

13::1 
1514I 
10873 
5709 

22005 
24812 
5175 

17620 
24694 
3191 

22522 
3593 

18539 
7319 

1578 
19337 
3928 

20432 
2002 

31 
3055 

23090 
15983 

40 
9523 

17601 

23399 
8030 
6455 

567 

24~9T 
4894 

17916 
2837 

13449 
10098 
12874 
9663 

16089 
17250 
11605 
1695 

22290 
9008 .............................................................. 

Cumhuriyet 
Bayramı 
Hazırlıkları 

Ankara, 11 (A. A.) - Bu 
seneki cumhuriyetin ilAnı yıldönU• 
mll bütün memlekette kuvvetli 
ve derin akisler vapacak ıekU ve 
tarzlarda kutlulanacaktır. Bu 
bayramı inkılabm kökleıleımeıl 
telkinleri için çok tesirli bir fırsat 
sayan C. H. F. umumi lc:İare 
heyeti bir talimatname ile bayram 
ıenliklerinin tafsilibnı teıbit ede
rek vaktinde bütün alAkalı ma• 
kamlara ve teıkiJAta yollamııtır. 

Bir Delinin 
Yaptıkları 

Sokakta Bir Genç Kızın 
Gırtlağına Sarıldı 

Şehremininde Karabaı mahal· 
lesinde Aynahbakkal aokağında 
ve evvelce tımarhaneye girip 
çıkmıı olan Şemsi adil biri 
dün tekrar delirmiı ve so• 
kaktan geçmekte olan Didar 
Hanım isminde bir genç kızın 
gırtlağına aarılarakj boğmak 
iaterken ahali tarafından görülmüt 
ye kızcağız delinin elinden mUr 
kUlitla kurtarılmıştır. 
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1 

ase-
• 

nzı 
29 Birinciteşrin 1934 ten 15 İkinciteşr:n 1934 tarihine kadar 

devam etmek üzere Aokarada açılac k sergiyi ziyaret için ıeyahat 
edecek yolculara, gidiş - dönUş bileti almak ıartile umumt tarife 
Ocretleri üzerinden, 0 1> 50 ve teşhir için nakledilecek ve teıhlrden 

soara iade edllecek eşyanın 250 kilosuna ve bu qya yekpare ağır 
eçsamdan ise beherinin aıkleti ne olursa olıun yalnız iki adedine 
ve mobilya olduğu takdirde do 1000 kilosuna umumi tarifelerden 
~o 70 tenzilat yapılır. 

Tenzi1at üddeti 
Yolculara: 
Sergiye gitmek için 19120 Birincitefrin 934 gece yarısından 

10/11 İkinciteşrin 934 gece yansına 
Dönü§ seyahati için: 3/4 Ikinciteşrin 934 gece yarısından 2012 l 

lkinciteşrin 934 gece yarısına kadardır. 
Sergiye gönderilecek eşya için : 
11/12 1 Teşrin 934 gece yarısından 29/30 Birinciteırin 934 

aece yarısına 
Sergiden iade edilecek eşya için: • 
15/16 lkinciteırin gece yansından 25126 Ikiaciteırin 934 gece 

yarısına kadardır. 

Tenzilat Şartları 
Sergiyi ziyaret için aeyahat edecek yolculara, hareket iıtaaiyo-

11.unda peJİnen alınacak gfdit - dönUş ücretleri mukabilinde bir 
fotoğraflı gidiş • döntiş bileti verilir. Bu un için yolcuların giıelere 
bir adet vesika fotoğrafı ile müracaat etmeleri ve dönüş ıeyahatine 
baılamadan ellerindeki dönüş bilederini lstasiyona gösterip vize 
ettirmeleri lizımgeJir, 

T qhir edilmek fizere gönderilecek eşya için : 
Milli lktısat Ye Tasarruf Cemiyeti merkez veya şubelerinden, 

1erglde teşhir edilmek üzere nakledileceğine dair bir veoika geti
rllmeal prttır. Bu vesikanın içinde, eşyanın cinsi ve her cinsin 
mklet ve adedi ve sahibinin ismi ile firması dercedilecektir. 

Tethir edildikten sonra mahalline iade edi!ecek eşya için de: 
Bldayeten sergiye gönderilirken tanzim edilmiş olan hamule 

aenedinin Ankar ista iyon ambarmP ibraz ve tevdi edilmesi icap 
eder. 

Aıağıdn tarih ve numaraları ynzılı trenlerle seyahat etmek Uzere 
Ankara için gidiş-dönfiş bileti elan yolculara umumi tarf.,. üzerinden: 

0 o 60 

tenzi:at yapıl1:1caktır. 
Bu tenzilatın muteber olduğu trenler ; 

Haydarpaşa • Adapazar - Ankara - Haydarpaşa 
Gidlf için: 1 ve 8 Iklnciteşrin 1934 tarihlerinde Heydarpaşa-

dan kalkan 6 numaralı trenler : Saatleri 

Haydarpqadan 1 ve 8 IkinciteJrinde 
Ankaraya 2 ve 9 lkincitetrinde . . • 
Dönüş için ı 2 lkinciteşrinde gelen ·er 
3, 4, 5, 6, ve 7 lkincitefrinde, 9 
lklnclteşrinde gelenler de JO, 11 1 12, 
13, 14 lkinciteşrin tarihlerinden her
hangi birinde Ankaradan kalkan 5 
numarab trenle avdet edebilirler. 

Ankara dan 
HaydRrpaşay~ 

lzmir - Ankara - İzmir 

Gldit için ı 4 ve g IldnciteşrJn 1934 
tarihlerinde lzmirden kalkan 1- 207 · 12 
numarala trenler : 
hmirden 4 ve 9 lkinciteşrinde l nu• 

Kalkış Vanş 

15.00 
8.43 

20. 10 
12.36 

Saatler 
Katını Varıt -

maralı tren • • . . . . . . . • • . 9. 10 
Afyondan 5 ve 1 O lkinciteşrinde 207 
numaralı tren • • . . . • 
Eskişehlrden 5 ve 1 O lkinciteFinde 
12 numaralı tren. • • , . • • 
Ankaraya 5 ve 10 lkinciteırinde 
DönOş için : 5 lklnciteırfnde gelenler 
6 1 7, 8, 9, 10 ve 10 lkinciteşrinde 
gelenler de l 1, 12, 13, 14, 15 lkincitef• 
rin tarihlerinden herhangi birinde 
Ankaradan kalkan II - 208 - 2 numaralı 
trenlerle avdet edebilirler. 
Ankaradan il numaralı tren 
E.kitehirden 208 ,, ,, 
Afyon 2 ,, ., 

iz mire 

3.35 

8.40 

12.00 
21.50 
3.40 

Bandırma -Ankara - Bandırma: 
Gidiş iç.in: 6 lklncitetrin 1934 tari
hinde Bandırmadan kalkan 6 - 309 • 209-6 
numaralı trenler ı 

17.00 

19.15 

Banin: Dişleri beyazlatır. 

Sanln: Diş etlerini besler. 

San in: Ağza ferahlık verir. 

Sanln: Dişleri temizler. 

VAPURCULU 
TÜRK ANONiM ŞİRKETi 
fatanbul Acentalı§'ı 
Liman Han, T eleforu 2928 

Trabzon Yolu 
SAKARYA •apuru 14 

T eırinİHYel 

Pazar rQnO ••at 20 de Galata 

ürkçe 
eneme 

Bir Yardımdan 
Ötürü 

Kulaktan kulata duyuldu. Gaz.ete
ler yazdılar. Tanınm11 ortarmacı ( 1 ) 
CelAI Muhtu Bey; Franaadaki Paat8r 

Sanln: Fenni imal edilir. 

1 
Stm~u!uN ~ 

rıhtımından kalkacak. Gldlıteı adlı bilgi ( 2 ) kurağına ( 3 ) yarım 
Zonpldak, fnebolu, Ayancık, Sam- milyon frank veriyormuı. 
sun, Ünye, Ordu, Gire.un, Tirebolu, CelAI Muhtar Beyin bu itine ı•t-

maktan kendimhl alamadık. Yıllarca Gllrele Trabzon •• Riı.eye. Dannı-
te bunlara illveten, Of ve Sürme- yemeden içmeden çalıtıp didinerek 
neye uğrayacaktır. biriktirditl bu de§'İD akçayı PaaUJr 

~------------_. kurağına nrece~jni biç dütünmemit ~ .. idik. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= Acun (4) bilgiı'ne yardım etmek 

Bandırma 6 lkinclteşrlnde 6 aumarah 
tren . • • • • • • 
Balıkesir 6 ,, 
Alayunt ,, ,, 
Eskişehir 7 ,, 
Ankaraya 7 ,, 

309 
209 

6 

. . . .. 
" 
" 

Dönüş için: 8, 9, 11, 12 lkinciteşrin 
19~4 tarihlerinde An karadan kalkan 
5, 2IO, 3IO, 5 numaralı trenler: 
Ankara' dan 5 numaralı tren 
Eski şehirden 21 O ,, ,. 
Alayunttan 310 ,. ,, 
Balıkeairden 5 ,, " 

Bandırmaya 

Konya - Ankara - Konya: 

Gidit için 4 lkinciteşrin 1934 tarihinde 
Konyadan kalkan 207-12 No.lı trenler: 
Konyadan 4 lkinciteşrinde 207 N. tren 
Eskişehirden 5 ,, 12 N. 11 

Ankara ya 5 ,, 
Dönüş için: 6, 7, 8, 9, 10 lkinciteşrfn 
1934 tarihlerinde Ankaradan kalkan il 
208 benler: 
Ankaradan il numarah tren 
Eskişehirden 208 ,, ., 

Konya ya 

EJaziz-Ankara-EJaziz: 
Gidiş için: 7 lkincitep'İn 1934 tarihinde 
Eliizizden kalkan 1007 - 507 - 409- 609 .. 
705 N. tren 
Elazizden 7 lkinciteırinde 
Fevzipa,adan 8 ,, 
Adana dan 8 ., 
Ulukışladan 8 ,, 
Kayseriden 9 ,, 
Ankara ya 9 ,,, 

1007 N. 
507 ,, 
409 ,, 

609 " 
705 ,, 

tren 

il 

it 

" 
tt 

Dönilt için: 10, 11, 12, 13, 14 lkinc~ 
teşrin tarihlerinde Ankaradan kalkan 
706-610-410-508-1008 numaralı trenler: 
Ankaradan 706 numaralı tren 
Kayseriden 610 ,, " 
Ulukııladan 410 ,, ,, 
Adana dan 508 ,, ,, 
Fevzipaşadau 1008 ,, ., 
Etaziıe 

6.35 
11.00 
21.48 

1.31 

20. 10 
4.30 
7.IO 
17.00 

8.43 

21.05 

Saatleri 

Kalkıı Vanı 

19.55 
8.40 

12.00 .. 
21.20 

8.10 
o.ıs 

16.07 
22.02 
5.40 

10.45 
22.40 

6.15 
22.00 
5.00 

17.00 

9.17 

17.30 

20.20 

Saatleri 
Kalkış Varış 

Samsun - Ankara - Samsun: 
Gidiş için 8 lkinciteşrln 1934 tarihinde Sam-
sun' dan kalk.an 905 • 705 numaraiı tren : 
Samsun' dan 8 lkincitefJ'İnde fl05 N. tren 
Sıvas'tan 8 ,, 705 11 ,. 

Ankara'ya 9 ,, 
Dönlif için: 10, 11, 12, 13, 14, ikinciteırin 
1934 tarihlerinde Ankara' dan kalkan 706-
906 numaralı trenler : 

7.45 
22.20 

Ankara'dan 706 numaralı tren 10.45 
Sıvas'tan 006 " ,. 6.50 

17.30 

Samsun'• 20.00. 
Bu kısımlar dahilinde herhangi bir lataaiyondan Ankara için, 

yukarda tarih •e numarası teabit edilen trenlerde muteber olmak 
tbere gidiş-dönüş bileti verilir. 

Gidiş - dilnilt biletleri, fotograflı ve nama muharrer olacak ve 
lherlnde (Ankara •eraiai için) meşruhab bulunacaktır. 

Tahsis ve tayin edilen trenlere mahsuı olan bu biletler, hiç 
bir sebep!e başka trenlerde mer'i tutulmaz. 

Adi gidiş - dönüş bileti alarak Aokara'ya gelmiş olan sanayi 
erba hının, ellerindeki danlif biletlerinin mer'iyet müddeti, 20 blrin
citeırin 1934 ile 20 ikincite.pin J 934 tarihleri arasındaki ZAman 
zarfmda bittiği takdirde bu dönUı biletini, aergl komiaerliğinin veal· 
kasına iatinaden, lkincitepin 1934 ıonuaa kadar temdit edilecektir. 

bir borçtur. Şu Yar ki bu borc:u 
lSdemeden cnel adenecek gerekil (S) 
bir borç daha vardır. Yurt içindeki 
kurııtl ra ycudım borcu. 

Eğer bu doğru ise Ce1 al Muhtar 
Bey, kendi yokıul evlerinin bunla .. 
rını ( 6 ) gidermeden varlıklı komıu· 
Jara yardım etmeye kalkan adamlara 
ben%iyor de:;:nektir. 

Yarım milyor:Ua bu yurtta ne itler 
yapılabilir. Bir CelAI Muhtar okune~ı 
( 1 ), bir Celil Muhtar aöküsil ( 8) 
yeptına olmaz mıydı? Daha olmaZ1a 
birkaç tane uçakQ (9) alıp uçAk ku .. 
rumuna bağ•t'ıyamax mıydı? 

Biz. bunları diltünercık Celil Muh
tar Beyin yarım milyonu Paat8r 
kuratına bağıtlayacağma inanmak 
latemlyoruı. r 

ismet Hulflsl 
l - Ortarma - lktıaat 
2 - Bilgi - ilim 
3 - Kurağ - mile111eae 
4 - Acun • dllnya 
5 - Gerekli - lüzumlu 
6 - Bwı - ihtiyaç 
7 - Okwıak - mektep 
8 - Sökü • hastane 
9 - Uçak • tayyare. 

--~·---.......-..·-=--- ·~ 

Hariciye Vekili
miz Bir Heyetle 
Belgrata Gidiyor 

( Battarah 9 unca aayf ada) 
f.IY&n Yugoslav genıJaini selamla• 
mak üzere bir filo göndermek 
niyetindedir. 

ltalya sarayında llç hafta 
matem tutulacaktır. 

M. Makslmos Belgrada Gldeceh 
Atina, l 1 (A.A.) - Kıral 

Alekaandr'ın cenaze merasiminde 
M. Maksimos Yunanistan'ı temsil 
edecektir. 

Cenaze Merasimine 
Heyetler Gidiyor 

Bnreş, 11 ( A. A. ) - Kıral 
Alekaandr'ın cenaze merasiminde 
Romanya Kıralınm kardeşı Pren11 
Nikola ve hükümeti de Hariciye 
Nazın M. Titüleıko'nun riya• 
setinde harbiye nazın M. An• 
gelesko ve milnakalit nazırı M. 
Fransoviç'ten mürekkep bir he
yet temsil edecektir. 

Franasa Hariciye Nazırı M. 
Bartu'nun cenuze merasiminde 
ise, Romanyayı ve Rumen hükü· 
metiı1i eski Başvekil Maarif Na• 
21rı M. Angelesko ve Meb'usan 
Meclisi Reisi M. Saveano temsil 
edeceklerdir. Bu heyete eski 
Kır allık T ransilvanya Bukovinya, 
Besarabya ve Bamattan birer 
köylü refakat edecek ve bun
lar fahri Rumen vatandaıı olaa. 
Bartunun kabrine bir aandık iç.inde 
Romanya toprağı'lı koyacaklardır. 
Hariciye Vekilimizle Bir He,et 

Belgrata gidecek 
Ankara, 11 (A.A.) - Kıral 

Aleksandr Hazretlerinin cenaze 
merasiminde Reisicümhur Hauet· 
lerİni temsil etmek liure hariciye 
vekili T evf k Rüştü Beyin refaka
tinde b;r heyet bulunduğu halde 
Belirada hareketi tekarrilr et• 
miştir. 

M. Bartu için Şehrimizde Ayin 
Marsılyada bir suikasta maruz 

kalarak ölen Fraıısız Hariciye 
Nazırı M. Bartu için Cumarteıl 
günü saat on buçukta Beyoğlua
da Fransız sefarethaneai içindeki 
Sen Lüi kiliaesinde diııi merasim 
ifa edilecektir. 
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Soğuk algınlığı, ·nezle, siyatik, baş ve diş 
ağrıları için en faydalı ve müsekkin ilaçtır. 
Bfttün eczanelerden 1/6/12 ilk orijinal teneke 
kutularda olmak r ~ere isteyiniz. 
Toptan satış mahalli: Bahçekapı, Zaman ecza deposu. 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayeıi Lıret 700,000,000 
İhtiyat akçeıi ., 580,000,000 

Merkezi idare : M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

§U8ELER 
İngiltere, İıviçre, Avusturya, Maca· 
riıtan, Çekoslovakya, Y ugoııla vya, 
Lehistan, Romanya, Bulgaristan, 
Mısır, Amerika Cemahiri Müttehideıi, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör ve Kolumbıyada 
Afilyasyonlar 

ISTANBUL fUBI! MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas ( TPlef. 2641 /2/3/4/5) 
ft!hlr dahlllndekl acentelerı 

İatanbulda: Alalemciyan hanında 
Telef. 2821. Beyoğ!unda : İatikl&l 
caddeıi Telef.1048.Kampiyo daireei 
Bonada Telef. 1718. 

IZMIRDE ŞUBE 

. 

·DAoA 
#BiQiKTiREN 
RA~T-~O~Q 

Gaip Aranıyor 
Zevcim Haydarpaıa Şimen :f ifer la-

taayonunda malraaçı Salih Efendi, tedayİ 
iÇin yattıtı Avuaturya haatanealnden 
12 Eyltıl tarihinde çıkmıı H halen ne
rede oldutundaa da haberim yoktur. 
K!ndial uzun boylu, zayıf, SS yat
larında kadardır. Kendiıinden malü· 
malı olanların adre.lme bildirmelerini 
rica ederim. [131] 

KadıklSy lkbaliyede 13/1 No. da 
ikbal 

lstanbul yedinci icra me· 
murluGundan: Paraya çevrilmHlne 
karar verilen Sultanhamam Sl numa• 
ralı dilkklnda mllatecir Sempat Efen· 
diye ait kumaılar Teırlninvella 14 eil 
Paaar ıüall ıaat 12 d•n 13 e kadar 
mahalli meak6rde hazır buluaacak 
memur tarafıadaa aablaeatı illa 
olunu. (113) 

Rotbart Luxuosa 

Rotbart Luxuosa 
Dünyada meşhur olan ROTBART 
LUXUOSA'nın fiatı 10 taneei 200 
kuruştan 150 kuruıa iodifilmiıtir. 
Her yerde bulabilirainiz. 

Toptan utlt : Galata ı Kürk9llbqı 
Ban No.' 

Birind tepin 12 

1 lstanbul Beledlyasl lllnları 1 
Mühim ilin 
Eminönü Ayar Gurubu 

11/10/93411& 17 / l 0/934 tarihine kadar: Beyazıt Nahiye Merkezhade 
18/10/934,, 24/10/934 ., ,, : EminönllKaymakamhk binaamda 
25/ I 0/934 ,. 31/ l 0/934 " ,, : Knçnkpuar nahiye merkubade 

Fatih Ayar Gurubu 
11/10/934,, 16/10/934 " ., : Fatih Kaymakambia Ayu 

Daireainde 
17/10/934,, 21110/934 ., ., : Fener Nahiye merkezinde 
22/10/934,, 25/10/934 ., " : Şehremini nahiye merkellade 
27110/934 ., 31/10/934 ., ,, : Bakırk6y nahiye ., 

Beyoğlu Ayar Gurubu 
11/10/934 ,, 23/10/934 ., ,. : Beyoğlu Kaymakamlık Dalr11lnd• 
24/10/934,, 28/10/934 ,, ,, : Betiktat ,, ,. 
30/ 10/934 ,, 31/ı0/934 ,, ,, : Sarıyer " ., 

Kadıköy Ayar Gurubu 
11/10/934,, 17/10/933 ,. ,, ı Kadıköy Ayar Merkezinde 
18/10/934,, 23/10/934 ,, ,, : Üsküdar Kaymakamlık blaa• 

dahilinde 
'24/ 101934 " 251101934 .. ., ı Beykoz Kaymalcamhlg blaua 

dahilinde 
27 / l 0/934 ., 28110/934 ., ., : Kartal Belediye Dalrealnd• 
30/ l 0/934 : Maltepe ., ,, 
31/10/934 : Pendik ,. ,, 

Yukarıda yazılı tarih ve mahallerde ayar memarluldanaca 
esnaf ve müesseselerde mevcut damgasız haıklll, kantar, terazi, 
tarh ve ölçeklerin muayene ve damgalanmalan yapllacajındaD 
damg&11z ölçü kullananlar vaktinde müracaatla ölçnlerini damıalat
tmlmalan. 3 l /10/934 tarihinden ıonra tamıuız ölçl kullananlar 
hakkında kanuni muamele ifa edileceği ehemmiyetle ilin olunur.(6639) 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
2280 Adet Ağaç Kalem ıapı 
2000 ., Mürekkep LAatltl 
1100 " BliyUk El Defteri 
1425 ,, Mukavva kaplı kOçllk el defteri 
200 ,. imza kurutma defteri 

14500 ., KAğıt dosya 
900 " Maıa kartonu 
125 ., Maden kalemlik 

4825 Yumak 50 .,...bk Mcim. 

2000 Şiıe Yarım kiloluk Ahit mllrekkep 
1000 ,, ,, ., kırmızı mUrekkep 
1800 ., latampa mürekkebi 
1800 Kutu 8Uyllk ve ktıçllk tel raptiye 
1650 Şiıe Zamk 125 gramlık ıiıelerde 
1800 Adet Zamk fırçaıı 
1 1 SO ,. Cam ıUngerlik 
1000 ., Koçuk aDnger 
2650 " Yazı makinesi terldl. 

530 Top Çizgili kiğıt 
5350 ., Ka:ın ve ince makine kiiıdı 
675 ., Tezkerelik klğıt 

3610 Kutu 8Uylik ve ktıçllk kar boa kiğadı 
36000 Adet 7 numara An zarf 
15600 ,, Siyah kurıun kalemi 
29000 ., Kopye kurıun kalemi 

13/ I 01934 Cu
martul -t 
14 te. 

15110/934 Pa· 
zarteal 
14 te. 

uat 

17 /10/934 e ml
Nc:lif Çarıam
ba gllntl Aat 
14 te. 

9600 " Renkli kurıun kalemi 
275 ,, Yazı makineal farçaaı. 

Yukarıda neY'i ve miktarları yazılı Levaıımı kırtaıdye bbalannda 
yazılı tarihlerde pazarlıkla aatın alınacaktır. Taliplerin numune Ye 
ıartnamelerini g6rmek Uzere herglln ve pazarlık için de tayin olu

nan Yaktinde % 7 ,5 muvakkat teminat paraıile birlikte Clbalideld 
ahm Nbm komlıyonuna mBracaatlarL "6190,, 

Sahibi : Ali Ekrem Neıriyat müdürü : Tahir 
•• Posta Matba ... 


