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Faci~ .. Hakkı'!da 1 Fakat Bu Cinayet Fransız ltaly. an Yu-
Hergun Yenı . . ' ' ' 
Haberler Geliyor goslav Anlaşmasın(Geriletti, Deniyor 

Mareilya suikast faciaıınıo na1ıl 
ve hangi teşekkilller taraf ınrlan 
tertip ed i ldiği hakkındaki tahki
kat inkişaf yoluna girmiotir. Vak-
tile Fransaya iltica etmii olan 
Hırvatların bu işte kullanıldıkları 
bugüne kadar yakalanan birkaç 
kitinin itiraflarından ve Fransız 
zabıtasının inceden inceye yeptı• 
ğı tetkiklerden anl&şılmııtır. Dün 
iki kiti yakaltındığını, birçok 
kimıelerin ıorguya çekildiklerini 
ve IUİkaatın, iç yüzü ve izi bu
güne kadar gizli kalmıt bir şe
beke tarafından çok geniş bir 
mahiyette tettip edildiğini yu
mııbk. Bugün de tahkikatın bu 
&afbalara ait inkitafilo beraber 
ıuikut facıaaının Franea - Yu
goılnya aiyaıl münasebetin• 
olan tesirlerini okuyacaksınız: 
Maznunların HUviyetlerl 

Anıa,•hyor 
Doual, 13 (A.A.) - Zabıta, 

Katil, Otomatik, Yaşasın Kıral Diyer k Yaklaşmış 

Salkodi 'm.Üt•tİ.ldp ortalık k• · l 'nlJ flfl Turala re/alc•t •tl.n A111lr•I Bert•~o garplı olarak naJcl•tlllirlc•• 

Kıral Başın<ı~ Geleceği H·ssetmiş Miydi ? 
poliı memurları il• bir gazete 
mUdUrünU katlettiğinden dolayı, 

·evye(ce Belgrat'ta glyaben ölüme 
·mahkum edilmiıtir. 

O z•man, Avuıturyaya kaçan 
Novak, oradan da Macaristana 
iİdip, bazı mültecilere mülikl 
olmuıtur. Kalemen ile Zurihte 
tanıımıı ve onunla diğer fiç şa· 
hısla birlikte Pariae gitmiıtir. 

Kalemen v• Sillııl namındaki 
şahıa Pariıten Marsilyaya hareket 
ettikleri halde, diğer Uç arkadaş 
Parlste kalmıtlar , ~ suikasta mü· 
teakip hemen ıavuımuılardır. 

· liyatım aydınlatmıya yarayacak · 
bir keyfiyettir. Merkum, Parls'te 
Kalemen ile ayni otelde yatıp 
kalkmııtır. 

Raytiç, Franıız Ye YugoslaY 
poliıince hüviyeti malum olan ve 
Nalis adını taııdığı söylenen ıUp
hell ıahısa benzediği için bu cihet 
araıhrılmaktadır. 

Kırallçeye Haber Yerilirken 
Yugoslavya kıralı Marailyadan 

Parlao gelirken Liyondan geçecek 
vtt orada karısına mülaki olacaktı. 
Fakat malfim facianın vukuu Uıe· 

( Devamı 11 iocl uyfada ) 

• 

Fransız Kabine.•i 
Tam Olarak 
Değişmigecek 

Paris, 13 ( A. A. ) - Dlln 
sabah, M. Tardiyö ve Heryo ile 
görüıtüktco sonra, M. Dumerg, 
öğleden senra da M. Lebrun, M. 
Laval ve Fransanın BerJin sefiri 
M. Fransua Ponso ile konuı· 
muıtur. 

Diğer taraftan, M. Sarro da 
M. tardlyö ve Buı Döron vallsi 
ile iÖrOtmUıtUr. 

M. Lebrun, Bolgrata gidip 
Kıral Aleksandr'ın cenaze mera· 
siminde hazır bulunmak niyetinde 
idi. LAkin, kısmen kabine buhranı 
~aşladığından, bu niyetinden 
vazgeçmiştir. Cenazede bulunacak 
F ranaız heyetine Mareıal Peten 

( Dnamı S İDC'İ yBzda ) 

{Sakallı) lıarl>lg• ıaazırı JI. Şeron 
ve dahlligege gel•cttll sögl•n•11 
M. Marke, altta: M. Lcoal fi• 

M. Pol ho11kur 

Ya,.alanafl }fllteral Jorj 
Fontenblo'da jandnmalarıo eJin· 
den kaçan 1ah11 •~amaktadır. 
Bu adamın 1912 de Münih't• 
doğmuı terzi Vllinıer fıminde 
biri olduku anlaıılmıfbr. 

Due ıehrinde de birinin iımi 
Ayzenıtayn, diğerinin adı Zilber· 
ıtayn olan iki tUpheli adam daha 
yakalanmııtır. 

Belediye Seçiminde.. f 

* Annemasae, 13 (A.A.) - Za· 
hıta tarafından yakalanan Ye bl· 
rinfn lami Novak diğerinin Benes 
olanlardan Novak, lımlnln, haki· 
katte Poıtiıll (ZYonimir) olduiunu 
ye 1904 te bukovioa'da doidu· 
junu itiraf etmiıtlr. Merkum, bazı 

-------~ .. 

Beıinci ıahsm, Kalede vapura 
binerken yakala · a~ Vilinger ol· 
duğu anlatılmııtır. Bu adam, Hır· 
vat fırkaaının Macariıtanda otu· 
ran bir murahhaaıdır. 

Katllln Son Saatleri 
Aiksen provence, 13 (A.A.) -

..ılr•ı•• .l"'rlpoll• lcılıçltı lc.tlİi ,.,.. ••r•rlc•• 

Katil ..ta l•m•ıa 
Kalemen'ia ıuikaatten 6nc~ki (48) 
aaati, Kramer Ye Mainl isminde 
iki ıahıala b@raber geçirdiği aa· 
bit olmuıtur. 

Merkum (Mari uyudroh) adlı, 
Çekoılovakyah bir kadınla bura• 
da bulunmuıtur. Pazar akıamı 
buraya inmit olan bu kadının be· 
raberinde, suikastte kullamlan 
ıilibları ihtiva ettikleri zannolu· 
nan dört bavul vardı. 

Tehllkell Birisi Daha 
Annemasse • İıvlçre· 13 (A: 

A.) . - YugoılaYya polis mllfet· 
titlerinden biri, Raytiç ile Novakı 
ittiham edecek veıikaları getir· 
mittir. . . 

Korkunç bir adam olan Ray• 
tlç'in yakalanmaıı, ıulkaatln eYve-

Acaba ben de intihap olunabilecek miyim?. 
Ona ne ıüpbo hanımefendi, halkımız tabia"t sahibidir 1 
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14 Birinci teşrin 

Kabahati 
Gazetelere 
Yüklemeyiniz 

Matbuahn sayııız Yaılfelerl 
araamda en beJll batlı•ı, hatta 
gayHİ, hadiseleri umumi efkAra, 
hiç vakit sı•çirmeden derhal ar· 
zetmektlr. Hidfaeler hakkındaki 
tabillt ve malümat sıazete say• 
falan na ne kadar geç aksederH 
Ye o iazete umumi efkArın kar· 
ıısına nekadar geç çıkarsa o nis
bette zarar edllmlı olur. 

Bir mlaal söyliyelim: 
Geçen gece Heybeliada açı· 

ianda bir facia oldu. 33 vatan· 
daı bir kazaya kurban giderek 
boğuldu. " Son Posta,. bu facia· 
yı efklrı umumiyeye vakit gecik· 
meden bildirilebilmek için neka· 
dar ııkanb çekti bilHniz. Alika· 
dar ve aeJihiyet uhibi blitDn 
makamlara ve imirlere telefon 
ettik. Mubarrirlerlmizi aağa sola 
gönderdik. Maalesef bUtUn bu 
makamlardan, hAdiıe hakkında 
makuda hizmet edecek bir tek 
kelime öğrenemedik. Fakat bu 
mUıkulnta rağmen vazifemizi ba· 
ıarmak lazımdı. Binbir çeşit zor· 
luktan sonra hAdisenln mahiyet 
ve tafsllibnı okuyuculara vere· 
bildik. Facia gece yarısından 
aonra saat iki buçukta olmuıtu. 
Gazetenin yazı mildürU sabahleyin 
ıaat alt.da iıe baılar ve gaHte 
onda çıkar. Böyle çok müthiş 
bir hddise olduğu zaman gazeteyi 
daha erken çıkarmak lazımdır. 
Maalesef o gün gazeteyi binbir 
uğratmadan sonra ancak on bire 
doğru çıkarabildik. Kabahat 
bizde mi? Hayır. ÇUnkU biz ala· 
kadar lmir ve memurlardan 
~aktile malumat alamadık: Bir 
:l.(jfse ve bilha11a umumi efkarı 

eyecana getirecek hadiaeler 
vaktinde ortaya atılmazsa bu 
yüzden doğacak ı.aran ıöyle 
h11ap edebiliriz: 

Halk, bu hadise hakkında 
ıarih ve doğru bir haber alamaz, 
tayfalara inanmak mecburiyetinde 
kalır. Her hadiseyi dallandırıp 
budaklandıran ayak tellalları ha· 
rakete gelir, bire yUz katmak 
ıuretile önlerine gelene hikaye 
ederler ver neticede umumi efkar 
yanlaş ıayiaların esiri olur, bu 
yüzden ekseriyetle marazi heye· 
canlar baş gösterir. 

Halbuki gazeteler o hadiıeyl, 
ıalahiyet sahibi kimselerden al· 
dıklara malumat Uzerine halka 
vaktinde bildirirlerse halkm heye· 
cana düşmesi, yanlış ~ayialara 

dayanarak muhakemesini şaşır .. 
ma.ı gibi ihtimallerin önüne 
ıeçilmiı olur. 

ikinci bir misal: 
Geçen salı glinU Marsilyada 

bir ıuikast oldu. Yugo::ılavya 
Kıralı Aleksandır Hz. oe ilk kur
ıun saat tam 16, JOda sıkıldı. 
Marsilya ile Paria arasındaki 
meaafeyl ıöyle bir hesaplayınız: 
Pariste aaat 17, 10da çıkan gaze• 
teler bu hadiseyi efkArı umumi· 
yeye bUtUn tafsilitile bildiriyor· 
lardı. 'Marailya nerede, Paris 
nerede ye aradan geçen bir ıaat 
gibi kıaa bir zaman ne demek· 
tir? Fakat o memleketlerde ga
zetecilere göaterilen geniş kolay· 
lıklar ıayea:ndedir ki bir gazete 
neıir vazifesini hakkfle yapa· 
biliyor. 

Bizde fıe gazete fotoğrafçıla· 
rlle muhabirlerinin gördükleri zor· 
luklar sayılmayacak kadar çok· 
tur. Daha neler de neler.. Eğer 
ıazetelerde nadir olmakla bere• 
ber bazan yanhş haberler görU· 
yorsanız bunun kabahatmı o 
haberi yazan gazetecide değil, 
o hadiseye ait malumatı gaze· 
tedye vermek salahiyet ve mev· 
kilnde olanlarda aramalısımz. 
Çüakil onlar bu vazifelerini yap• 
mak iıhımemişJerdir. 

SON POSTA 

a Su ve yüz karası a 

..... --ea ... j :a 

Atalarımır:: "Su her şeyi temizler. Fakat yüz karasını 

temizleyemez.,, Demiıler. Bu söz hiç ölmiyecek ve dün• 
yalar durdukça yaıayaoak bir vecizedir. İn1anlar vardır, 
kalplerinin kirini, alınlarının lekesini gizlemek için zahiri 
temizliğe, şıklığa, dil tatlılığına ehemmiyet verirler. Çünkü 

bunlar, yaptıkları kötülükleri bu hareketlerile gizleyebile• 
ceklerini sanırlar. Bu zavallı gafiller bilmezler ki fenalık 

uzun boylu gizli kalamaz ve günün birinde mutlaka patlak 

verir. Hayatta temiz kalmak istiyorsanız, kalbinizi kirlet• 
memeye çalışınız . Zahiri kıyafet bunun için kafi değildir. 

• 
SON TELGRAF RAB ~L. 

Veki ler eyeti Top andı 
Siyasi Y aziyet Tetkik Edildi 

Bartu İçi_n_M_u_a_z-za_m_B_;-_C_e_n_~_z_e_M_e_r-asimi Yapıldı, 

Fransız Kabinesinde Adliye Nazırı Da İstifa Etti 
M. 

[Marailya faoiaaına ait ilk habulerl 
bugün birinci sayfamızda takip ettiniz. 
Burada facia etrafındaki ıon haberleri 
okuyaoaksınız.] 

Ankara, 14 ( Husuıt ) - Ve· 
killer Heyeti diln toplanarak 
Marsilya F aciaıından mütevellit 
ıiyasl vaziyet tetkik edilmiştir. 

Müteveffa kıral Hz.nin cenaze 
merasimi esnasında dört Balkan 
Hariciye Nazırı Belgratta toplan· 
mıı olacağından Hariciye Vekili· 
miz lAzımgelen direktifleri almış· 
tır. Müteveffa kıralın cenaze 
merasiminde hükumetimizi temsil 
edecek olan Hariciye Vekilinin 
riyasetindeki heyet fstanbula 
hareket etti. 

Çocuk Kıral Belgratta 
Belgrat, 13 (A. A.) - Çocuk 

Kıral Piyer Hz. buraya gelince 
belediye reisi kendisine eski bir 
adet olarak ekmek ve tuz takdim 
etmittir. Başvekil de bir nutuk 
söyleyerek bütün milletin haş· 

Yerli Mallar Pazarları 
Yerli mallar pazarlarının Bey· 

oğlu ıubeıl bugUn saat dörtte mera· 
•imle açıJacakbr. Yeni ıube. istiklal 

metpenaha zeval bulmaz sada
katından bahsetmitftr• 

Bartunun Cenaze Merasimi 
Paris, 13 (A.A.) - Müteveffa 

Hariciye Nazırı Bartunun c•naze 
meraıimi hüzünlll bir hava içinde 
ve çok kalabalık bir kUtle buzu· 
runda yapıldı. Tabutun bulundu· 
ğu Hariciye nezareti salonunda 
yüzlerce çelenk arasında Yugos· 
lavya ve Türkiye namına konulan 

r Macar Gazeteleri 
Ateş Püskürüyor 1 
Budapeşte, ıs (A.A.) - Bilttın 

Macar matbuatı Macaristanle. l\Iar• 
silya suikasti arasında münasebet 
tesis eylemek isteyen tahrikamiz ha
berleri nefret ve infialle reddetmek
tedirler. 

Uj Nemzedek gazetesi : "Müfteri
lerin yüzlerinden maskeyi indirmek 
için daha fırsatlar elimize geçecektir.,, 
Diyor. 

Roma Elçimizin 

ltimatnamesi 
caddesinde 320 numarada eski· Roma l3 _ Baıvekll M. Mu· 
den Yani biraheneıl ve ıon za· 
manlarda Edenbar olan binada, aolini Türkiye Elçisi Hüseyin Ra· 
Yıldız apartımana altında tesis gıp Beyi kabul •tmiıtir. Mu-
edllmiı olup Beyoğ)unun zarif ve maiJeyb ltimatnamesinin bir sure· 
güzel bir mağaza.ııı halini almıtbr. tini Bapekile vermiştir. 

..;;..._...~a=o-=====-============-=---_.,-===-

/STER iNAN /STER 

çelenkler göze çarpıyordu. 
Merasim esnaımda Baıvekll 

M. Dumerg bir nutuk söyleyerek 
büyük ölüntin siyasetteki klyase• 
tinden, vatanperverliğinden bah· 
setmiş ve ı6yle devam etmiıtlr: 

'' Bartu uil ve kahraman K.ıral 
Alekaandr ile birlikte, onun muave• 
nMile, Adrlyatlk ~· orta Avrupa 
ıulhunun tahkimine giderken katledl· 
lerek ölmüıtnr. 

Fransa, cihan ıulhunft temine çalı
tırken ölen Hariciye Nazırının ce.edi 
C>nfinde Yugoslavyaya olan 1adakatinl 
temin eder.,, 

Fransız Kabinesinde 
Paris, 13 ( A. A. ) - Harici· 

yeye M • .,.Lava], Dahiliyeye M. 
Martando ve mUıtemlikata M. Ro· 
len tayin edilmiwtir.IM. Şeron fıtifa 
etmiştir. 

Seliinlkte Bir Tevkif 
Atinadan yazılıyor: 

Lehli bir anarıiıt, lsveç veli· 
ahboa ıuikaat hazırlamak suçile 
Selanikte tevkif edilmiıtir. 

Petrol Arama işi 
Midyat 13 - Petrol tezahU· 

rah arzetmekte olan sahada lktı• 
ıat Veklli Celil Beyin huıurile 
ilk ar~ma ameliyesine ba9lanılmış, 
ıondaı tesisatı gayet mükemmel 
yapılmıştır. Sondaj başlamadan 
evvel tesisata bağlıyan kurdele 
lktıaat Vekili tarafmdan kesil· 
miıtir. 

iNANMA! 
Muharrir Ercüment Ekrem Bey, bir boyacının ıota· 

nın pahalı ol..ıuğu hakkındaki tikAyetinden bahHdiyor. 
Boyacı Şahin: 

- Soğana nark konabileceQ'ini pek zannetmiyorum. 
Belediye bunu yapmaz. Saçma olur. 

u - Gazetene yaz, diyor, bizim bir boyacı Şahin 
yar, diye. On bet kuruttao ıotan alıp ta yiyemiyor, 
fıkara. Belediye, ıoğana nark koyaun. Gene eakiıi ıribi 
altı kuruıa aatılıın •. 

J 'TER iNAN 

Bir kahkaha attı: 
- Ne? Dedi; yapmaz mı?. İaterH 6yle bir yapar kil. 

Yük arabalarının tekerleklulne · lastik koydurmuını 
biliyor, amma!. O, bundan da mı saçma? 

Meğer, bu baalt adamın aklı nelere de eriyormut? 
Şaıtım, kaldım.,. 

iSTER INANJJA! 

~--....,--------------------·-------------------------------------------------....1 

S1yfa 3 

•• 
ıs ası 

Münderecatımızın çoklu
/undan d(Jrcedilememiş
tir. 

. -
E•kişehir 'de 
Belediye intihabı 
Bitti 

Eskiıehir (Huıusi) - Belediye 
intihabı ikmal ve reyler tasnif 
edilmiştir. 

Halk Fırkası namzetleri liate· 
ıinde altı da hanım vardır. Azala• 
rı l kısmı azamını geçen aenekl 
azalar teıkil etmektedir. 

Namzetler meyanında bulunan 
hanımlar Mebrure Vasfi, TUrkAn 
Kazım, Mesrure Sıtkı, Firdevr 
Faruk, Kadriye Talip, diı tabibi 
Nuri Halet Hanımlardır. 

Sar1kamıtta 
Sarıkamış, ( Huıu11i ) - Bele .. 

diye intihabab ikmal edilmiş, rer 
ferin tasnifinde Halk Fırkası tara· 
fından gösterilen namzetlerin ka· 
zandığı anJaıılmıttır. 

[ Belediye intihabı ikmal edileu dl· 
ğer yerler hakkında dördüncü ıayfa
mızda malumat vardır. ] 

Romanyanın Moıkova 
Elçiliği 

Bükreı, (Hususi) - Romanya· 
nın Ankara sefiri M. Edmon Mos· 
kova elçiliğine tayin edilmiıtir. 

Yunanistanda 
Siyasi Vaziyet 
Düzeldi 

Atina, 13 (A. A.) - Siyasi 
vaziyet, kat'i hal safhasına gir
miştir. ReisicUmhur M. Zalmisln 
yeniden intihabı sür'atle temin 
edilmlı, meb'usan meclisinin 
feshi faydasız bir bale gelmiı ve 
normal parlamento hayatının de .. 
vamı imkan dairesine girmiı 
oluyor. 

Romanya da 
Bir Adam Zabitleri Ze
hir lemiye Karar Verf!Iiş 

Bllkref, 13 ( Hususi ) - Uni• 
versol gazeteıinin neşriyatına göre 
Bükreş askeri mahfeli tabldot 
müteahhidi tevkif edilmittir. Bu 
adam mahfe) zabitlerini zehirlemek 
istemekle suçludur. Sebebi ise, 
teahhüt itlerinin kendisinden 
alınıp bir ba9kasına verilmesidir. 
Müteahhit, fikrini mabfeUn aşçısı· 
na açmış ve kendisine bir paket 
zehir verirken aıçının ihbara 
üzerine yakalanmıştır. 

Filistinden Gelen 
Muhacirler 

G. Antep, ( Hususi ) - FiUı· 
tinden gelen 19 hanelik TUrk 
muhaciri lılahiyeye sevkedilmiı ve 
GUllüde yapılan yeni köye yer• 
leştlrilmişlerdlr. 

Antep ve Kiliı halkı muha· 
cirlerin bir senelik yiyecekleri 
zahireyi sabununa ve zeytinyağına 
varmcıya kadar temin etmişlerdir. 

Halepte 
Mektep Talebeleri De
vamsızlık Grevi Yaptılar 

Halep, (Husust) - Şehrimiz 
lise ve sanayi mektebi talebe
leri, hep birden grev yapmışlar. 
mektebe devamı kesmişlerdir. 

Greve sebep, daha evvel bazı 
talebelerin mektepten koğulmuı 
olmalarıdır. Grevci talebe, ar· 
kadaıları affedilinceye kadar 
greve devam edeceklerini bildir
mişlerdir. 



4 Sayfa 

~~eUt Mmaruıt 
El aziz 
Ve Muş 
Vilayetleri Yolu 

Mut ( Hususi ) - Etazize tre
nin geliti hiç ıüphesiz bütnn 
vatandaılan ıevindirml tir. Bu 
vaziyet komıu oluşu itibarile 
Mutlulan da Elazizliler kadar 
memnun etmiştir. 

Malum olduğu Uzere bugünkü 
vaziyete nazaran vilAyetimize 
Elazizden yapılan münakalAt 
ancak Bakırmadeni, Osmaniye, 
Diyarıbekir, Beşiri, Karzan ve 
Bitlis yolu ile olmaktadır. Halbuki 
bu yol, çok uzun ve masraflıdır. 
Buna mukabil Elazizden Paloya. 
oradan Çapakçura ve Çapakçur· 
dan da Sulhan yolu ile Muşa 
gelmek mesafe itibarile yarıdan 

daha az bir fark yaptığı gibi o 
nisbette de kolay ve ucuzdur. 
Elverir ki bu kısa olan yolun 
iılek bir hale sokulması lazımdır. 
BugO.n teaviye edilmit olan bu 
yollarda ancak yaz aylarında tek 
tUk otomobil ıeferleri yapılmak· 
tadır. 

Kıı aylarında ise buraları 
tamamen karla kapanmakta ve 
münakalat yapılamamaktadır. 

Hatta poıtanın bile bu yUzden 
25 veya 30 giinde ancak bir defa 
geldiği vakidir. ÇünkU yollarda 
kardan hayvan itlemez ve bu 
sebepten posta inıan sırtında 
getirilir. Bu feci hal; ancak bu
günkü vaziyet için mevzuubah11tır. 
Fakat bu yollar, şosa haline ifrağ 
edilir ve yaz aylarında umumi 
aeferler yapılırsa bu mahzur 
tamamen ortadan kalkar. Hiç 
olmazaa kııın posta miinakalatı 

hayvanla yapılır. Ve bu suretle 
haftad.a Yeya on gfinde bir poı· 
tanın gelmesi tahtı temine alınır. 

Kışın blSyle yüksek bir fayda 
temin edecek olan bu yoldan 
ya~n da otomobille - Elhizden 
Muıa - 8 veya 1 O saatt" gelm k 
mllmkllndlir. Halbuki diğer uzun 
olan Diyarıbekir tariklle ancak 3 
veya 4 a-finde gelinmektedir. 

Muı vilAyetinin ve bilhassa 
yol Uzerinde bulunn Palo, Sulhnn 
ve Çnpakçur kazalarının böyle 
bir işlek yola malik oldukları 
gün; daha çok inkişaf · edecek· 
lerine hiç şüphe olunamz. Bugün 
bu havalide herkes için bir 
dUşUnce halini alan bu me elenin 

halledilmed elbette memleket 
hesabına çok hayırlı bir it 
olacak ve istikbalde de büyük 
faydalar temin edecektir. 

Kastamonu 
Haberleri 

Hıf zıısıhha için Mühim 
Kararlar Alındı 

Kastamonu, 13 (A.A.) - Vi
layet hıfıısaıhha meclisi Vali B. in 
başkanlığı altında yaptığı toplan• 
tıda doğum ve ölUm vak'alarının 
gllnU gfinllnc bildirilmesi tehrln 
temizlik işlerinin sıkı bir mfira· 
ka heden geçirilmesi şoförlerin 
ruhi ve bedeni muayenelerinin 
bundan sonra esaslı surette ya· 
pılması, csnnfın muntazam mua• 
yeneye tabi tutulması hakkında 
kararlar vermi~tir. 

iki gündür yağan yağmurlar• 
dan sonra havalar aerinlemit Ye 
ıühunet derecesi düşmüştUr. 

Vilayet içinde yapan domuz· 
lar.Ie mücadele için hazırlıklara 
başlanm ıştır. Bu yılki mUcadele 
hem sürek avları tertibi, hem de 
m.i~elıefiyet usulü ile yapılacaktır. 

SON POSTA 

Hayrabo ya Bakış • 

Bu Kasaba Asrın icap Ettirdiği Bütün İhtiyaçlarını 
Tam ... ~lamış Bulunmaktadır 

Uzunköprü, (Huıusi) - Ziraat 1 taarruzageçmitti. Bu esnada Reyhan 
dhetile Trakyayı haklı olarak Hey şehit olmuş, Yahşi Bey teb-
öğündüren beldelerden birisi de likeli yaral nmıştı. Kalimnosun 
Hayrebol knsab sıdır. ' güzel kızı Klara yaralı arslanı 

Ahalisi çiftçidir. Bilhassa son kucaklamış, babasının ma~J lp as-
zamanlarda yeni başlıyan p ncar kerlerinin hücumundan yalın kılınç 
zeriyab pek büyük maddi ist;f ~ miidaf a ediyordu. Saldıran lardan 
deler verdiğinden Alpullu şeker birkaçını eli!e öldürdü. Erkek e.wi-
fabrikasmı memnun etmektedir. ni kıskanan . dişi ar lan gibi çar-
Buğday, arpn, yuliif, k phca, pıştı. Hadise mahalline yetişen 
ç avdar, mısır, sisam, d rı, p ne r Hayrettin paşa ve Evrem Beyin 
g ibi hububatla koyun, keçi, kuzu, Jtagraboluda aü11üt1 liiznml• gür ve heybetli sadaları çınladı. 
oğ!ak, beygir ve kara sığır gibi binalarınd•n: D/$pan•er Ufuklarda akisler yaptı. ( Bre 
hayvanat müstahsilAtı çok istifa- ıene evvel kapısı üzerinde bir Yahşi, Yahşi Hna bunu hangi 
deli bir yekün tutmaktadır. Ara· mand hayvanı batbğıodan imdat kahpe etti ). Son bir gayretle 
zisi tasavvurun fevkinde geniştir. eden ahali tarafından meydana cevap verdi: 
Fakat meskün halk azdır. Arau - Hayır bul! gazanız kutlu .•. 
daha bir misii al mı ya müsaittir. çıkartılmıı ve hiilA herkesin mil· buıada göçmek gerek ... 
Bazı çiftlikler de hesaba katılırsa tahedcsine arzolunmuftur. En Ve gözlerini her ıeye, her nu· 
ftç misli halkın iskanına elverişli- sonunda « KabaöyUk » namile ra kapadı. Şehitler zümresine 
dir. Nefıi memfeket aıri ihtiyaç- meşhur «Kalimnos)) kaleıinde hU· kahşh. Faciai mevtle sararan aol-
ların pek çoğunu temin etmiştir. kiimet eden " Kral Kalimnos " gun ıimasma son buııei vedaı 
Yeni hükumet binası, yeni bele- idaresine geçmifti. Lakin «Kalim- konduran Aşık Klora zağlı bançe-
diye dairesi, yeni mektep ve noa" burada "Hanrl Pol,, ismin· rini tukalbine ıapladı. Y ahıi Be-
elektrilc techlzab gibi bütttn deki oğlunu tekfurluk rütbeıile yin naıını kucaklayıp kollarile 
lüzumlu tesisat ikmal edilmiştir. oturtuyordu. Baba ile oğulun Adeta perçimlemişti. Ayıramadılar, 

"Hayrebol11 Miladın ikinci as· hükumetleri adaletin kuvvetli mukadder böyle lmlt dediler. iki· 
rmda, Venedlkli "Sezar,, isminde pençesinde ortadan kalkb. Hay- sini de bir arada Demirkapı 
bir Vovvodanın inşa ettiği şato rebol birinci Murat zamanında öyllklerinden olan Kaba öyUğUn 
feklinde ufak bir kale idi. Bu Çan darlı HaJil efendi nam diğer tam tepesine gömdüler. Yanlarına 
kale h la His r mab Hesi denilen Hayrettin pa a ve Evrem Bey d " Reyh n Beyi ,, g<Smdiller. 
yerd6 idi. Bilahare Bizanslı Hara- • Ahiler Türkleri ümerasından Bu Uçü orada, " kral Kalimnoı ,, 
liimho un eline geçti. Harala bos Kılınç Arslan Bey Yahşi Bey, yeralb kalesinde yatmaktadır. 
Sezan öldürttü. GömdilğU y.erde Temel Öz Bey, Reyhan Bey, Sa• ( Hayrebol } Yahfl Beyin son 
tıstline ufak bir Göıtepesi öyiiğü vacı Bey idarelerindeki kuvvetler nefe&te söylediği kelimelerden 
yaptırdı. Şatoya Uı\veten büytik tarafından açıldı. Bir sabah tan· mülhem olarak konulan bir iıim· 
bir k le lnta ettirdi. Göztepesinin yeri _ ağarırken Şark ve Şim 1 dir. Bunun hali aslını mu haf aza 
takriben beı yUz metro alt tara· cephelerinde mevzi alan Sipahi etmiş olması şükran ve minnete 
fında bir yeraltı manastırı yap- ve Yenıçeri safları araaın· vesile tekil eder. lıte 
tırttı. Bu manastır bundan altı da çalınan nağara seslerini ....................................... ~~~!~~ .. ~'!::! .. .. .............................................................. 

17 Y müteakip yamırda~lar gibi yerle· 
r nde oşan pu tir as erleri 

Bir Genç A;,k;;;; .. iik ........ m ......... -

lzmirde 15 Yaşındaki JVl 
SevgiHsini Ô~dürcü aç/arı 

Ankara, 13 (A. A.) - Ankara 
mmtakası ilk maçlarına başlamıı· 
hr. Birinci müsabaka Muhafız 
Gücü Demir Spor araaındn JdL 
Muhafız GücU bire kartı 13 gol 
atarak Demir Sporu yenmiıtir. 
ikinci müsabaka Altınordu - ttl• 
fnkspor arasında cereyan etti. 
Maçın bitm sin on dakika kala 
iki sıfır mağlup vaziyette olan 
lttifakspor t kımı havanın karar• 
dığı bahiile sahadan çekilmişlerdir. 

Leyla ve Nihat 
İzmir, ( Husust ) - Bundan 

alta ay evvel, l:ımirin Dolaplı 
Koyu mevkiinde, Sclimağa mahal
lesinde baılıyan bir aık mac_!!rası 
feci bir cinayetle kapandı. Olen, 
henüz on beıinde Leyli isminde 
ıtlb:el bir genç kiz, öldüren de 
17 yaolarında henUz ıesl bile er• 
kekleımemit Nihat isminde bir 
çocuktur. Nihat macera11mı flSyle 
anlatıyor: 

- Bundan beı ay evvel tatil 
günlerinde bir gün odada denime 
çnlı9ırken pencereden küçük bir 
kız gördUm. Ciddi ve manalı göz· 
leri beni çekti, daha ilk görUıte 
bu kızı sevmiş, onunla tanıımiya • 
azmetmiıtim. 

Bir hafta içinde bu çok gilzel 
kızla konuımıya ve a11laımıya 
muvaffak olmuıtum, lımi Leyla 
idi. Kendisini çıldırasıya ıeviyor· 
dum, sevgimiz miltekabildi, o da 
benden hoşlanıyordu, alAkamız 
kısa bir müddet içinde ilerledi. 
Ekseriya bizim evde yalnız kala• 
rak uzun uzun konuşuyorduk. 

Bundan iki ay evvel ufak bir 

· k~~ · ·oldu. · L~~İi~ı~ .. a~~sı b~ uf ~k • 
hadiseciği haber alır almaz beni 
mahkemeye verdi. Fakat Leyla 
beni seviyordu, onunla anlaştık. 
Kendisini alacağımı, evleneceği· 
mizl söyledim. 

Mahkemeye müracaat ederek 
yaşlanmıu tashih .,ttlrdik. Artık 
evlenecektik. 

Benim ablam, Leylinın baı
kalarile göriltlUğUnll söylüyor, 
LeylAyı gözümden düıUrmek isti· 
yordu. Ben onu ciddi ıurette 
ıevdiğim için söylenilenlere kulak 
a1mıyordum. Son ıiynretimde 
Leyli beni çok ıoğuk karşıladı. 
Kendisine: 

- LeylA, dedim. Bugün mah
kemeden llimı alacağım. Derhal 
evleneceğiz. Leyli bu mlljdeml 
aevinçle kar§ılayacağı yerde banaı 

- Seni istemiyorum dedi. 
Beynimden vurulmuşa dön• 

düm. Onunla mttnnkaia ettik. 
Beni neden istemediğini sordum. 
O bana baıkalarile görüştUğlln
den _bahsetmek istedi. 

O zaman bıçağımı çıkardım, 
Leyla kaçmaya bqladı. Oau 
komıu evine kadar takip ettim. 
Fatma Hanımın kapısında yaka· 
layıp öldllrdlim. 

Bu hidise Adliyeye akset• 
mlştlr. KilçUk katil hapishanenin 
( Çocuk koğuiunda ) kurtulacağını 
ümit ederek gardiyanlardan 
teselli sözleri dinlemektedir. 

A. Adnaıa 

Kurutulan Betaklık 
Bütün Köyler Telefonla 

irib:rine Bai1and: 

Jc.agmalcam Salahatti11 B11g ve 
Abarag Ja11darma kıımaadanı 
Aksaray (Huauıi) - Memle

kette sıtma mikrobu nefl'etmekte 
olan Karaaaz batakhğının kuru• 
tulması tekarrUr etmiş ve kurut• 
ma ameliyealne ilk baılayıı dola
yı11ile meraıim yapılmııtır. Bu 
bataklık kurutulunca 60 bin dö
nümlük münbit bir arazi parçaıı 

• • elde edllmlı olacakbr. Kurutma 
kanalının uzunlui'u 30 kilometre· 
dlr. Kanal 2 ay zarfında ikmal 
edilmit olacaktır. 

Sıtma mUcadelesine verilen 
ehemmiyet çok bUyUktUr. Son 
ıenelerde Aksaray muhitinde 
128,600 kiti muayene ve 80,088 
kiii tedavi edilmiıtir. Bu miica· 
delede 994 kllo kinin tevzi olun• 
muştur. 

Gerek sıtma mticadeleıinde, 
aerek memleketin imarı hususun
da kaymakamımız SalAhaddin B. 
cidden takdire deler mesai sar· 
fetmektedir. Jandarma kumanda· 
nımızın gayretile de bütün köyler 
vo nahiyelerle kaza merkezi tele· 
fonla biribirino baalanmııtır. 
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Memlekette Seçim 

Belediye 
intihabı Biten 
Yerler 

Ankara, 13 (A.A.) - Ge, 
vakte kadar alınan malumat• 
göre daha 118 yerde belediyo 
intihabı bitlrilmiıtir. intihabı ha~ 
kımız bUyük alaka ile karşıla .. 
makta kadın, erkek reylerini ver
mekte büyük bir istical göste'j 
mektedir. Biten intihaplara dt 
halk reylerini ittifakla C. H. Fır~ 
kası namzetlerine vermi lerdirt 
Şimdiye kad r 227 yerde intihap 
yapılınıttır. 

intihapları biten yeri rdeo bir 
kıımı şunlardır: 

Bilecik, Niğde, Arapsun, Borı 
Nevşehir, Bodrum, Dadya, Mar' 
mari11, Köyce giz, Fethiye, Kula 
Balıkesir, Alibey, Altınova, Ay
valık, Balya, Bandırma, Blgadlij 
Burhaniye, Edincik, Edremit, 
Erdek, Gönen, Havran, Kepsut, 
Sarıköy, Sındırgı, Suıırlık, Dur' 
ıunbey, Çerkeı, Ilgaz, Dömeltl• 
Lidik, Alaca, lakillp, Oamancı 
Denizli, Acıpayam, Akalan, BO-: 
killi, Buldan, Çal, Çivril, GUney1 
Hançalar, Honaz, Kadıköy, 
Kale, Kızılcaböllik, Kızılhisat1 
Sarayköy, Snller, Tavas ye• 
tilyuva, Geyve, Sivrihlsa• 
Osmancık, Terme, GOmUşbane, 
Utak, Simav, Tavıanlı, Konya: 
Akıehir, Seydiıehlr, Karaman, 
Ereğli, Hadım, IJgın, Kadınhanı, 
Çumra, Bozkır, Karapınar, Ma• 
naatır, Dokanhisar, Derbent, 
Çıill, Argıthanı, Akvlrau, Pirler
kondu, Kuluköy, Erzincan, Ka• 
valdı, T urul, Gaziantep, kills, 
Pazarcı , us , Neı:i K-uru• 
çay, Meı'udiye, Karacasu, Biga, 
Silvan, Zile, Burdur, Siirt, Beyttt-
ıehap, Eruh, Garzan, Şirvan, 
Şlrnak, BUnyan, DeYell, Erklllt, 
lncesu, Hacılar, Karahiaar, Orta• 
hı1&r, Pınarbaıı, Tala11, ÜrgüPt 
Yabyah, Mihaliçcik, Seyitgrııl, 

Muttalip. 

lneboluda 
Yumurta Ve Elma lhra• 

catı Arhyor 
İnebolu, 13 (A. A.) - lnec 

boludan ecnebi memleketlere ya• 
pılan ihracatın biiyük bir kısnıınl 
elma ve yumurta teşkil etmekte• 
dir. Tutulan lstati11tlklere naza• 
ran eylul iptidasından beri 81980 
liralık ve 8341 sandık yumurta, 
16100 liralık ve 528 ton elma 
ihraç edilmiştir. ihracat mevsimi 
dolayıslle f aallyet, gUn g çtikçe 
artmaktadır. Bilhassa elma ih• 
racatmın mühim bir mıktara halli 
olacağı tahmin edilmektedir. El· 
malarm ıağlam olması ve anha• 
lajlarmın fennı bir ıurette, mun• 
tazam bir tekilde yapılması içhı 
ıandıklar ziraat mUtahasıısları 
tarafından gözden geçirilmektedir. 

Antalyada 
lı Bankas:ı Müdürü Bir 

Kaza Geçirdi 
Antalya, (Hususi ) - iş bnn• 

kası müdliril Halim Bey araba 
ile Halkevine gid~rken Üç kapılar 
llerialnde hayvanlar Urkmüş ve 
araba 3 metre derjnliğindeki kale 
hendeğine yuvarlanmıthr. Araba 
parçalanmış, hayvanlar yaralan mı,, 
fakak Halim Beyle arabacı mucize 
kabilinden kurtulmuılardır. Y almz 
Halim Bey sademenin şiddetile 
bayılmıi, o eınada oradan geç -11 
bir otomobille Halkevine götürü• 
lerek tedavi edilmiıtir. 
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[ Siga• t Alemi J 
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tel T L rL ( Gönül ) 
• ı 

rMarsilya 
Suikastinin 
.Mahiqeti . 

Fran1ada Marsllya ıuikaııttnta 
tahkikatı yapılırken. YugoıılaYya kıra• 
lına kurıun ııkan Kalemen'in suç 
ortağı olarak ,akalanan iki kitiRİn 
itlraflar.ı hiddet, dehıet ,... hayret 

• uyandırmlftır. Bu ndamların 11<Syledik· 
lerioe g6re, ıuikaıt, timdiye kadar 
mevcudiyetini gb:lemeıini pek iyi 
bilen srizli bir teıekknl tarafından 
tertip edilmlf. 

Her memlekette umumi emn"yet 
teıki l iita pek geniıtir. ~niformalı 
pollı1er, ıivil memurlar, ~i:ıli poliı 
teıekkiılleri, iıtihbar ve mukabil 
istihbar teıkil&tlıırı, bugUn her mem• 
lekette aaay· ti temin vazlfealle ayrı 
ayrı mDkeHef bulunan varlıklardır. 

Buna ratmen bir •uikııat ıebeku"nin 

bugilne kadar kendini gb.leyebilmeal 
ıaıılacak bir ıeydir. 

Siyaat ıahsiyetlere karıı tertip 
edilen ıuikaat'er ekaeriyetle muayyen 
bir siyaseti tahrip etmek içindir. Son 
wlkaatl 1adece Yugoılavyanın dahili 
ıiyaaetlle alakadar ııörenlerin kartı• 

anda bunu harici aiyaaete lllıen bir 
h&dise mahiyetinde telAkki edenler de 
vardır. Nitekim Fransada çık"r Ek· 
1elaiyor gıı:ıeteal, Avusturya B~,vekili 

Dolını, Romanya Başvekili Düko'nın 

ıulkaıt neticesinde uR"r2dıkla•ı kımlı 

akıbetleri aadece Franaanın gUttüğQ 

harici ılyaaet; bozmak ve yıkmaya 
atfediyor. Çünkli dlyorı " Bunlar 
Fraa1Dnın doıtu ve alyaaet Joldaıı 
idiler. ,, 

S iyut aulkbUer niçin yapılırsa 
yapıls ın, netice ayni yola çıkar. Ve 
bu asırd a ıiyast aulk&1tler kadu 
•ulbu tehlikeye diltüren, beıeriycte 
iat.ırap veren kötQ ve Jfrenç bir ıe1 
pek az bulunabilir. - « . 

Ana Ve Babasını 
Öldiiren K z 

Pariste Ölüm Cezasına 
Mahkum Oldu 

Pariı, 13 ( A. A. ) - Mira1larına 
konmak makaadile ana ye babaaını 
aebirlemek teıebbOıilnde bulunan 18 
yaıında Viyolet No:ıiyer adındaki 
ıenç kızın, mııbkeme idamına hükmet
mlıtir. Viyoletin baba11 bu teıebbDı 
nıticHlode ölmOtlilr. Cinayetin itlen• 
me ıeraitl, Vıyoletin birtakım t alebe 
ile diltDp kalkarak bunlara para ye· 
dlrmlı olmuı, tahkikat ııraaında 
bUyük bir allka uyandırmıflır. 

ispanyada 
Ölüm Cezaları 
Veriliyor 

Barıelon, 13 ( A. A. ) - Ürilguay 
vapu runda içtima eden örfi divanı
harp, ıreçen pe:ıar gilnü Barıelon 
civarında slYil muhafız~ara tasrruz 
etmekten ıuçlu 17 kiıiyl müebbet 
hap:ı ce:ı ıına mahkum etmiıtir. 

Mont Jüih diva h:srbl de, Binbaıı 
Pcrcz Faraa ile Yüzbatı Eıckferti 
ö' üme, Binbnıı Salu ile Yilzl:aıı 
Lopez Katell'i müebbet hapiı ceza ı ına 
çarptırmııtır. 

Madrit, la ( A. A. ) - Hükumet 
kunetlerl Oviedo t•hrini r.apletmit· 
lerdir, Şimdi de, tayyarelerin yzrdımı 
ile, 4ehrin 4imalinde kain istasyona 
hllcum ediyorlar. Hur&11, ihtilalcilerin 
en son tnhauun noktuıdır. 

M drit, 13 ( A. A. ) - Aıturi asi· 
lHlne kartı yapılmıt olan hare kete 
Jıtirak .ımıı bulunan tayyarecllerin 
rivayetlerine göre çok kıymettar 
unat eıerlerinl ihtiva etmekte bu'u
nan Oviedo kiliıeıi bir yangın neti• 
ceıinde yanmııtır. 

Komünist - Faşist 
Mücadelesi 

Amerikada Yine Kanlı 
Bir Gürültü Oldu 

Nevyork, 13 (A. A.) - Amerikan 
Ye ltnlyan atletlerinin mDsabakaya 
tutuıtuklar.ı ıtadyoma hDcum etmek 
iatiyen ı.000 kadar komilniıtle Faşist, 
zabıta marif tile dııtıtılmıtbr. Fa
ıistlerin mitingini fhlil teıebbGaQnde 
bulunan, f tizm aleyhtarlarından 577 
kiti, faıizm al~yhiı:ıde mnrettep bir 
tOrkD çnğır:ııaya hazırlandıkları aıra• 
da ıabıtanın mildahaluile daA-ılmıı· 
lardır. Ar larında kadınlar da bulu
nan birçok ya ralananlar olmuıtur. 

it iyede Zaferin YlldönUmU 
Roma, 13 (A. A.) - Zaferin yıl

da.ama mGaaaebetUe. eaJd muharip
ler, bOHln nahiyelerde, harpte ölen• 
lerin hat ı ralarını tebcilen dlkllmiı 

olan ! bid erin 8nllndı sıra ile n8bet 
bcıkliyeceklerdir. 

Roma'da meçhul &1kerln mezarı 
öntınde, bQyQk tezahürat yapılacaktır. 

Almanya Borç ödUyor 
Vnılngton, 18 (A. A.) - Almanya 

•efaretinin bil.:llrditine a-öre, Alman 
hUkOmetl, Danı istikraz bonolarını 
hamil Amerikalılara, bugDne kadar 
8denmiy6n lS Teırinienel faiz tak
ıitine karıılık olarak, teavlyeai muk-
te:ıl 2.100,000 dolana takriben yllıtde 
75 ini tediye edecektir, 

Aşk 
Gençlerindir 
No.46 

14- 10. 934 
Ç-OnkU evde canım 11kıhyor. HeraUn 
•ktama kadar piyano çalmak sinir 
yapıyor, sıhhatim bozuluyor. Eğer 
sen lstanbulda kalmıı olıaydın 
buna lüzum yoktu. Fakat timdi 
avunacak ıey arıyorum. Ayten 
imdadıma yetiıtl. Buradaki iı 
ideta bir eğlence.. Zaten banka· 
lar okadar rahat ki sık aık tatll 
yapıyorlar. Hele bu ecnebi ban• 
kal arı.. Her milletin bayramın• 
da kapalı. Puarları yarım gUn. 
Velhasıl hiç yorucu değil. Sonra 
ecnebi şefler çok ciddi lnsanlar. 
Ayten de yanımda .. Kendimi adeta 
mektebe yeni baılamış z&nnedi• 
yorum. Okadar memnunum ki 
ıorma ! Hiç ıüphe etmiyorum ki 
buna ıen de sevineceksin. 

Daha bugün için verilecek bir 
bavadl~im daha vardır. Fakat 
bunu bir ıUrpriz gibi yapmak 
daha hoş olacak, merak etme .• 
Dayanamazsam öteki mektubum· 
da yazarım. 

Gözlerini bana ~evir Reıit. 
laterim ki onlar baktığı her nok• 

bulawı. 

Burhan Cahil 

Genç kız mektubuna lllve et
tiği parça ile delikanlıyı yeni bir 
meraka dnınreceğinl biliyordu. 
Bunu da ıırf banka meaeleıinl 
arada kaynaıtarmak için yapmııb. 

Bu meseleyi olduğu gibi haber 
verse, bapnı ve ıonunu daha 
cazip Ye diiıllndürUcll havadisle 
beslemese Reıit kuru bir tebliğ 
okumuı iibi aıkılacaktı. Genç kız 
ruhi bir dava halleder gibi vere• 
ceği haberi itiraz kabul etmiye
cek bir ıekilde adeta ıDılemiıti. 

Ve tahmin ettiği gibi de çıktı. 
Üç gUn sonra Reşitten aldıj'ı 

mektup biraz aerzenifll olmakla 
beraber banka itini esas itibarile 
aykm görmilyordu. 

Bu mektubu Leyla annesine 
okuduğu zaman ihtiyar kadın 
boynunu bUktU: 

·- Ne diyelim, dedi. Siz elbette 
daha iyi dUıünürsUnUz. 

ilk günleri Melek Hanım çok 
ııkıldı. 

Leylanın mektebe gider gibi 
erkenden evden ayrılması onu 
mllteeuir etli. Söylendi, dadı ile 

Ev Yıkmak 

e çikanın Müdafaası Ve E~ Büyük 
Vıcdansızlıktır 

A k "' B • ihtı• JaA f .. Beı alta aenelik nliyhn, iki S erı ır otlum var. Bu. bet altı nne içinde 

Erkanıharbiye Reisi Çekildi 
BrUkuJ, 13 (A. A.) - Milli Mn

daf aa Nazırı ile, aralarındalri teknik 
ihtilafla r ııebebile, Bilyük Erklnı H ar· 
biye relııi Jeneral Nitten vuifeaiDden 
affedil mittir. 

Bununlaberaber, kendisine An· · 
Yers'tekl ikinci ordu kumandıınlıjı 
tevcihi edilecektir. 

Müdafaa Nazırı M. Dövez, birinci 
müdafaa hattını, ıark hududu üzerin· 
de teaiı etmek iıtediği halde, Jene· 
ral Nitten bu battı Möz nehri (berine 
çekmek taraftarı idi. 

Bir lnfillk Faciası 
Şikago, 13 (A. A.) - 14 katlı bir 

binanın soğuk hava mahzeninde vu
kua gelen tiddetli bir ini.ilik yl1&Dn· 
den iki kiti ölmüt ye birçok kim11ler 
yaralanmııtır. Bina hemen ateı al· 
mııtır. 

lnglliz Hariciye Naztrı 
Parlse Gitti 

Londra, 13 (A. A.) - Hariciye na
:ım Sir Con Simon tayyare ile Pariıe 
gitmiftir. 

B•lçiktı harbig• nazırı v• lllı•r11l 
fırlcası r•ld M. DIJvez 

Amerıkada Şiddetli Bir 
Kış Patlak Verdi 

Vaıington, 13 ( A. A. ) - Şimali 
Maine mıntaka 11ında vakitsiz bir kıt 
batlamııtır. Kar tipiıi, kBylere beyaz 
bir örtQ çekmitlir. Kar tabakasının 
kahnhA"ı 14 inçezdir • .200 kadıır tela-raf 
dJ-j'i yıkdm.._ 100 tane elektrik 
kat.Joıu lı:opnıu .. birçok •taçlar klSk· 
!erinden ıökCUmilftGr. 

Fırtına koptuğu unada, birçok 

..~ur yede 
Komünistlik 

• 

Beyrut (Hususi)- Son gUnler• 
de şehrimizde gizli bir tekilde 
çalııan komilnistler, tekrar faali· 
yete geçmiıler ve Beyrut 'un muh
telif yerlerin• beyannameler da· 
ğıtmıılardır. Surye zabıtası, be-

Fakat o.akıam Leyli bütün neş'e
aile gelip boynuna aar1lınca btıtUn 
rUnlln kederini unuttu. 

Ve her &eçen glln bu vaziyeti 
tabii bale getirdi. 

Leyll şimdi daha endiıesiz 
daha neı'eli görUııUyordu. Banka
da mqguliyetl onu aakıcı düşün· 
celerdeo kurtarıyordu. ( Ayten)le 
yapurda ve bankada daima yan· 
yana oluıu da hoıuna gidiyordu. 
Alqam poıtalarında ( Ayten )nin 
babaaı da onlarla beraberdi. 

Bankada iki arkadaı tUrkçe 
ve franaııea muhabere itlerine 
bakıyorlardı. Ve bu •iki temiz aile 
kw ciddi, dürUıt hereketlerile 
kendilerini aevdirivermişlerdi. Bu 
ç&Iııma onlar için her noktadan 
lsUfadell oluyordu. 

Herıeyden evvel ıababtan 
akıama kadar F ranaızca konuş· 
maya mecbur oldukları için 
mektepte lSğrendiklerlni unutmı
yorlardı. Sonra hayab yakından 
görüyor ve aym zamanda ban· 
kacıhğı adamakıUı öğreniyorlardı. 
Mektepte gördükleri dersler bu 
itlerin adeta anahtan gibiydi ve 
ancak hesap lılerine daha dil~ 
klhı olduğu için boı umanlannda 
kambiyo ve cari hesaplar ıube

sine de yardım ediyordu. 

LeylA ilk zamanJar sabahlan 
erken kalkabilmek için bir az 

yerlerde buğday 'H patatu mahıulü 
henfiz anbarlara srlrmemit bulunuyor· 
du. Buhnalideki tehir ve kasabaların 
ek.erili ıııktnn, telefon muhaberatın
dan ve cer kuvyetinden mahrum kal-
mı,hr. Nevyorkta, daha dOn 70 derece 
farenbayt gösteren 11caklık, bugOn 
bu.z gibi bir rüzgara yer bırnkm ııtır. 
Yakında kar yatacata benziyor. 

jAmerika'da 
iş Haftası 

Vaıington, 13 (A. A.) - Rei· 
ılcUmhur, P.amuk eanayiinde it 
haftasını, ayni ücretler baki kal• 
mak üzere 36 saate indirmiştir. 

..... ·-········-·-·---···-·······-··-············· .. yanname dağıtanları ıiddetle 
aramaktadır. 

maya alııh. Annesi artık onu 
her aqam kapıda bekliyordu. 

itiyatlar fena da olıa tabii 
a&rUnllr. 

Melek H. ilk teklifte o kadar 
aykırı bulduğu bu iti şimdi o 
kadar tabii görUyordu ki hatta 
bazı ıabahlar Leyli gecikince 
kapıaını vuruyordu. 

-- Vapuru kaçıracakıın yav
rum! 

Diye uyandırıyor, kahvalbıım 
kendisi hazırlıyordu. 

Leylinın bu iıe başlamakta 
ne kadar isabet ettiği çok geç
meden anlaşıldı. 

Molla Beyden hAIA bir haber 
yoktu. 

Ve Melek Hanım iİdip ıor• 
mıya da ceaaret edemiyordu. 
Zaten ona: 

- Siı arbk meşgul olmayan. 
Biz llzım olunca aize yazaraz. 

Demişlerdi. 

ihtiyar kadın oradan h.-ber 
çıkmadıkça evin her ıamankl 

masrafını karşılayacak paraya 
tedarik etmiye mecbur oluyordu. 

Bu masraf kısıla kıııla artık 
ıon hadde gelmiıti. Mutfak lıle
rioe yardım eden ve ortalığa 
bakan hlçmetçiye yol vcr
miılerdL Şimdi emektar dada 
yemek pipriyor, Melek Hanım 
da ortaya yardım ediyordu. Ça-

nelerle karıılqbm, anlata• hlld 
bUyOk bir roman olar. Ba • •• 
uA'radığım fellkete tahammll ede
miyecek bir halt r eldlm. Anadolunua 
bir yerinde memurl,.tle otururk .. 
fena halde laadalaadım. Meclturlyet 
huıl oldu, lıtaabala tedavi için r&l
derildim. Kocam raJet .-Uzel baka1or
du. Para ıöaderl7or, ben de tedaYI 
oluyordum. Kendlıinln lıtanba)da pek 
çok arkadafları Yar, bunlara bazaa 
teaadOf ldenllm. Erimiı ylkaek 
mektepleria •iri JaDtDda idi, Bu mek
tebe mtlduim çok •••l•I l>lr ark .. 
daıı nrdı. Aaadoluya dlllecetlcae 
Jakın bu aamlmi ukadaıı baaa 
muıallat oldu. Doktora ~tHıa 
peıimde, evde IHm evla etrafında 
dolaııp durur. Bası klfıt parçalarl 
ya:ıar, duyara ıokarda. Fakat bea 
katiyea almadım .. arkamdan reldlll 
.zaman batımı çeYlrip keadJ•lne bak· 
madıQ"ım halde takip etmekten bıkıp 
usanmadı. Okadar bizar oldum ki 
eıaaen kocamın arkadqı olan bu ub 
bir gtin tutup .. lrudeflm ben ••liyiıa. 
bent takip etmekten yazreç. Yaphfı• 
dotru defildir. Saaa çok rlea ederim,. 

dediA"lm saman, affeder1iais, dedi " 
çekHdL Eve dlndOtom n•aa Jİ•e 
takip ettitbal rlrdGm, aldırmadı-. 
Birgiln )'ine mektup 110ku1ordu 

çok lyl görlıtütGm 7a1lıca bir hanıma 
vaziyeti anlattım Ye '• abla bana ya• 

pı]an ba muhakkak mlrett•p bir 
plAn, rica ederim Hn huaaa icabına 
bak,, dedim. Znallı hemen far1adı •• 
ititmedi~jm birkaç kelimeden çocutu11 
" benim eıek1itim, benim Yicdan11a .. 
lıA'ım. Affederalab bunda kHt fil&a 
yolr,. dfyer•• aynhhjmJ perde•I• ar
kHından ~rdlm Y• bu 3Jlece lca
pandı i'İtti. TalRS koeamaa yaaıaa 
döndOm, bunu da WSylece anlata.,.. 
artık lU:ıum yoktu. Hiç yoktan kaYp 
çıkardı. 

Aradan ep•J zamaa reçti kocamıa 
o samimi arlradaıı çılrapldi, blrka9 
gece kaldı, kendlıine llDm •• ı .. 
hilrmeti ıöaterdi& Yedi, itti, çıkıp 
gitti. Fakat bllHaiz ne yapb da •itti. 
Şimdi ıuurunu kaybetmlı bir deliden 
f1trkım kalmada. O kadar fenayım ki 
bir k atre ıu bile botuımdan • itmi• 
yor. Dört beı rtl•dlr yeJip lçmı,.. 

( Devamı 10 uncu ytilde ) 

Evin eski Adetleri de ,. ... 
yavq bıralabyonkL Haydar Beyia 
zamanında plea miufirler haf
talarca kahrlarcla. Melek Hama 
kocaaı &ldlktea 10nra da eYia 
bu eski ldetiai bırakmak w .. 
memiıti. 

Fakat zaman ıeçtikçe, wazlyet 
daraldıkça bu Adetler de iatemlye 
istemiye b11alolmı7a baılada. 

Uk ay •Ufllll alan Leyla 
kendisine yol par.. Ye 6ğle ye
meği mawafı olarak otuz lira 
ayırdıktan sonra otaı llruanı da: 

- LAzım oluna laundenla 
anne r 

Diye, anneahae verdi. 
Melek Hanım tllmekle atla

mak araıında içi ezilerek, g&zlerl 
yaşararak ona aanlclı: 

- Benim teker lo11m, tatla 
yavrum. Sen eYlmizln erkeji mi 
oldun? 

Diyordu. 
Leyli bahara DYUfllMll bir 

kut neı·esile an...ıa lmcaj'iDa 
sıçrıyor, bir kedi yaftUall gibi 
odanın içini altlat ediyor: 

- Ben erkek oldum. DeU. 
kanlı oldum _.. Beai• ama 
değiştir diye lltife ediyordu. 

O akıam Melek H.m o kadar 
aykın gördDtl ba ndfeala ka..
şılağı evde adeta bir allha ba
Yası yaratınlfb. Daclı kalfa Wle 
LeylAya ta•rwı 
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~~• ..... ----------------·-----~~ ~ilnga Hddiatıitıri h 
Japon 
Azmine 
Bir Misal 

Geçenlerde japonyada vukua 
yedi •enede gelen mUthit ka

ıırgamn btıytık za· 
bir şehir rarlar verdiğini bl· 
ga,.tılar Uyoruz, bu zarar· 

)arı tamir etmek için baıta Oza• 
ka şehri olmak Uzere hasara uğ
rayan Japon şehirlerinin derhal 
faaliyete geçtiklerini de haber 
verdik. Bu faaliyetin bot bir şey 
olmadığını 1923 ıenesinde Japon· 
yada vukua gelen zelzelenin tah
ribatını tamir için göıterilen faa· 
liyetin neticesini bir misal olarak 
ileri sürebiliriz. Bu zelzele aklı· 
mızda kaldığına göre 1923 ıene· 
ainin Eylfıl ayında olmuıtu. Tok
yo şehri, tamamile denecek bir 
ıurette harap olmuştu. EylülUn 
on ikisinde blitün japonyaya teb· 
liğ edilen imparatorun bir beyan· 
namesi şehrin tamirine derhal 
başlanmasını bildiriyordu. Japon· 
lBl' bu beyannamenin muhteviyatı· 
na derhal itaat ettiler. Sessiz sa· 
dasız çalıştılar ve 1930 ıeneıinin 
23 Martında, yani felaketin vuku· 
undan tam yedi sene ıonra yeni 
Tokyonun kUşat resmi yapılıyor· 
du. Şehir daha büyümüı ve daha 
güzelleşmiı olarak. 

• 
Irlandanın Belfast ceza mah-

kemesi huzuruna geçenlerde 
Gurlp bir garip bir hırsız 

çıktı. Bu adamın adı 
hırsız Çarlıs Vels ti. Bir 

evin alt kat penceresini karmak 
ve bir tek kadın ayakkabısını 
aşırmakla maznundu. Hakim bu 
hırıızlığın 9ekli karıısında hayrete 
düştü. Çünkü bir çift ayakkabı 
dururken bunun bir tekinin çalın• 
ma1ını aklı almıyordu. Bu ciheti 
husıza ıorunca hıraızlığını föyle 
izah etti: 

" - Ben asker olmak lstiyo· 
rum. Fakat çok zayıfım. Muaye~ 
nede reddedilmem ihtimali vardır. 
Bir arkadaşım hapisanelerde yeme• 
ğln çok bol ve iyi olduğunu a~y
Jedi. Kendimi birkaç gün beılye 
verip kilo almak için bu çareyi 
diişUndUm •• 

Bu itiraf karıısında hakim 
Çarlıs Vellt'I üç hafta hapse mah· 
kum etmiştir. Fakat bu müddet 
zarfında, bu adam tek bir gram 
olan kilosunu artırmıya muvaffak 
olamamıştır. Çarlıs Velı'e ıimdi 
" et tutmayan adam ,, iıminl 

vermişlerdir. 

• 
I• spanyada boğa gürejlerl milli 

bir ananedir. Denilebilir ki 
Boğa boğa güreşi olma• 

dan İspanyollar 
güreşleri yaşayamazlar. Bu 

eğlence, Fransanın bazı villyetlc· 
rinde de caridir. Fakat gayri in· 
aani oldukları iddlaıile hükumetin 
ıık sık müdahale ve ya1ağına 

uğrar. Bu eğlencelere dUtkün olan 
Fransız şehirlerinden biri de Nim 
dir. Fakat Nim ıehri halkı boj'a 
gilreşinl o kadar sevmektedir ki 
bu yasağın kalkması için sokak
lara döküleuk nUmayl4e batla· 
mıılardır. Nümayiıe çıkanlann 
adedi 25 bin kişidir. Buna rağ· 
men Fransız hükumeti sırf insan· 
lak noktai nazarından bu yasağı 
kaldırmak niyetinde değildir. 

• 
I• ngllterede Vaterford adını 

taşıyan zengin bir ailenin rial 
Kö lüniln g~çen hafta bir 

y cınayete kurban 
bedduası mı? giderek öldü. Ve 
bu milnaHbetle de &ari b1r m&• 

----- - ----- -
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Şehir Plinı Yapılırken : f Kari Melctupltll'I 

Koca Sin anın Bir Abidesini Biga 
Sokaklarında 
Köpekler 

fstanbnlun yeni planı yapılır· 
ken şehir orijinaliteai için bulup 
seçeceğimiz kıymetli mimari eser• 
ler arasında btıyük Türk san'at
kArı Koca Sinanın kendi mimar 
elile kendi hayrı için yaptırmış 
olduğu bir abidesini görmekteyiz. 

Ti Bizanslılar zamanında Mı· 
sırdan getirilerek dikilmiı olan üze· 
ri Hiyeroglifli tarihi (Obeliık) ler 
gibi bu Tlırk niıaneslnin de blr 
ıütunu mefharet halinde meydan• 
da kalmasına İstanbul milzeler 
idaresi abideleri koruma encüme
ninin bir teşebbUse geçtiğini 
memnuniyetle öğrenmekteyiz. 

Bakımsızlık yüzUnden yazık 
olup giden güzel eserlerimizi 
mümkün olduğu kadar korumıya, 
kurtarmıya çalışan İstanbul müze
ler idaresi bu ıene Hekimoğlu 
Alipaşa ıebilinin tamirile beraber 
Çakmakçılarda yıkılmış olan da· 
mat lbrahimpaıa mektebinin 
altındaki ( imrahor Hasan ağa ) 
çeşmesını naklettirip planlar 
üzerine yeniden lnıa ettirmiştir. 

Sonra Çinili köık müzesi gibi 
misilsiz bir abidemizl de tamir 
ettirmektedir. 

Koca Sinanın - harita Uzerinde 
işaretleri görülen • ( Bu hakirülf a
kirin mescidi ) diye bir arada 
toplu bir plan dahilinde yaptırdığı 
mescit ve mektep binalarının du
varları kamilen yıkılmış, yalnız 
bu kıymetli manzumeden iki ha
bra parça minare ile çe,me kal-
mıftır. 

Sinanın böyle ıekiz köşe 

lli1111rdnln resmi oe mesçidi• 
h11rap vaziyeti ............................................................ 

aal halkın dilinde dolaımıya baş
ladı. Bu masala göre bundan 4 
asır evvel bir köylü kadın aerıerl· 
lik eden oğlunu tutarak nasıhat 
etmesi için V aterford ailesinin 
önUne çıkarmıf. Zengin adam 
kadına: 

- Çocuğu bu gece burada 
bırak, seni temin ederim ki, bir 
daha aeraerillk etmiyecektir, de
miı. K3ylü d• çocuğu bırakarak 
ıritmiı, fak at erteıi gün geldiği 
zaman ölt\ıUnU bulmuş, o zaman 
ellerini havaya kaldırarak: 

- Allahım dilerim ıenden, bu 
aileyi yedi göbeğine varıncaya 
kadar tatlı öllimden mahrum et, 
demiş. 

İıteraenlz teıadUfe hamledinlz 
laterseniz bu duanın kabul edil· 
diğine, hakikaten o zamaodanberl 
bu ismi taııyan ailenin reiılerin
den biç biri rahat GIUm döşeğin· 
de ölmemifler, hep cinayete kur• 
bu · erdir. 
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8lgada fU günlerde ıahlpılı 
köpekler pek fazla Uremlıtir. 
Bigaya gelen her yabancı, bu 
köpek faılalığına ıaııp kalmak• 
tadır. 

Bunların çoğalmasından kuduı 
vukuatı olacağı ve günün birinde 
günaaız bir vatandaıın felakete 
uğrayacağa melhuıtur. 

Bigada Adeta bir köy glbi 
ıokaklarda tavuk beslemek te her 
aile için moda olmuıtur. 

Belediye çöpçUsU her gUa 
1abahları ıulamadan ıokakları 
ıUpUrllp toza dumana katmakta 
ve yer yer küme halinde toplanan 
ıüprUntUlerde tavuklar tarafındın 
• çöp arabası yetiıinceye kadar • 
yeniden aokaklara dağıtılmakta 

ve bu suretle ıehir bir mezbele 
halinde kalmaktadır. 

Şehir ıokaklarında köpek Ye 
tavuk dolaıtırmak yaaaktır, bu 
yasağın burada tatbikini dileriz. 

Bigaı H. Şevket 

Maraş Beıediyesinden Bir Dile~ 
Halkevl binasının ön tarafın• 

daki vakıf tarla adlı bahçenia 
iatimlak edilerek fenni bir park 
haline konulma11 ve bu suretle 
memleketin gtlzelleımekte olan 

1: Çeım• manzaraaına bir yenilik daha 
il: Mesçll llive edilmeafol kıymetli Maraı 

111: Mektep beludiyeainden dilerim. 
keıiml üzere minare şekli bir de değerli örneği göz önüne koymak Maraş: Seksenler mahallHi Arif Salih 
BUyUkçekmecede vardır. BUyUk- •e ihya etmek lbımdır.. ~ ] 
çekmecedeki mescit minaresinin Güzel aanyatlarda, koca Uıta• [ Cewaplanmız 
menbere çıkılır gibi hariçten cim yarattığı yüzlerce öz çalımlı ~ _ 
Usttı açık taf . merdivenleri olup Türk eserleri bu aziz Ulkeyl , __ 'f_a-pu_M_e_ı_le_k_M-ek-t-eb_iıı_d_e_n.....,F"'"a-ti~ht .. e 
Sinan mescidinin minaresinde ise ıilılerken onun kendi elile yaptığı Haıan ve Nuruoımauiyede Nuri 
merdivenler içten helezoni tekilde kendi adını taııyan biricik abide· Efendilere: ! 

devam eder. Minarenin bulunduğu ıinl kıymetli tutmak, seve, ıeYe Bir derıten ~dönen talebenin 
mevki meydan haline getirilip bu korumak bize, TürklUğe düıer. arzuları [etrafında o kadar çoll 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ya~ yutl~~ utık bu b~~ 

Brahma Memnun Deg~il / etrafında yenı neıriyat yapmanın 
mana ve münasebeti kalmadı. 

Bu sene içinde Tekrar imtihan talebi için lmtl• 
Hlndiıtanda ıırt \ handa muvaffak olamayan tale• 
ıırta birçok fe• benin istida ile ve mektep mil• 
llket oldu. Bin• dUrlüğll vaaıtaıile mildllrU umu• 
lerce ev yıkıldı, miliğe mllracaat etmeleri daha 
binlerce adam muvafık olur efendim. 
aldU. Hintliler, ~ 
hangi mezhepte 
olurlarsa olıun• 
lar ekseriyetle 
çok müvesvis ve 
vehham insan• 
ltırdır. Araların• 

da batıl itikat• 
lara inananlar da 
az değildir. Y ekdi
ğerinl takip eden 
felAketlerl ma• 
butlarının mem· 

nun ol.mayışlarına 
hamledenler de 
oldu ve dttrhal 
Brahmaya ithaf 
edilmit olan bir 
mabedin tamiri· 
ne baılandı. Re-
ılmde görllyorau• 

nuz: Evveli mabedin kubbe1I lecek, sonra btıtUn binanm dahili 
çatı altına alınmıştır. Tamir edi· tezyinatı gözden geçirilecektir. 

=---==·----------~--..;,,,..--------------Kadmhanmda Mektep ihtiyacı 

Kadınhanı (Husust) - Kaza• 
mızda bir ilk mektep vardır. 
Fakat buraıı okumak iıtiyen ço• 
cukları iıtiap etmekten çok uzak· 
tar. Sınıflara birer ıube eklene
rek bu sene bu ihtiyaç karıılan• 
aa bile gelecek aene yine ayni 
sıkıntı çekilecektir. Okutma ida
resinin bu iti kökünden h.Uet• 

Yeni Gelibolu Kaymakamı 
Gelibulu (Huıust) - Yeni 

kaymakam Süreyya Bey gelmlı, 
lıe baılamııtır. SUreyya Bey bil
ha111a köylülerin ltlerile çok ya• 
kmdan al&kadar olmakta ve köy· 
lUlere her tllrltı kolaylığı aöater· 
mektedir. 

lıtanbulda UzUm fiatlarının 
arlıfı buradaki bajcıların yüzUnD 

Beıi1daı Viınezade de mütekait 
Nail Beye: 

Bahsettiğiniz mektep buıusl 

mile11esedir. iddia edilen yolsuz• 
luklar tahakkuk edip takibata 
başlanmadıkça bir ıey yazmaya 
kanunen imkan yoktur, yazdık~ 
larmız ihbar mahiyetindedir. Bize 
aönderllen mektubun bir sureti• 
nın Maarif Vekaletine gönderil• 
mesi daha doğru olur efendim. 

* Ad;na'da Meziyet Cevdet Hanamaı 
Bu bahis etrafında artık net• 

rlyat yapmak faydaıızdır. Kat'J 
karar verilmit ve gazetelerle ilin 
edilmittir efendim. _ ........ -. ... -··· •• lıl'••· .. ·---· · ~· ··----··---·--· ......,..... -

IOa Posta 
"ıLlN FIA TLARI 

·t- Guete11l11 ••• go•••ile 
611 dta11un iki .,.,,,., 6ir 
(wıntlm} t0gıtı,. .. 

h ..SOg/111111• f6H 6/r Nnti· 
ela lla /i•h ,.,.ıard.,·: 

y(a eayfa sayfa eayfa 
1 ı s ı. 5 

Viğer Sog 
)·erler aayfa 

·ı---a---ı--..... 
t1IOO 250 200 100 
Krf. Krş. Krş. Kış. 

80 
Krş. 

ao 
Krf. 

3•:Bı• JOntimde H•t1ll 
(8) &:•lime flfli'dı,.. 

, _ lıtN .. blın ı•ad• 

flltuMI.,. ı•re söre 
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Marsilya Cinayeti, Tek Bir Delinin Değil:Büyük Bir Teşkilatın Eseri Olmak Lazım! 

Beş Sene Evvel 
Kır alın 

-
Bir Gazeteciye, Bizzat Ölen 
Söylediği Sözler .• 

Dostları Da Anlamak Isti
yor lar, Düşıiıanları Da 

Son 48 aaat içinde anadolu 
Ajanıı tarafından ahnan tel ya• 
ıılarından iki tanesi gerçekten 
göze çarpmiş olacaktır. Bunlardan 
bir taneıi "Nevyork,, tan gell• 
)'ordu: 

- "Amerika da bulunan Milli 
Htrvat Komiteal Müme111iU Ejer• 
lik'ln Yugoslavya Kıralı (Alek· 
aandr) ı yere seren kurıunu bir 
cinayet değil, komite tarafından 
evvelce verilen idam hUkmünUn 
tatbikı olduğunu söylediğini" an• 
!atıyordu. 

İkinci telgraf l1e Paristen g•• 
llyordu: 

-
0 Marailya cinayetini yapan 

adamın geoit bir teıkllata men• 
ıup olduğu kanaatlerinin ıittikçe 
aiyadeleıtiğini anlatıyordu. 

Bu tel yazılarının her ikisi de 
ayni derecede mühimdir. .. 

Bet aene evvel "Yugoslavya,, 
kırallığım terkip eden bathca Uç 
llıillet, Suplar, Hırvatlar, Sloven• 
ı~.. Millet Mecllılerinde ayn ayrı 
birtr fırka teşkil etmitlerdJ. · Bun• 
Jardan Sırplar kendilerini kırallı
j'ın HH direği aayıyorlardı, 

devletin olduğu gibi muhafazasını 
lıtiyorlArdı. Hırvatlar He Slovenler 
lıe Avusturya idaresinde harı 
ltibarlle daha yllkaelmiş oldukları 
için, kendilerine muhtariyet veril
mesi talebinde bulunuyorlardı, 
mecliıte acı mllnakaıalar geçiyor• 
du, hattA kurıun aesi ititlliyordu, 
cinayetler oluyordu. 

Bu gldit bir kargaıalığın baı• 
langtcı idi, sonu belki parçalanma 
olacaktı. Kıra) Aleksandr vaziyeti 
karıılamayı kurdu, ve baılıca 
mU§avirleri ile gizli bir konuıma• 
dan sonra, askerlerin de mllza
haretini temin ederek bir gece 
ansızın harekete geçti, Yugoılavya 
da ne kadar siyasi kulüp varsa 
hepsini kapattı, meclisi dağıttı, 
diktatör1Uğünü ilan etti, o zaman 
bütün Avrupa gazetelerinin muha· 
birleri (Belgrat)a UşUştüler, kıral ile 
konu~tular. Bunlardan Pelit Parl· 
sien gazetesinin muhabirine hll· 
kümdar şunları söyledi: 

- Bazı haris politikacıların 
devleti uçuruma sürüklemek itte• 
diklerini görüyordum, milletin iae 
azim ekseriyeti itibarile kurtulut 
tlmidini bende gördUğUnll biliyor• 
dum, buna güvenerek manhkın 
emrettiği feyi yapbm. Üzerime 
aldığım yUk ağırdır, fak at milletin 
menfaati uirunda göıe alamıya· 

cağım yük ve tehlike yoktur, 
6lüme kadar. 

Mamafih burasını da yazabilir· 
ıiniz: Bu idare muvakkattir, zama· 
nında tabii şeklini alacRktır.,, 

Hakikaten Kıral Aleksandr 
yüksek tahsil görmilş, harp mey• 
danında plımif, birço~~ tecrübe 
geçirmiş bir mütefekkirdi. Dikta· 
törlük idarealnin hiçbir memle· 
kette ilanihaye payidar olamıya· 
cağını biliyordu, hiç değilse 
bir emniyet supapı bırakmak 
iltedi ve ilç ıene diktatörlllk· 

1 . 

mahdut yeni bir mecliı yaptı. 
Fakat Hırvat ve Sloven milliyet• 
lerine istinat eden siyaat fırkalar 
yine yasaktı, hele bu milletlere 
muhtariyet vermenin düşünmesi 
bile geçmiyordu. Şimdi anlaıılıyor 
ki, Marsilya cinayeti bu vazlyotin 
bir neticesidir. 

• 
Fakat bugün elimize geçen 

dünya gazetelerinden bir bUyilk 
kısmının söyleriiklcri de ıudur: 

- Kıra) AleksancJr'ın ölilmU 
çok bilyilk bir kayıptır, fakat 
fena bir akıbet doğurması ihtimali 
yoktur. ÇUnkn bugünkü vaziyeti 
idame edecek kuvvet mevcuttur. 

ltalya Baıve
kill M. Muıollni 
ıon hafta içinde 
yekdiğerlnl mU• 
teakip Uç nutuk 
söyledi. Ve her 
UçUnde de bey• 
nelmilel ılyaaet• 

ten b ah ı e t ti • 
Fransız gazete· 
lerine bakılacak 
oluraa bu nutuk• 
lardan çıkan ma• 
na, ltalyanın te
reddüt içinde ol· 
duğudur. " Le 
Jour,, diyor ki: 

11 M. Muıollnl 
Cumartesi gilnll (Milano) da nu
tuk söyledi. Pazar gllnü Macar 
BaıYekiline bir telgraf çekti, Pa· 
ıarte11l gllnü de yeni bir hitabı 
Irat ettJ. SöılerinJ yakından 
takip etmek icap eder. Çünkü 
ltalya aenelerce iki hatta Uç 

lspanga ihtilalinin ilk Saatleri . . --~~~~~~~ 

isyanın Başlangıcında Bir 
•• • Gazeteci 
Ünce Ne işitir ? 

İıpanya ihtilAli hakkmda Mndritten gelen ıon fotoğrllflardan biri 

ispanyada ihtilal çıktı, sebe .. 
bini gazeteler yazdılar : CUmhu· 
riyet hilkümeti Milli Mecliste ek· 
ıeriyetl haiz değildi. Muhafaza· 
karlarla sosyalistlerin göz yum· 
maları sayesinde tutunabillyordu. 
Bu mU:ıaheret ketillnce dilştll, 
yerine Möıyö Lerrou'nun riyaaetl 
altında, yine Cumhuriyetçi baıka 
bir hükumet geldi ve yerinde tu• 
tunı bilmek için muhafazakarlarla 
daha 1ıeniş bir anlaıma yaptı. 
Sosyalistlerle komünistler bu an• 
!atmayı het bulmadılar, birleıe· 
rek grev yaptılar. Derken ortaya 
Katalonya eyaletinin istiklal iste• 
me&i çıkb, iıler büsbütün karııtı. 
Yer yer tüfek patladı. Bu dakl· 
kada ölenlerin sayıaı 500 dUr ve 
hükumet tecrUbeden galip çık-

nuıtır, diyorlar~ Fakat ispanya 
işleri her zaman görUndUğil 
gibi değildir. Birkaç saat için-

olur, galip ıayarlar, mağlup 

oluverir. Hakikatı yakında anla· 

rız, ıimdilik aize Journal gazeteai 
Madrit muhabirinin iıyan baı· 

Jadığı zaman önce neler duydu· 

ğunu anlatalım: 

., Oteldeydim, sabahleyin uya· 

nır uyanmaz odamdan umumi 
aalona indim, henüz kimıe yoktu, 

zile baatım: 

- Metr d'hotel bana gaze· 
telerl getiriniz! 

- Efendim, bugün gazete 
çıkmamıttır. 

- Metr d'hotel bana bir 
paket sigara aldırtını:ıl 

- Efendim, bugün Madrit 
ıehrinde bir tek tütüncü dükkam 

açık değildir. 

taksi çağırınız, ıehri gezmek İsti• 
yorum. 

- Efendim, Madrit ıehrinde 
bir tek taksi yoktur. 

- Ali, o halde bana şimdi· 
lik bir fincan kahve getiriniz, 
fakat Allah için olsun bu defa 
yok, demeyiniz! 

- Hay hay efendim, fakat 
otelde garaon kalmadığı için 
kahveyi ben pişireceğim, biraz 
bekleyeceksiniz. 

Anlaşılan umumi grev 
çıkar çıkmaz, ıehirde 

birdenbire ıönUvermiıti. 

emri 
hayat 

Kahvemi içtikten sonra sokağa 
fırladım, hakikaten her yer ka
pah idi ve ortahkta tek kişi bile 
görünmüyordu, tüfek ve bomba 
sesi bUahara ve merkeze uz.ak 
erlerden bqlada. • 

yüzlü oyun oynadıktan sonra hl· 
dlaelerln zarureti karıısında bun• 
lordan bir tanesini tercih etmek 
mecburiyeti ile kar9ıla9mışhr. 

ltalya Baıvekill bu hafta tay• 
lediği nutuklardan birincisinde 
aadece umumi mntalealar üzerin• 
de durmuş: 

- Biz, ıulhseverlik tampf· 
yonu olmak iatemiyoruz, ÇUnkll 
sulhıeverlik milletlerin esaıh 
haaletlerinl mahveder, demiıtir. 
M. Musolinf nutuklarının ikinci• 
ılnde daha ıoğukkanh davranmıı, 
Avusturya lstiklllinl muhafaza 
edeceğini, İtalyanın Fransaya 
yaklaımaıını istediğini söylemittlr. 
Bu nutkunda Macarların muahe
deleri değiıtlrmo arzularına te• 
maa eden nokta yoktur. Bu ol• 
mayıf Budapeıtedo fena bir tesir 
yamıf, Musolini iae bunu öğre• 
nince ertesi glln Macar başveki· 

llne bir telgraf çekerek kalben 
beraber olduğunu ıöylemiştir. 

Italya Baıvekili §İmdiye kadar 
birçok siyaset yollarına baıvur• 
muş, bunlardan bazılarında bir 
hayli ilerlemiştir. Fakat artık 
ltalya ile birlikte hareket ı:den• 
ler, ltalyanın takip ettiği siyaset• 
lerin çokl!Jğuna hayret etmek· 
tedirler. 

Isı Tablosu 
Ve 
lngilizler 

Bir lngi:lz Ressamı, muhayye
lesinde yaşattığına nazaran, 
Hazreti laaya ait bir tablo 
yapmıştı. 

Bu tabloya esas olan hayale 
göre lsa l 934 sene evvel Arap 

memleketlerinde değil, fak at bu· 
gilnlerdo Londra'da dünyaya 

gelmiı, orada muhat<eme edilmiı, 
asılmasına karar verilmiş ve idam 
hükmU, bugünkü 1ngilizlerln 
huzurunda bir Londra ıokağında 
yapıl mııtır. 

İngilizler çok serin kanh insan· 
)ardır, fakat ayni zamanda da 
çok mutaassıp dindardır!ar. Mutat 
serinkanhhklanna belki halel 
gelir endişesile bu tabloyu gidip 
ııörmemişler, fazla olarak reaaa .. 
ma da boykotaj yapmışlardır. 
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Çırpıcı Alemi Görülecek Şeydi •• 
Tiplerin envaı: 

Kabinesi Tam 
Değişmıyecek 

( Baıtarifı 1 incl yilzde ) 
riyaset edecektir. 

Batvekil Tetkikte 

kabinede yapılacak değişiklik, 
asgari nisbette olacaktır. M. Du
mergın müstakbel vazifesini mu• 
vaffakiyetle Ua etmek arzusu 
yeni mesai arkadaşlarmm hnsnU· 
intihabı ile mukayyet olmak lii· 
zımgeJir. M. Heryo ile Terdlyö 
ltiyenazildirler. 

Sinekkaydı traılı, sllnbnl hı· 
yıkla, vapur dumanı veya mavi 
gözlüklü, kolala yakalıklı, yanar 
döner kıravatlı, beyaz frenk göm· 
lekli, son moda kostümlU, kolun· 
dan atlaı içli pardesllsile penbe 
astarla sadakor ıemsiyesl sarkan 
ıık beyler •.• 

Saten lüks veya ıaten dö liyon 
çarıafh, kafesli peçeli, bellerinin 
arkası turnür1U, böcek kabuğu 
iskarpinlJ, eller eldivenli, çantah, 
ıemsiyeli, göğilıleri ok, papatye, 
menekşe teklinde pırlanta iğneli 
ıüslU hanımefendiler •.. 

Alpaka ceketli, siyah redln• 
gotlu, pike yelekli, altın aaat 
köıtekli, babayani tavurlu, temiz 
pak beyler, efendiler... Bağdat, 
Şam, Trabzon çarşaflı, ağır başlı, 
kamil halli, hanımlar •.• 

Hacı yağları ılirUnmUf, yeştl 
veya beyaz sarıklı, parmakları 
tesbihli, dudakları (lahavle) il ho
cafendiler... grun mantin feraceH, 
kahve rengi, koyu gUmUti, liici· 
vert yeldirmeH hanım nineler •.• 

Başları namaz bezli genç kız
lar; elde, kucakta, memede çocuk· 
lar... Erkekle arasında en göze 
çarpan, genç zabitler ve mekte~ 
lilerdi. 

Zabit üniformasını henüz giymiş, 
kur'a çektiği kıt' asına daha yollan· 
mamış, fesli, beyaz sırma şeritli genç 
mUldıimsanller ... Harbiyeye o gUn· 

lerde geçmiş, yeni kıbnç kuşan· 
mış, kıhcım şakırdata şakırdata 

dolaşan Harbiyeliler... Lacivert 
çuhadan, boybos harçlı, Uç s:ra 
düğmeli setreler giymfı topçu 
mektepliler ••• Ayni elb:senln mavi· 
ıinl taşıyan baytarhlar... Güvez 
kadife yekalarmda y1lan işaretli, 
kolları omuzlarına kadar şeritli 
tıbbiyeliler... Arkalarında, siyah 
renkte, sarı düğmeli, iki önlO 
caketler, bacaklarında beyaz 
pantolonlar bulunan bahriyeliler ... 
Panta?on siyah olmak üzere ayni 
elbisenin kaba çuhadan olanına 
taşıyan Haddehaneliler.. yepyeşil 

Uniformah, rengi bozuk, kara kuru 
Aşiret mektepliler ••. En kalın ve 
kaba cinı abalar içinde piıen 
Tophaneliler, Zevtinburunlular ..• 
Arada esnaf, tafralı, alaylı zabit, 
nefer, tersaneli, uşak, ahçı, ara· 
bacı, kırçıl saçlı, ağabani sarıklı, 
abas suratlı, sırta sakolu, alta 
ıalvarlı dlikkin, tezgAh sahibi 
esnaf .•. Bıçkın tavırlı kabzımallar; 
her hali afili Uzunçarşılılar; boyuna 
racon kesen yorgancılar •• 

Den:z mavisi çuhadan salta 
ve ıalvarı geçirmiı, parmak kalın· 
lığında gUmUı kordununu ıarkıtmış, 
peftemal.m beline dolamış konak 
aşçıları, soluk setreli, yırtık kun
duralı, boşta gezer uşaklar, ara· 
bacılar... Fesine yemeni, keyfi} e, 
ipekli mendil ıarmış, camadanlı, 
poturlu tatralılar ... 

iğreti giymişe benzeyen elbise• 
feri, ya bombol, ya da dapdar, 
tıraı uzun, gırtlağı çıkık, saçı 
dört renk, kobat dilli alaylı za· 

Çırpıcı çayırını do/daran 
mintan Uzerine kukuletell kıaa 
ceket giymiş, yUn veya Trabluı 
kuşağı bele dalayıp çekeceği ke
nara aıkı~hrmıf, kol ) enlerinin 
kenarları mor kadife, pantalonu 
bol paça, flpıtıkları yumurta ak~ 
çe, sUzUk ve bitik bakışlı, bir 
yana iğri boyunlu, biri kalkık 
öbUrll inik omuzlu omuzdaıJar, 
külhan beyler .•• 

Allı, mavili, sardı entarileri 
dalgalandıran, oradan oraya ko
~up tfirkü çağıran, göbekkıvıran 
çingene karıları... Ônllne ge· 
lenin eteğine yapııan, sırnaıa 
sırnnıa hampur çeken, kovsan 
defolmıyan, marsık gibi çingene 
çocuklar1. .. 

işte o günkü Cuma da Çırpıcı 
çaym mahşerden bir nilmune idi; 
iğne atsan yere düşmiyecekti. 

Dere kenarı, söğütlerin alh, 
geniş çayırları adam almıyor, 

oturacak, duracak, geçilecek, yer 
bulunmıyor, bir arı kovanıdır 
kaynıyordu. 

Her taraf dolmuştu. Kafile 
kafile gelenler, öbek öbek oturan· 
lar okndar biribirlerine yaklaşmış· 
lar, sıkışmıımıılardı ki kim kimin 
grupuodnn belli olmuyordu. Biti· 
tikler o derece omuz omuza bu
lunuyorlardı ki derhal merhaba· 
laııp ahpap oluveriyorlar, bera· 
ber yiyip içiyorlar, beraber gfi· 
IUp eğleniyorlar, beraber çalap 
sôyliyorlardı. 

Hanımlar tarafı da ayni halde 
idi. 

Zaten, o zamanki kadınların 
huyu malum. Bir yerde bir kimse· 
lere tesadüf ettiler mi (kardeş!.. 
Hanımteyze! •• Hanımnine!..) Diye· 
rek şıpıniıl canciğerleıirler; dakf· 
kasanda, kırk yıldan tanıdıkmış 
gibi, neleri var neleri yok, hep
sini derhal blribirlerino açıve· 
ı irler. 

Bir müstesna varsa o da Na
zenin ve Şivekar takımıdır. 

Yoıma güruhu daima kendini 
denk alır; ba~ka kadınlara so-, 

Çl11g•n•l•"l•11 6lr lcafil• 
lrulmu, aykan durur. Bunlar, eı 
Ye emsallarinden gayrııile Unıf· 
yet tarafına hiç gitmezler. 

Maamafih bu ayrılık gayrılığa 
sebebiyet veren yalnız kendileri 
değildir. Baıı önünde, eteğl be· 
linde, kadm kadıncık kimseler de 
onların yüzlerine bakmaz. 

Parlı, 13 (A.A.) - Dnn hiç 
bir yeni ıiyast hadise olmamı§tar. 
M. Dumerg, muhtelif kimselerle 
görüıerek siyasi vaziyeti tetkik 
etmfıtir. Kabinenin, J!1. Bartunun 
cenaze merasimini mliteakip bu
gün toplanma11 mümkUndllr. 

Nezaretlerde yapılacak deği· 
tlkliklerin mahdut kalacağı vo 
M. Dumergm, bugUn bile kabine .. 
ılnl ikmal edeceği teminen söyle
niyor. 

Hariciye nezaretine, elin, M. 
Lava), yahut ki, M. Flandenfn, 
dahiliyeye de Radıkal-Soıyaliıt 
mebuslarından birinin getirileceği 
rivayeti dönmektedir. 

M. Dumerg Arkadaşlannı 
Davet Etti 

Parls, 13 ( A. A.) - M. Du· 
merg, M. Bartunun cenaze merasl· 
minden sonra gelip kendisi ile 
görütmelerini kabine arkaıların• 
dan rica etmiştir. Adeta damgala, tukaka gibi· 

dirler. Gören, kim olduktarmı Buhran Hakkında Matbuat 
derhal ıezer; gördliğU yerden Ne Diyor? 

Gazetelerin tahminlerine na· 
ı:nran kabinenin listesi M. Du· 
merg'ın cebinde hazırdır. Maama· 
fih, kendisi son dakikaya kadar 
sırr1nı lfıa etmiyecektir. 

Diğer nazırların, onun kararı 
kar 111nda eğilecekleri muhakkak· 
tır. Ortada birçok tahminler var. 
Hariciye için en çok taraftar 
bnlunanlar önce M. Flanden, son· 
ra M. Laval'dir, Radikaller teklen 
muhalif duruyorlar. . 

Sab1k nazulardan, yeni Sos• 
yallst Marıando'nun taraftarları, 
kesirdir. 

M. Laval Hariciyeye geçtiği 
takdirde, ihtimal ki Dahiliyeyi 
Ozerine alır. Bazıları, Adliyeye 
M. Maren'i münasip görUyorlar. 

Bazıları da Adliye Nezare• 
tindeki değiıikllğin daha milsait 
bir zamana talikini tensik edl· 
yorlar. kaçar. Paris 13 (A.A.)-Ağlebi ihtimal, 

- Üstüme iyilik sağlık, ben ( ===)=================-
aklımı bozmadım. Konuşayım da , ___ T_o_p_ıa_n_t_ı~, _o_a_v_e_t_ı._r__ Bursa - Karacabey Yolunda 
biri görsün, adım kötüye çıksın... Halkevl Temslllerl Bir Kaza · 
Ayol baksana, Sultan Beyazıt Halkevinden: 15/10/934 Pa1arteai B ( H ) K 
dudusu!.. Derken yüz buruştura gfinli anat (20,30) da Evimizin Gfilhn- ursa uıust - araca• 
buruştura yaka silker. neparkı methalinde AlayJ«StkOndekl beyden gelmekte olan ve ıoför 

O Cuma gllnü, Çırpıcıyı da J:'emsil tubuinde (Beyaa Kahraman)' Hüseynin idaresinde bulunan 23 
d ld h ık d (inkılap çocuklara) n (Eakl adetler) b ld 1 

o uran a arasında, bu e- kiyesleri temail edilecektir. Arzu numarala oto öa yo a çı gmca 
diğimiz mttkuleden olanlar hay• edenler hergiln 1aat (17) den aonra bir aUrat)e giderken karşısına 
lice idi. Alayköşkn idare memurluğundan da- deve sUrUsU çıkmııtır. Şoför 

Mncuncudaki Acemin, Acı· vetiye alabilirler. HUaeyin Efendi deve ıUrUsUnden 
çcımedeki Bahrinin, Kar llmrUk· -1~,,:"·,ut· ·8~,-, .. ~.,:~1· · · T~p~baj;Ş~lı;- koru ak i in dı'r ksiy u l 
teki Mumcu Ahmedin, Aksaray· • 11 "' •·· Tfy troıund nm ç e on ° a 
daki Benli Hürmlizün, Altıparmak ŞehirTt&jaf roSU Bu •kta m 1aat 2D d• kıv1rmı1, otobüs bu ani manevra· 

lfakatin, Şekerci sokağmda Kay· 111111111111111 Cur
2

u
0

m TvaebC
10

eza dan müteessir olarak devrllmiıtir. 
maktabağının en dilber, en şuh Volculardan ikisi ağır olmak 
yosmaları da gelmiş, hepsi birer 1111 Nakleden: Uzere bet kiti yaralanmıtbr. 
kenara çekilip mesireyi şenlendir· Re,at Nuri 1 y 1 
mişti. Loca ı 250-300 Anta yada angın Bas angıcı 

( Arkası var ) 
111 

Koltuk : 50 Antalya, (Hususi) - Makbul .................... ; .... r;~·;ü~ ... ~-.............. , 111111111 ~:i:~ıy•: :g iılam mahallesinin Karamolla 

TÜRK sinemasında ------------ meıçitl ıokağında muhacir Yahya 
Eski Fransız Tlyatrosun'd• Ef dl ı ı d J ·ı k k Haftanın en muazzam fılmi: en n D ev n en ça ı ı e e me Bu ak9am aaat 20 de 

JENERAL YEN'in y A R A s A pişirilirken yangın çıkmıı, fakat 
ZEH.ıRL·ı ÇAYI sür'atle yetişilerek söndürUlmUş, Operet 3 perde k 1 

Fransızca sözlü Oolumbia filmi büyük bir tebli enin BnU a an· 
Yıldızlar: Barbara Stanwick-Nils Aater Sar•y sinemasında (Eski Glorya) mııtır. 
Perşembe akşamındanberi liinlerce Ratit Riza Tiyatroıu 

haJk bu filmi gördü. Siz de 16 ve 17110/34 akıamlım 
kaçırmayınız. İlaveten: KENDiSiNiN GÖLGESi 

(DÜNYAYI DOLAŞAN MUSiKi) 3 perde 

EDiE CANTOR 
Bu hafta . 

S A R A Y Sinemasında 
Kemali muvaffakiyetle 
göıterilmekte olan 

ROMA CILGINLIKLARI , 
filminde büyük orijinal ve fev· 
kalAde sinema müelliflerinden 

biri olarak tanınmıştır. 

lstanbul Birinci NoterllAI Me• 
muriyeti Allyeslne 

8 Teşrinıani 927 tarihinde tarafım• 
dan satın alınıp icabeden mua.melei 
kanuniyui 9 'l'eşrinsani 1927 tarihin
de 19908-88 numara ile İatanbul lkinoi 
Noterliğince yapılan ve mukaddema 
1stıınbulda Sultanhamammda vaki ve 
halen lstanbulda Yenicami caddesinde 
11-13 numarada vaki Stok namile 

_........__ ..... ı;9 .... ----
Son Posta 

fatanbul BORSASI 
13·10 -1934 

ÇEKLER 
kuruş kurut 

Loadra 113,SO Praı Jll,Ol 
Nn • 1•rlıı O,t-015 Vl7a11a 4,2763 
Parla 12,06 . Madrlt &,8175 
lllllH 8,2792 Berlla 1,9728 
BrUk .. \ 1,407) V artOY• 4,2D5 
AtlH 13,<&I Pettcı 3,9912 
C .. eyre l,436S BUlulf 79,825 
Sof1a 66,7i15 Belırat 1'4,9« 
Amaterdaa 1,1725 frto•koH IOS9,~ 

ESHAM ve TAHVILA T 
Lira Lira 

Bomonll 12,0S 

AMOK 

mütearef yünlü, ipekli n pamuklu 
mağazaeın<la .mevo!-1-t bilcüml~. emtc~ 
vesaireyi eafkaı vahıde ve bey ı kat 1 
ile Agop 1\fegaryan efendiye sattım. 
Semeni mebii dahi tamamen alız ve 
kabı eylediğim cihetle bugünden 
itibaren mezkur dükkanda bir güna 
ali\kam kalmadığından alakadaranın 
malumu olmak üzere satıı keyfiyetinin 
alelusul ilaaını talep ederim efen. 
dim. (182) 

l.tanb11lda Çakmakçılarda Bll7Gk Yeal 
Handa 42 numarada ( Ş. Hl:.R l 

it Baak.(Nama) 10,
" (Hlalle) ıo,
" (Mu ... ·• ı ıo~.

O•nıulı baıalr, 2S,&0 
lellall& • 5,
flrlııeU Ha1rl1• 15,50 
Hallf 0,17 
Aaatlolıı M60V, :17150 

11133 lat1ua11 VJ,-
1.ukruı DahUr 93,SO 
D0111n11 Mu. 00,
Bafdat tertip 1 471 

" • u 47, 

MALEZYA 
Güzel MARCEL CH~NTAL 

ve 
INKiJiNOFF 

tara!md n temeil edilen birinci 
ıınıf bir film. 

DELiSi 
·-~---------------------Bu Çar,amba akşamı 

Büyük gala nıii nıneresl olarak 

SUMER 
( E ki Artistik) sinemasında 

gö terileccktir. 

lıbu illa urakuı •efredlJmek Gıı:ere 
SooPoda ıaıı:etul ldarehmne•iıae gönderildi. 

l•tanbul Birinci Noteri 

Zayi mUhUr: 2 A~uıtoı 934 ta
rihin de tatbik mQhfirQmll zayi eyle• 
dlm Üç ay aonra yabancı ıahıalarda 

• t6 00 P. 2,,90 
A••d•'119' IODV. •s,so 
Şark D. Y, 00,
lı t. Tramn1 51,-
0aklldar au 11,-
Terkoa 00 00 

buldum. lıbu milhrllm ile hiçbir ı•· Hau ... ı :.r,-
hıa ve makam ve mlle11e1eye hiçbir Telefoa I0,25 

Reji 2,2~ 

TramYaJ 00-
Rıhbm 16,SD 
OakUdar •11 105,IJ 
Torko• COGO 
Mı•ırKr.Fo.1886 JO,-

• " • 190J 98.00 
• • • 19ll 96,00 

EleldrHı -,-
• 

• bitler ... Sol kolları, eski (8) raka· 
mı şek!inde, sıra sıra kırmızı veya 
yeşil şeritli, başları soba borusu 
kadar kıpkırmızı fesli, itfaiye ve 
Niıancı taburu bölük eminleri, 
çavuşları, bat çavuşları... Beyaz 
rubah, kırmızı kuşakla, acem en· 
aesi tıraşlı tersaneliler ... 

,Una borcum o1madıQ'ını llAn eylerim. MESKUKAT [•j 
M. M. V.Harita Umum Müdürlüğünden: (3571) Fatma Kuru~ 

d ı k - Zayii 1, Banka11nın Adapazarı Tlrll altım 1113 (Hamit) 
Kuruo 

Dar Beyoğlu ve sıfır kalıp 
mosmor festen kihkUlleri 

-,ı 

ı - Harita Umum Mudilrlfiğü kıt'aıı için inıa e i ece pavyon r.,. • 1030 (R•t••> 

ı l 3 p ıubesindeki hHabıcarimde kullandıA"Jm 830 (Vahit) kapalı zarfla münakasaya konnmuştur. halesi 15/ 0/9 4 a• mührümü 29/9/93~ tarihinde kaybet• :~. : ıoso lno• betlblrlll& 

zartesi saat' 11 dedir. tim. Bundanıonra imza ile muamele Meeldl1e 38,00 ,_..(C_U_m_hu-rı-,-.ı-) -,-5
5
-0-1 

2 - Taliplerin keılf, ıartname "ve krokisini görmek llzero hergUn yapacağımdan kayıp mührümiln bük· Ba:ıknet (Oı. B. > 240 (Hamit) armalı )2U 

4650 
MOO 
ce;ı5 

altın 

d ki f k 1 ~al • beılblrll.c ah111 (R t) 480J ve münakasaya İftİrak edeceklerin e te i me tup arını mil )'oktur. ,v:t~t) : •VOJ 

Vaktinde Ankarada Cebecide Harita Umum MndUrlllğll Adapaır.anada Almleılar mahallealade 'ca..ı.~ıı••) .. ,15 ) ___ ......; ___ • 

• ll~llİHaii~IHİaİmİsaİİ~iİmİ•İ•ı;•dialNİ~İİ
1i1İbİaııİ•İde~lımİilıllllll41iOiİiıılİİİBeİnaiiılİhariİldİllllıılııl _____ .. 
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İTTİHAT ve TERAKKİ 1 Her Mektep Çocuğuna 
Bir Bardak Bedava Süt K inci "mıım No. 87 Nasıl Doğdu ? .. 

foier hakkı mahfu~dur. Na.ıl Yaşadı"? .• 
14 - lo - H~I Nasıl Ôldll? 

~·=======·Ziya ~ııkir .::==========================' 
Hınçakyan Komites·nin Varna Şubesi · 

Bir Beyanname Neşretmişti .. 
- Vilbelrn .. Ka}'%cr, Vilhelm .• 

Koskoca Prusya kıralı, ve Al· 
manya imparatoru . bu mektubu 
yazsın .. Afrikalı bir kabile reis"ne 
(Jstirham) da bulunmıya kalkışsın •• 
.Bu ne tenezzül? 

Diye bağırmışlardı .•• 

Hadisenin bundan ıonraaı 

lnevzuumuza dahil olmadığt için, 
1&dedimiıe avdet ediyoruz. 

* J915 senesinin ilk günlerinde 
Jnti-1ar eden gazetelerde, a1ana 
haberleri arasında ıu kısa hava
diı görlllmUıtU : 

(lngHterenin Denaadet aefa· 
rethaneıi aabık Baıtercllmanı 
(Fiç Moriı) , lugilterenin Sofya 
sefaretine tayin edilmif ~e ma· 
halll mezküra ielerek, yeni -.a
z:ifesine mnbnşeret etmiştir. ] 

Bu havadis, birçok kimseler 
tarafından büyük bir ehemmiyet· 
aizllkle karşılanmıştı. Fakat buna 
mukabil, ittihatçılar mabafilinde 
de, bUyUk bir hayret ve heyecan 
uyandırmııtı. Vaktile lsbmbulda, 
cemiyet aleyhinde zuhur eden her 
menfi harekette mutlaka parmağı 
görünen bu adamm Sofyaya gel· 
mesi, Osmanlı hudutlarına bu 
derece takarrüp etmesi birçok 
dedikodulara sebebiyet vermiıtt. 
Nitekim. muhtelif lstilibarat fe"' 
bekcJerinden geçerek allkadar 

makamlara gelen malümat da, bu 
endişeyi haklı göstermişti. 

Aradan birkaç gtin geçergeç· 
mez, (Hınçakyan) ermeni komite
ıinin Varna şubesi, bUtfuı ermeni 
milletine hitaben bir beyanname 
neşretti ve bunlardan kfilliyetll 
miktarda Istanbula gönderdi. Epi
ce uzun olan bu beyanname: 

{ ,V atandaşlart.. 
Artık yılnlmaya başlayan Oı

manh imperatorluğunun kemali 
tantana ve şematet ile çalmış ol· 
duğu (Cihadı mukaddes) boru11u, ne 
ıerglizeştcü ittihat cemiyetinin vo 
ne de clhangirl1k hevesinde bulunan 
Ka}zer Vilhelimin emel ve arzu• 
Jarmı tatmin edemedi. Bugün har
beden Türkiye, yakında yalnız: 
ıiyasi istiklalini değil, hayatım 
ve nüfüzu ınane•İ ve diniaini de 
kaybedecektir.] 

Sahrlarlle başlıyor: 
1 Ermeniler!.. Komitemiz; mil· 

Jetin istiklal davasındaki mUdaf aa· 
aı ı kendi omuzlarına almıı oldu· 
ğundan, milletin bUtUn kuvvayı 
maddiye ve maneviyesinden Jatlm
dat ediyor. Bu defa, her defa· 
kinden rJyade milletin ihtilaline 
ihtiyaç vardır... Hayat ve memat 
gaatlerl yeniden yaklatb... Hiç 
kimse, vazifei milliyesine karşı 
terehi ve tekaslil göatermiyecektlr.) 

Soıynl demokrat Hınçakyan 
lcomit sinin Bulgaristan iU-

beleri heyeti fa'alesi 

ıahrl:ırilc hitam buluyordu.. Bu 
beyannamenin tanhinden birkaç 
gU ·ı sonra da Sofyada fotitar 
eden (Hayestan) ismindeki Ermeni 
gazetes:nin 46 nurr.arah niisha· 
sında, (Göğüslerimiz yukarı) baş· 
lığ' altındaki uzun makalede 
de .şu sahrler göze çarpıyordu: 

[Menhus ve hain (Mogo!) ırkı, 
bir defa daha ve fakat daha 

ziyade tiddet ve dehşetle (Arya) 
ırkının ea hakiki ve zarif bir 
kavmına karşı hücum ediyor.] 

{Ya biz, ya o:ıfar.. Bu, bir 
as•rhk mücade e değil. Alem, bu 
nesilden, bu afette ı kurtulmalı •. 
Türk mı Je'ti, cıhamn huzur ve 
siikunu için ortadan haldmlma· 
rna:ıdır.] 

(Göğüslerimiz yukarıda .. lman 
ve itnı.n1nla (:ıafe~)i bekliyor. 

Aradan bir hafta geçmeden, 
(Zcytun)c.eki Ermenilerin isyan et
tiği işi.ilm şti. Filhakika Zeytun 
ErmeniJerı, (Meraş) ve sair ma
hallere g.den telgraf tellerini ve 
Zeytun dağlarının etraf ile 
olan muhabere ve mUnaaebet 
vasıtalarını kesmiş1er.. On yedi 
l\eferdeıı mürekkep olan bir 
jandarma müfrezesini pus:ıya dU· 
şürmliıler, altı neferi katletmiş· 

tarafından derhal şUphcli yerler 
basılm.ş; iki yüze yakın bomba 
ile dört yüzü mütecaviz seri ateşli 
tUfek, elliden fazla mavzer ta
bancası ve ke.Ji; etli miktarda 
bomba imaline mahsus birtakım 

alAt ve edevat meydana çıkardmııtı. 
( Arka•ı var ) 

C,,,. FraF11111Azc1
2

m
1
uaLllimi ' 

Londra Belediyesi llkmektep- Londra ıebrinin hudutlarmdaa 
rbiye Ne retl e•kl mliterciml Jerde okuyan Çocuklara her •abah, ÇJkarak btltlln lngflterede taam• 

1't Fene~ olu,~ ernğa •ok•ğı, No. 28 .. 1 ~=~r~:ıin~lk:;., ~rlın:·~1~~. •:: d.~;:,;~~t~~r;, ~~:ı:..~ri.~aıU~~y~:: 
11m:L' .,. bu usul kısa bir zaman lçlnde lediyeye yarı fleta vermektedirler~ 
~enizyolları ~~~~~~K=b~.y~D~a~v~a~~~~~~~ 

'. $LETMESl 
Aeent•lui ı KAra .5, Ka.,,111111 
T •1. 4:1362 - SlrkH· Mühtirdarude 

Haa Tel. 22740 ........ ~ ...... 
lskenderiye Yolu 
EGE yapuru 16 

------
Bir Muhtar Köylü Tarafından Dava Edildi 

Dun öğleden ıoora aıllye 

lerdl.. lt bununla kalmamıştı. : Sah güno 
sait'e kadar. 

Birinci Teşrin 

saat 1 l de P ort· 
'1>720,, 

llçilncU ceza mahkemesinde Ker 
merburgaz kayü eıkl muhten 
lamail Bey aleyhine açilmıı bir 
suiistimal davasına başlandı ve 
12 şahit dinlendi, iddia edildiğine 
göre davanın mevzuu ıudur: 

emlAkten buraımın Uç seneliğini 
bin liraya kiralamıı ve aonra 
k5y1Uye buraaını kendisi tuttu• 
ğunu s6ylemiştir. lıte diln malı• 
keme köylünün bu davasına 
baktı, 12 9ahldi ayrı ayrı dinledi 
ve başka ıabitlerfn çağırılması 
için muhakemeyi talik etti. 

Zeytundeki bükümet dairesile ka· 
rnlto1u basmıılar, iki niı:amiye 

neferini öldllrdükten sonra cep
hane ve ailahları almı~lar, hapisa
oenin kapılarını açarak mahpu. 
Ermenileri çıkarmıtlardı. Sekiz yüz 
isi, (Zeytun)~ hakim bir meYkidc 
buluan (Tekke manastırı)na top
lanmışlar, Ermenistan bayrağım 

aallandırmıılardı. Tenkil müfrezeıi 
ile şiddetli bir mİisademeye gi· 
~er; Marq jandarma kuman
dam binbaıı SIUeym•a Bey ffe 25 
niıemiy& neferini şehit etmişlerdi. 

Fakat, içleriude 34 te )atalı bu-

lunmasına rağmen müfreze şid· 
detli bir taarruza geçmiş; ihtilal
cilerin bir k11mım ele geçirmekle 
beraber, manashrdakileri de püs
kürterek Ermenistan bayrağını 
indirmişti. Buradan muhtelif gu· 
ruplara ayrılan Erme..ıi komi· 
tecil eri ayrı ayn etrafa da· 
ğılmı~lar; yangınlar ve pusular 
tertibi ile Türk köylülerinin mal 
ve canlarını tehdite başlamışlardı. 

Maraş ve havalisi bu suretle 
kan ve aleş tehdidi altında inler 
iken, Kayscride de çok mühim 
bir hadise zuhura gelmifti. Uzun 
müddet Amerikada ikamet ettik· 
ten sonra bu esnalarda Kayseriye 
gelerek ( Everk) te yerleşen Ke· 
vork isminde birinin evinde deh· 
ıctli bir lnfi:ik olmuş, vak'a 
mahalline koşan halk ile zabıta 
memurları, Kiğork~u, bir kolu 
kopmuş, sol bacağı dizinden 
ayrılmıı, karnının bir kı11mı ile 
kafatasının yarısı parçalanmıı bir 
halde bulmutlardı. Kııa bir tah
kikat neticesinde bu adamın 
Amerikada bombacılığı 6ğrencrek 
buraya geldiği ve bir tecrübe 
yaparken elindeki eczaların kazaeo 
ateş aldığı anlaşılmııtt. Hllkümet 

RiZE - PORTSAiT 
9 Birinci Teşrin Salı gUniln· 

den itibaren lskender:ye posta· 

larımız p ortsaide de 

uğrayacaklar ve dönUıte ayni 
vapurlaf Karadenize geçerek 

Rize' ye kadar gldecekler

du. Karadeniz iskelelerinden 

İzmir, Pjrc İsken
deriye •• Portsait 
için ye bu iskelelerden Kara· 

deniz iskeleleri için doğru 

Konşimento ile 
Aktarmasız 

• 

ylik ah

(6474) nacaktır. 

,_.-:ltcıa--~~~ 

Çorlu hukuk mahkemesin
den: Mtiddeı Çı.>rlunuıı h.uıirııiye mn-
haUesındeo Sııh ymA n Sırrı Ilı y vekili 
Zülıtü Uey tarafııufon miiddeıınleyha 
C1orluuun $ultarıçiftliğiııde mukim iken 
bılitlınra semtımı>çlıule giden ve halen 

ikametgftlılım mu Ilı ·n hulıınrnıyım Ar
navut lbrılhim ve Hagıp kih) alar aley
hine ikame olunan 22?3 füa alacak 
davaswıu icra kılınmakta olan wuhu
keınesiodo kendılerine ilıiuen tebligat 
ifa kılındığı lwlde mahkemeye gelme
yen uıüddcnaley mumaileyho gıyap 
kararı tebliğıutı mahkemece karar ve
rilıniş ve muhııkcme 18·11-934 Salı 
glioiioe:talik kılınmış olduğundan tarihi 
mezkur saat 14 te Çodu mahkemesi 
aslive hukuk dairesinde hazır bulun· 
maİan aksi takdirde iddia olunan 
vakıaları ikrar ve kabul etmio addolu
narak davaya sabit nar.arile bakılacağı 
ilin olunur. (182) 

Kemerburgaz civarında Pro· 
viçe adlı metruk bir çiftlik vardır. 
Sekiı ıenedenberi bu çiftliği 
köylü ekip biçmektedir. K5ylü bu 
çiftliğin meccanen kendilerine 
verilmesini istemişler, fakat bu· 
rası milli emlakten olduğu için 
vilayet bu talebi reddetmiıtlr. 
Niha~·et burasınm kiralanabileceği 
ımlaşılmış, köylü ara)armda para 
tophyarak muhtarları lsmail Beyi 
bu işi yapmıya memur etmişler, 
kendisine 88 lira kadar da bir 
para vermişler, lsmafJ Bey mnJI 

r =::::. T AKV iM ==-"-""\ 
Ota PAZAR Hııtr 
~ 1~ 1 ncl TEŞRiN 934 162 

Arabi Rumi 
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Güneı 12 36 6 9 Akıam 12 - 17 32 
' Öğle 6 26 12 00 Yataı ı 10 19 04 

ikindi 9 34 il 07 fmaall 10 SS, .C Si .. 

f Emlik ve Eytam Bankası ilinları f 
--------------------------------, ... ------------------...1. 

Esas No. 

87/12 
87/14 

252/ 7 

14/ t 

87/ 3 
~92 

410 

72 

165/23 

142 
11 ., 

3/ 3 

Kiralık Emlak 
Mevkii ve Nev'i 

Çırpıcıda 5.1/2 dönüm tarla 

" 9 " " 
Beykozda Tokat Çiftliği miiştemlliitından 

Teminat 
Lira 

5.-
5.-

5 dönüm bahçe 5.
Beyoğlunda Aşıklar meydanında 2 No.lı Cum· 200.
huriyet gazinosu 
Çırpıcıda 5 dönüm tarla 5.
Beş'ktaşta Asariye sokağında 3/9 No.lı dükkiin 5.
Edirnekapıda Keçeci K araba§ mahallesinde 3. -
Sofalı çeşme sokak No. 71 hane. 
Üsküdar Altuni Zade 33, 35/1 No.lı arazi, ahır 20.
ve samanlık 
Beyoğlunda Avrupa pasajında kahvecilik 
mahalli 
Anadoluhiıarmda KUçüksu Volisi 
Nişantaşmda Teşvikiye Apartımanının S 
No. lı Dairesi 
BüyUkadada Yali mahallesinde Gülistan 
ve lsaçelebi sokağında 2·28·30-32-34-36 
No. lı hanenin müfrez kısmı. 

15.-

200.-
40.-

20.-

168 Büyükada Plaj Oteli 100.-
87128 Çırpıc.cda 8 dönüm tarla 5. -

Yukarıda yazdı emlik birer, bahçe ve tarlalar Uçer sene mUd
detle kiraya verilmek üzere mUzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 
ihaleye mUsadif 25 Teşrinievvel 934 Perşenbe günU aaat 16 da 
Şubemize müracaatları. (541) 

· stanbul Zir at Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hisseai 

No. sı 
1416 Beyoğlu Feriköy Kurtuluı Cad. Araa metresi 99 tamamı 

1418 U H U H " 97 U 

1419 ,, ,, Ruı sokak " 237 112 ,, 
1422 Ortakö) Ortaköy Ortaköy Cad. ve Yalı ıokak Ahşap yalı ve bahçesi 2/96 

Yukarda evıafı yazılı gayrimenkullere 9/10/934 tarihindeki satııta mUıteri bulunmadığmdan 
uzatılmıştır. 16/10/934 Salı gtlnft saat on dörttedir. Şartname bankamız kap111ma asılmıştır. Taliplerin 
Kredi Uyone Banka11 bina11nd&ki aabt komisyonuna müracaatları. 

Emlak 
No. sı 
115 Mü. 

115 " 
112 ,, 
IO 

Hisseye göre muham-
men kıymeti 

4455 T. L 
4365 
3561 

135 

" 
" ., 

satışları ayni şartlarla bir hafta 
Galata Giimriik aokağındakl eaki 



1BllAI ·V•· Zambak 
BUyUk Tarihi Roman 

Muharriri: A. R. No.: 63 H-10 - 934 

Bağlanan K . ' eşış ... 
Antuvan, Yeraltı Yolunun Nereye Varacağını 

Kestiremiyor, Endiıe Ediyordu .• 

Naaıl, lbrahim.. sen bu 
ııte kendine a-Uvenebiliyor muıun? 

- Niçin gllvenmeyeyim, Sinyor 
Antuvan .. aen, benim böyle kara 
kuru bir herif oldujııma bakma. 
Bende manda yüreği vardır, 
manda ... 

- Aziz doıtumf. Manda yüre
ğinin neden ibaret olduğunu pek 
o kadar iyi bilmiyorum. · Fakat 
mademki aen k~ndlne gUvenebi· 
liyonun.. o halde, haydi baka· 
lım, it başına... Şimdi, _föyle 
yağlıca cinsinden bir demet çıra .. 
Uzun ve 1ağlam bir ip. Her ihti
male kartı bir kazma kUrek. 
Sağlam bir balta. Kuvvetli bir 
kiıskU tedarlk etmelisin. 

- Silah ... 
- Çok tUkUr, benim silAhla· 

rım duruyor. Şimdi gidip Pesko
postan alacağım paralarla Şöval· 
yem için de kuvvetli bir kılıç ve 
hançer tedarik edebilirim •.. Vakıa 
seni ortaya . çıkarıp ta kimse ile 
dövUştllrmek fikrinde değilim. 
Sen, daima bizden ıöylece alar• 
gada dur. Amma.. Ne olur, ne 
olmaz .. Sen de elinin alışık olduğu 
bir silAh tedarik etsen iyi olur. 

- Babamdan kalma bir pa· 
lam var. 

Eyi ya işte .•• 
- Pek ala .. Keılt ne olacak? 
- Bu iş bitinceye kadar o 

kHşede eli ayağı böylece bağlı 
duracak. Mamafih, ihtiyar adama 
yazıktır. Sen şimdi onun karnını 
duyuruver. Biraz fazlaca ıu içir· 
meyi de unutma... Eh, bilinmez 

. ki.. belki önUmUze ıeytanın bil· 
yUk babaıı çıkar da gUıel gUzel 
gireceğimiz ıu deliğin öteki ucun• 
da bir akıilik yapar .. adamcağız 
hiç olmazıa birkaç gUn olsun, 
açlığa dayanır. 

- Canım, ıcn onu merak 
etme.. Hacı Mahmuda da tenbih 
ederiz. 

- Y oook, dostum. Bu mese· 
leden kendine bile bahsetmiye· 
ceksin. 

Gündüz bu haı:ırl ıklar, çarça
buk ikmal edilmişti. O gece ma• 
nastırm avlusunda, gece yar11ma 
kadar yıldızları sayan Antuvan, 
artık vaktin geldiğine hükmedince 
lbrahime: 

- Hadi.. Kalk bakalım •.• Ev· 
velil kendi dinince bir dua oku. 
Sizin Allaha da töylece bir yal· 
var. Bize kolaylık versin. 

Bunları sen yapmıyacak mı· 
ım, Sinyor Antuvan. 

- Evvela, hiçbir dua bilmem, 
doıtum.. Sonra da bizim Allahla 
aram pek açık. ÇnnkU timdiye 
kadar hep onun ıöylediklerinln 
aksini yaptım. 

Bütün hayatını, dinin Ye ah· 
likın çirkin kördövUılerile geçiren 
Antuvan, iman denilen kudıi 
kuvvetten mahrum olmanın acı· 
lığını hia1etmif.. tee11Urle derin 
derin içini çekmiıtl. 

* Manastırın bodrumundaki de-
mir halkaya merbut mermer ka
pağı kaldırdıkları zaman, uzun bir 
dehliz karıısında bulunmuılardı. 
lbrahimin elindeki yağlı çıranın 

alevleri, bu dehlizin kesme taıtan 
yapılmış kemer ve duvarlarını 
kızıl bir alevle aydınlatıyor.. Şö
vRlyeye l>iran e•vel kavuımak 

için aabırsızlık göateren Antuvan, 
adımlarını ıık ıık atıyordu. 

- Gidiyoruz.. gidiyoruz amma .. 
Farzet ki Yedikultsye kadar böy· 
lece gittik. Hatta orada da bir 
yolunu bularak Jçerl girdik. Şö
valyeyi nerede arayıp bulacağız. 
Sen orayı bilir misin, dostum? .. 
O kulelerin içi, adeti kosıkoca 
bir memlekettir. Gördüğün kule· 
lerden birçoklarının içi silAh depo· 
sudur. Hatti, bir taneıinin içinde de 
kUJJiyetli miktarda hazine Yard1r, 
diye de rivayet ederler. Bence 
malum olan bir ıey varsa o da, 
lçerde kırk elliden fazla muhafız 
bulunmasıdır. 

lbrahlmin duvarlarda akiıler 
yapan bu sözleri, Antuvanı hafif. 
çe titretti. Bu sözler, cidden mil· 
him bir hekikattı. Şimdilik bllyUk 
bir emniyet ve serbeıti ile yllrü· 
dükleri bu dehlizin sonu, acaba 
nerede bitecekti?. Vakıa kendiıi, 
Uç saat evvel kitara11m 'alarak 
yine o kulelerin karşısına geçmiş: 

Ey benim neil eövalyeml.. Belde .. 
Sana geliyorum. Ya,seni bu felfı.ketten 
Halilı edeceğim .. yahut senin 
ÖnUndo döğü~e döğüşe can 
Vereceğim. Uyanık ve tetik ol. 

Diye bir şarkı söylemiş .. Fa· 
kat muhafızları ıüphelendirmemek 
için fazla tafsilat vermiyerek ıar· 
kıyı kıaa kesmiıti. 

Şimdi lbrahimin söylediği ıHz· 
ler, bu aadık lspanyolun kalbine 
birdenbire bir §Upho ve heyecan 
vermiıtir. . 

- lbrahimf.. Galiba şeytanın 
bUyllk babaaı ıen oluyorsun. 
Şimdi böyle lakırdıların sırası mı?. 
Gidiyoruz iıte .•• Bu yol, cehenne• 
min en derin kuyusuna kadar 
dayansa, yine gideceglz... Lakin 
benim kalbime fena bir 1Uphe 
verdin. Şövalye niçin bana bu 
gece görünmedi. · 

- Belki vakit bulamamııtır. 
- Ha, ıöyle.. Biraz Umit 

\•e cesaret vereck ıeyler, ıöyle ... 
Öyle ya, vakit bulamamıştır. Mu
hafızlara bir şey hissettirmek 
korkuıundan hendeğin kenarında 
frzla duramadım ki... 

Mükaleme devam ediyor, on· 
lara yUrildUkleri yolun uzunluğunu 
hi11ettirmlyordu. bazan ayakları· 
nın altından uyuımu9 yılanlar 
kayıyor .. Bazan da buralara kadar 
ıokularak yuva yapmıt dağ fare· 
lerl öne, arkaya doğru kaçıııyordu. 

- Galiba yaklaııyoruz. Yol, 
dikleşti. 

- Bana da öyle geliyor. 

Ölmek ve yaşamak hakkında 
en kllçftk bir dlişUncesi bile ol· 
mıyan Antuvan adımlarını biraz 
daha ııklaıtırıyor. Hayatı, Cami 
kayyumluğunda ve ecnebi tercU· 
manlığında her tUrlU maceradan 
azade geçen lbrahimin kalbi 
çarpmaya baıhyordu. 

- lıte bir merdiven .•• 
- Şu halde geldik. 
- Çırayı yukarı doğru uzat 

lbrahim. Bakalım, ıu merdivenin 
sonu nereye dayanıyor.. AIA •• 
Gördllm •• Orada bir kapak var ..• 
Şimdi aen, burada dur dostum. 
Çırayı söndUrmemlye çalıı. Ben 
evveli gidip ıu kapağı bir mu• 
ayene edeyim. 

(Arkaaı var) 

' 

SON POSTA 

Otel 
Müşterileri 

Otelci - Bütiln odalarımız 
dolu.. lsterHniz hizmetçinin oda· 
ıında yatınız!. 

Erkek - Peki, fakat karım 
nerede yatacak! .. 

······························································ 

Londrada 
Av Derisi 
Piyasası Açıldı 

• 

Londradan yazılıyor: Sonbahar 
Şimdilik av derisi mezat· 

.. ları baılamııtır. Bu 
.. 11u.k~t1lmt1 satıılar beı hafta 
umıdı az.dır devam edecektir. 

ilk açıhı gUnUndenberi oldukça 
kalabalık bir ahcı kütleıi önUnde 
yapılan satışlarda bilhassa lnglliz, 
Fransız ve ltalyan firmaları görll· 
lUyor. Alman ve Amerika firma· 
lan şimdilik ikinci pliinda yer 
almışlardır. 

Umumi kanaate göre fiatların 
yükseğe doğru şimdilik büyük bir 
meyil alması ihtimali azdır. 

Piyaaada bilhasıa gUmUt1 tll· 
kiler alaka uyandırmaktadır. Harp 
yıllarına ve daha evvelki •eneler• 

kıyasla bu derilerin ıatııı çok 
artmııtır. Harpten evvel ıenede 
Londra piyasasında Uç bin gümilşi 
tilki satılırken son aenelerde vasati 
olarak bu derilerden 250 bin 
adedi mUıteri · bulmaktadır. me• 
zatlar alAka ile takip ediliyor. 

* 
Mııır'ın bu seneki pamuk re• 

Mısırın 

Pam•k 

kolteai geçen ae• 
neye nisbetle bir· 
az noksandır. Zı· 

rekoltesi raat Nezareti ta• 
rafından yapılan iıtatiıtiklere 

göre geçen 1933 • 34 mevsimi 
zarfında memleketin pamuk iı· 
tihsalatı 8,411,000 kantar (378,500 
ton) idi, Aynı nezaret 1934-1935 
mevsımı rekoltesini 8,217,000 
kantar (369, 700 ton) o!arak tah· 
mln etmektedir. Şu halde bu 
aenekl rekolte bir yıl evvelki 
iıtibıalAttan 8,800 ton ekılktir. 

Ev Yıkmak 
En Büyük 
Vicdansızlıktır 

( Baıtarafı . S inci yilzde ) 
rum, aman Hanımteyı:ecitlm namu
ıumu temizlemek için ne yapmam 
lbım? Hak11zum ı8yle. Kocama me
tel•yi benim yazdıtım sribl anlatıyor, 
fakat batka binbir llbelerle. MHell 
mektupları almııım, beraber geı:miye 
ıldelim demitim. 

"lmsa11•. 
V aı:iyet çok açık. Kocanııun arka· 

daıı çok k11kançmıı. Kocanıu k11-
kanmıt Ye ıi%den ayırmak için bu 
yalanları uydurmuı. Bu vaziyeti koca
nıza açıkça anlatınıı, o kanaatte oldu
j'unuzu, dellller bulup ıöyleylnlı. 

Kocanızın aiıı;i tbmekle hakıızhk yap• 
tıtını anlatınız. Ümit ederim ki koca
nız yola aelecektir. Bu arada kendi
aize hakim olma1ını da biliniz. 

HANIMTEYZE 

----- --- - -- - -
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BİBiYB 
Ba Sltaada Bergin 

L---------- Yazan: Firdevs /smatl 

KAYBOLAN iGNE . ..................................... ·-·····-
Bet altı arkadat oturmuş, ka· 

dınların kocalarına harşı hıyanet• 
lerinden konuşuyorduk. İçimizde 
" Sergüzett kollekıiyonu ,, namile 
meıhur Hüseyin Hayri biraz 
dfişfindllkten sonra: 

- Size dedi, kocaaına olan 
ıadakatile tanınmıı bir hanımın 
maceraamı anlatayım. Mellhat, 
aarıtmların göz kamaıtmcı a-tı
zellerindendi. Apartımana geldiği 
zaman 1açtığı net' e kendine Ye 
bana muhtemel tehlikelerin hep• 
ıinl unutturdu. Kocan l>lr arka· 
daıına yemeğe davetli olduğu bir 
akıam o da bana gelmeyi arzu 
etmiı, kocasına bir arkadaıında 
yemek yedikten sonra ailece ti
yatroya gideceklerini ıöylemlş ve 
beraberce evden çıkmıılar, bana 
geldi. Gece yarısına kadar iUl
dilk, eğlendik, tam aaat on bir 
buçukta onu; bizim apartımanın 
pek yakınında bir sokak içinde 
bıraktığı otomobiline kadar gö· 
tUrdUm ve evime döndüm, çok 
yorgun olduğum için hemen ıo
yundum, yattım. Ne kadar uyu· 
duğumu bilmiyorum telefonun 
şiddetle çalınmaılle birdenbire 
uyandım: 

- "Sen misin Hayri? .. Kocam 
bltiıik odada U} uduğu için alçak 
sesle konuıuyorum. Pırlanta 
iğnemi orada unutmuıum. Yarın 
sabah erkenden muhakkak bende 
olması lazım. ÇUnkU, daha dun 
aenel devriyem milnasebetlle onu 
bana hediye eden hayınvaldeme 
gideceğiz. Takmazsam sebebini 
soracaklar. Kaybettiğimi ıöyleye• 
mem çilnkll kocam tiyatroda ara• 
maya kalkacak, bir arkadatımın 
ailesile tiyatroya gittiğimi ıöyle• 
diğime hata ettim. Yalanım mey• 
dana çıkacakl.. •• 

- F elik.eti.. O halde derhal 
iğneni getirmeliyim. 

-Derhal olamaz. Fakat yarın 
1abah tam saat sekiz buçukta 
getir. Kapıcı bir ıey soracak 
olursa UçUncll kattaki dişçiye 
geldiğini söylersin. İğneyi güzelce 
bir kağıda ıar asanıör kanepesi· 
nin altına atıver. Beı dakika 
ıonra dönersin kimse bir ıey 
ıezmez ve ben vakit geçirmeden 
aıansHrden iğnemi alırm. 

- Ancak " peki ., diyebilecek 
bir vakit buldum, hemen telefonu 
kapattı. O geceyi korkunç rüya• 
larla geçirdim. Sabahleyin erken• 
den kalktım, acele ile kahvaltı 
ederken her zamanki gibi gaze
teye bir göz gezdirdim. Aman 
yarabbi! .• 

Gazetedeki birkaç ıatır yazı 
beni dehıet içinde bıraktı: .. Fran· 
ıız tiyatrosu baı artisti Madam 
• • • • nın lnl rahabızlığı yUzUn· 
den dün akşamki temsil ertesi 
akşama tehir edilmiştir. ,, Zavallı 
MelAhat! Halbuki o, kocasına 
Fransız tlyatroıunda olduğunu 
söylemiıti. Bu havadiı üzerine 
Sait Bey karııının yalanını anlıya
cakb. Ne yapmalı idim? neticeyi 
öğrenmek için 1abırsıılığım 11on 
dereceyi buldu. Acaba Melahatin 
dediği gibi iğneyi aaanıörUn ka· 
napeıinin altına mı atmalı idim?. 
Telefon tekrar çaldı. Melahatin 
ıeıi gayet hafif, fıııldar gibi: 

- Kocam dnn akıam . tiyat
roya gitmediğimi öğrendi. Gaze· 
telerdeki havadiı üzerine ben de 
artık inkar edemedim. kendimi 
cereyana bıraktım. Bunun sonu 
ne olacak?... Mahvoldum! Yala· 
nımın sebebini imkim yok söyli
yemem. ,, O bu cümleyi bitirir 
bitirmez güzel bir fikir zihnimde 
ıimıek gibi çaktı. 

- " iğneyi kaybettiğini Salt 
Bey öğrendi mi? ,, 

- " Hayır. Onu söylemek 
cesaretini kendimde hulamiyorum. 

- " Daha iyi! Seni bu mUş· 
kUl vaz;yetten kurtaracak, iğneni 
bizde unutman olacak. Şimdi ıize 

geleceğim. ,, 
- " Bize mi? ,, 
- "Dur, korkma. Yalnız ılSy• 

lediklerime dikkat et. Size geldi· 
ğim zaman Sait Beyin yanında 
bulunmıya gayret et. Söyledi!t• 
lerimı bitirdikten ıona 6kıüre
ceiim. O zaman aen Salt Beye ı 

"- Iıte tiyatroya a-itmedljime 
ıebep bu idi,, diyeceksin! .. 

Bir ıaat sonra halime mtım· 
kon olan sakinliği vererek Meli· 
hatln apartımanına gittim, hlı• 
metçiye kartvizitimi verdim. Ha• 
nımefendinin kaybettiği pırlanta 
iğneyi getirdiğimi söyledim. Bir 
dakika sonra muhteıem bir ıa• 
londa, kocasının yanında oturan 
Melahatle karıı karııya idim. Ga· 
yet soğukkanlılıkla kaybolan iğ• 
nenin teklini tarif etmelerini rica 
ettim. iğneyi cebimden çıkarırken 
Salt Bey memnuniyetle elltsrinl 
uğuşturarak yanıma yaklaıtı: 

- "Beyefendi ılze naaıl te• 
ıekkür edeceğimi bilmiyorum , ,, 
dedi. Fakat birdenbire bana ba• 
kan gözleri kasıldı, güler yllztı 
çiddileıti, aeıl biraz ıertleıtl ı 
"fak at adreıimizl nereden bul· 
dunuz?,, 

- Evet. Yalnız adreılnb;f de
ğil iğneyi de na11l bulduğumu 
anlatayım. Dün akşam saat sekiz 
buçuğa doğru Beyoğlunda, Fran• 
sız tiyatrosunun önünde, içinde 
iki hanım bir bey olan lüks bir 
otomobil görerek durdum. Hanim· 
lardan blriıi otomobili idare edi· 
yordu. zannederim ah:diniz hanı• 
mefendi. Sizi nazarlarımla takip 
ediyordum. Otomobil durur dur• 
maz kapısını açtınız. Çıkarken 

teklerlniz;e oturduğunu• yerd•n 
yerin Ustüne pınl pırıl bir cisim 
fırladı. Y aklatbm, onu aldım: 
Pırlanta bir iğne idi. Hemen ver• 
mek için tiyatroya girdiğim za• 
man sizi bulamadım. 

Salt Bey gittikçe aabıraız• 
lanıyordu. 

- Evet amma adresimizi ne• 
reden buldunuz? 

- Ben de timdi size onu 
anlatacağım. Bir sabah erkenden 
seyrUsefer memuru olan bir arka· 
daşım vasıt&11ile zihnimde kalan 
otomobilinizin numarası yardımlle 
adreıinlzl öğrendim. Ve hemen 
iğneyi getirdim. 

MUsadenizle ben gideyim efen· 
dim. 

Melahatın solgun yUzU pem
bele4tl. Geniı bir nefeı aldığını 
farkettim. Gitmek için ayağa 
kalkarken telefonda ıöylediğim 
gibi kuvvetlice öksUrüıUm MelA• 
hatı harekete getirdi, kalktı ko-
casına yaklaıırken benden öğ• 
rendiği cümleyi tekrarladı. 

- Iıte Sait, şimdi tiyatroya 
gitmediğimin sebebini anladın mı? 
Sana, annenin hediyesini kaybet• 
tiğini söylemek istemedim. Bllaenl 
Bizim ev ile arkadaşımın evi ve 
tiyatro arasında kaç defa gittim 
geldim. 

Sait Bey karııından emin, 
memnuniyetle gülerken: 

- Ah, dedi, bilsen tiyatroya 
gitmediğini öğrendiğim anda ne 
mnthif, ne . iğrenç dnıunceler 

karşısında kaldım. Artık yeter •• 
Bir daha bundan bahaetmeyellm. 
ÇUnkil senin gibi maıum bir 
kadın hakkında verdiğim fena 
hUkümleri tekrir hatırlamak bile 
beni muazzep ediyor. 

Kaybolan elmas, meydana 
çıkan yalan ıayesinde Melahat 
muhakkak bir f eli ketten kurtuldu. 
O hadiıeden sonra bir daha ne 
o beni görebildi, ne de ben onu. 
Ucuz kurtulduğuma daima dua 
ederim. 



SON ~OSTA 

• 
acı ası n çyüzüAydınlanıyor 

Bu ·şi azır ıklardan Sonra Hırvat Fedaileri Yapmışlardır 
( Daştarafı l inci ytizde j 

rine bu tel kiye imkan kalmam11h. 
Ayrıca kıraliçeye de malumat 
vermek lazım geliyordu. Bu iıe 
memur edılen F ranaamn Duba 
vilayeti vali&i kıraliçeyi faciadan 
haberdar ettiği zaman kadıncağız 
yıldırımla vurulmuşa dönmüı ve 
tek bir kelime söyJiyememfıtir. 

Biraz sonra kompartımanda 
yalnız bırakılmasını fstemiş, daha 
sonra, her karşılaıtığı kimseden 
tirenin sür'atle artırılmasını, bir 
an evvel Marsilyaya varmak Jite• 
diğinl söyleyip durmuotur. Bu 
arada geçirdıği buhranların had· 
dl, hesabı yoktu. 

K tilin Silahı 
Kual Aleksandrı vurmak için 

katilin kullandığı ııilah muayene 
edildiği zaman bunun (20) kur· 
ıun alacak kadar bilyUk ve son 
modelde otomatik bir silih 
olduğu görülmüştnr. Katilin ce· 
bine birkaç ıarjör daha vardı. 
O suretle ki Uzerindeki bomba· 
dan başka yüz kadar fiıengl 
mevcuttu. 

Miralay Prlyollenin Beyanatı 
Katil Kalemen Kıralın otoma-

biline ateş ettikten sonra üzerine 
kıbç ile yUrilyerek iki defa vurup 
7ere se .. en ( l 43)UncU Franıız piya
de alay kumandanı Miralay Pri· 
yolle hAdiseyi müteakip ıu ifa· 
deyi vermiştir: 

« - Ben atta idim ve Kır alın 
otomobiH ile hemen hemen ·atbaşı 
gidiyordum. Bir ara, tıknazca bir 
adamın polis kordonunu yardığını 
önüne çıkan polis memurunu geç
tiğini gördilm. Bu adam atımın 
önünden ilerledi. Müdahaleme 
vakit kaim dan Kıralm otomobl· 
line fırladı, çamurluğuna çıktı ve 
arabanın içine at~ş etmiye baıladı. 
Ben derhal atıma yanm çarh yaph· 
np OzerJne vardım, kılıç ile lkl 
defa vurdum yere serdim. Fakat 
yerde iken de tabancası ile ateş 
etmekte devam etti. Bir kadını, 
bir poli• memurunu yaraladı. Bu 
•ırada Kıralın ıoförU de Uzerine 
ateı etti.,, 

Bu hal, kat'f emir almış ol· 
masına rağmen Manilya zabıta· 
11ınm, ve alelumum Fransız poli· 
ıinin intizamı kAfi derecede mu· 
bafaza edemediği kanaatini gös· 
term"ıtir. 

Sonra da gerek polis ve gerek 
halk katilin Uzer;ne atılmışlardır. 
Evveld polis katili öldürmüş, halk 
linç etmiştir. Morga nakledilen 
cesedin başı tamamen ezilmit bir 
halde idL 
Kırahn ŞoförUnUn Beyanat. 

"- Ben polis kordonunu gey 
çerek bize doğru bir adamın gel· 
diğini g8rdüğüm zaman kıralı çok 
aeven heyecanlı bir nümayiıçl 
zannettim. Hatta birkaç defa 
.. Yaşasın kır al,, diye hay kırdığını 
dahi işittiğimi zannediyorum. 
Fakat tam bu sıradn bUyUk 
bir parabellom tabancuım çıka· 
rarak otomobilin çamurluğuna 
atladı ve ateşe baş!adı. Hemen 
herifi yakasından yakaladım ve 
kafasını otomobilin kapısına vur· 
maya başladım. Bu müdahaleme 
rağmen ateşe devam ediyordu. 
Bu sırada Miralay Priyolle kılıcı 
ile katilin kafasına iki defa vurdu 
Ye yere yıkb. Po!ts ve halkla ye
tifmiı ve herifi linç etmeye ha· 
ılamıılardı. Bu sırada Ceneral 
Jorj ile M. Bartu arabadan indi· 
)er. Ben, yaralı bile olmadıklarrnı 
zannediyordum. 

Halkın bir yanh,h§ı 
Bir ara, bütün süratimle Mar

ıllya vilAyet makamına gitmekti· 1 

ğlm emrolundu. Kral çok kan 
zayi etmiş ve otomobilin bir ke· 
narına yıkalmııtı. 

VllAyet makamının önU~e 
geldiğimiz zaman halk, hır 
Sırp Ceneralını gördU. Kıral 
Aleksandr zannederek alkış· 
Jamıya başladı. Halbuki bu, bir 
Ceneraldı ve feci haberi biliyordu, 
ağlamıya başladı ye halk, o za• 
man faciamn mahiyetini daha iyi 
kawadı. 

Kıral ea,ına GeleceOI 
Hissetmiş Mi idi? 

Kıral Alekaandr Belırattan 

Kıral Al•lcsa•tlr ölürn döı•llrad•, Mardlg11 oilag•t mak11•ıntl11 
hareketinden evvel baıma gele- Anzeiger gazetesi M. Bartunun ıf .. 
ceği bilmiı gibi yanına Ku· yasetlne devam edildiği takdirde 
zeni Prens PolU çağırmıı, her bunun slyaai ve iktisadi bakım· 
ihtimale karşı niyabet forma· fardan meıum neticeler tevlit 
litesini yaphrmıı, vaaiyetnameıini edeceğini yazmakta ve F ranaız 
gözden geçlrmif, kendisine bir hal hariciye nazırının değişmesinin 
olduğu takdirde niyabet meclisi· Fransaya müsait bir fırsat ve bel· 
nln nasıl çahşmnıı lazım gelece• ki de kuvvete istinat eden haıi· 
ğini anlatmış, en son arzularının nane ve zalimane siyaset yerine 
yerine getirilmeıl vazifeaini ona bir itidal siyaseti ikame etmek 
vermiştir. vesileaini bahıedeceğini ilave ey• 

Bundan da, KıraJ AlekHndr'ın !emekte ve bu aiyasetin nihayet 
bu Hyahate çıkmadan evvel Avrupada milletler arasında hakiki 
batına bir felaket gelebileceğini sulhu teaise medar olacağını yaz• 
dUşUndüğü u.nnedilm~ktedir. mnktadlr. 

Yeni itiraflar Parls Matbuatı Ne Diyor? 
Annemasse, 13 ( A. A. ) Paris, 13 (A. A.) - Bu sa• 

Polis bu sabah ( Rajtiş) l [ Beneı bah, Paris matbuatını alAkadar 
mUstear isimli adamdır ], tekrar eden mühim mesele, ıudur: 
aorguya çekm:ştir. Rajtiş, auç 11Suika tten ve Annemasae 
ortağı Postitilin dilnkU itiraflarım tahkikatından çıkabilecek beynel-
teyit etmiştir. milel siyasi neticeler neler ola-

Rajti Yugoslavyadan 1928 de bilir?.,, 
ayrılmış, Macnristana geçmişt.r. Malen gazetesine göre, taki· 
Rajtlş, Paseliçin tedhiş teşkilatma bine başlanılan tekarrüp ıiy81iieti 
mensuptur. bir müddet için aekteye uğra· 

Rajtiş, dört suç ortaklarını yncak ve Yugoslavyadakl hA-
Lözanda bekleyip Parjae getiren discler bu ıiyaseti uzun zaman 
esrar.,ngiz tahıın Mösyö Doktor tehlikeye düıUrecektir. Ayni ga· 
iamile tanıdlklnrını söylemİf, elbi- zete, ltalyanın da F ranaa kadar 
ıelerinin, kısmen Lozanda, kısmen bu işte mutazarrır olduğunu, zira 
de Parlste bu adam tarafından onun da kendi ıiyasetini, knalın 
alındığını bild,rmiştir. seyahatinden çıkacak neticelere 

Postişil ile Rajtiş, Sen jülyen uydurmuş bulunduğunu ilave 
yahut Annesi Adliyesine tevdi ediyor. 
edilecektir. Eko dö Pari de diyor ki : 
Naylp Prensin Mühim Beyanat. "Hırvat mültecilerini himaye 

Londra, 13 (A.A.)- Prens pol, eden bir memleketin manevi mes· 
Daily Mail'in Belgrat muhabirine uliyeti çok büyüktür. 
avağıdaki beyanatta bulunmuştur: Bundan böyle Paris ve Bel· 

-
11 Uhteme terettüp eden grat zimamdarları için yapılacak 

vazife çok yamandır. Kıralın bir tek iş kalıyor. O da beynel· 
mahremi esrarı bulunduğum ci· milel mUnaeebetleri ihlal edebile· 
betle bu vazifeye hassaten hazır· cek ve binnetice milletler arasında 
lanmış bulunuyorum. Kıralın, Yu· sulhun bağlı bulunduğu hoı ge· 
goslav tahdetini temin uğrunda çinmcyi tehlikeye düşürecek ma· 
kurduğu eser o derece esaslıdır hiyetteki hadiselere taalluk eden 
ki, o öldükten sonra da, yine pa· Kovenan'ın iklnci maddesi muci· 
yidu olacaktır. hince bir heyetin toplanmaıını 

Memleketin vehdetini ikmal istemektir. 
için, daha başka canların feda Genç Prens Tahsiline Devam 
edilmeıl Jazımgelirse, bu vahdet Edecek 
ülküsüne devam edilecektir. Yu· Belgrat, 13 (A. A.) - Röy· 
goslavyanm bu vahim anında ter muhabirinden: Kanunu Esast-
memleket dahilinde tam bir ı'ii· nin kırkıncı maddesi mucibince 
ku.ı vardır.,, kırahn memleketinde kalmaıı li-

Hırvatların Vaziyeti zımdır. Bu maddenin çıkardığı 
Zağrep, 13(A.A.)- Hırvat efkarı mUşkillAta rağmen, genç klralın 

umumiyesi, niyabet heyetini iyi lngiltcreye giderek tahsiline de· 
kartılıyor, görllnmektedir. Ancak, vam etme&İ içın bir çare aran· 
bu idare şeklinin Sırp;arJa Hır· maktadır. 
vatlar ara11nda bir uzlaıma devri Yeni Kıral Belgrat'ta 
açmaaı temenni ediliyor. Bolgrat, 13 (A. A.) - Kral 

Elyevm Adriyatik)e Hıvar Piyer, Yugos:avya ve Romanya 
adaamda, ihti_ ari ikamet eden k raliçeleri, M. Yevtiç gelmi,ler, 
Başvekil ve mefsuh Sloven Halk yüz bin kişiden fazla halk küt· 
Fırkaıl Re si M. Koroşetz.'in, Baş- leai tarafından alkışlanmıılardır. 
vekae çektiği taziye telgrafından, lnglltarenin GösterdlAi AIAka 
bu anlaşılmaktadır. Londra, 12 ( A.A) - Yugos• 

Bir Alman Gazete•lnln MUtaUias ı lavya Kıralının cenaze merul· 
Hanovra, 13 (A.A.) - Mar- minde lngiltere Kıralım Duk de 

ıilya suikastinin Avrupamn ıiya• Kent temsil edecektir. lngiliz 
ıeti Uz:erinde haSJl edeceği tesir· orduıu Jeneral Braith Waite 
den ve bundan doğacak oetice- tarafından temsil olunacaktır. 
)erden bahaeden Hannoverher Yugoılav limanlarım :ılyaret 

Öz Türkçe 1 
Deneme "------Seçimin 

Sonu 
K•nt ( 1 ) toplantm ( 2 ) aeçımı 

evnlki akıam bitti. Bir iki gnn 
içinde kimlerin aeçlldiklerl belli ola· 
c:nktır. Şimdiden belli olan neane, 
•eçime katılanların ( 3) sayıaının her 
çatdakinden daha çok olduğudur. 

ÇOnkQ seçim anukluA"u (4) ısezekli 
(5) yapılmııtır. Yurttaıların seçime 
2elebilmeleri için birçok kolaylıklar 
sıösterilmiıtir. 

On seçim günü her yanda bayram 
olarak kutlulanmııtar. Bütün bunlardan 
elde edilen bitim ( 6 ) beklenilen, 
lıtenilen bitimdir. 

Yurttaı ıeye ıeve, aevine sevine 
yQkllmünQ (7) yaptı. 

Bu da gösterir ki hiç bir çatda 
yurttaı kendi payına düıen iti gör
mekten kaçınmıyacaktır. Yalnız ona 
işini gördürmeyi bilmeli 1 

Son kent toplantıaı seçiminin 
nrdlği 8ğrenceden ( 8 ) ilerisi için de 
onulmalı ( 9 ). böylece birtakım iş!eri 
kendilerine a~ulık verecek sanmama
ları için ne gerekıe yapmaktan gerl 
kalmamalıdır. 

ismet Hulud 
1 - Kent - tehir 
2 - Toplantı • meclia 
3 - Katılmak • ittirak etmek 
4 - Anukluk • haz rlık 
5 - Seıekli • ıuurlu 
6 - Bitim • netice 
7 - Ynkom - vazife 
8 - ()~rence • ders 
9 - Onulmak • iatifade etmek. 

Spor 
Galatasaray Fransız 

Bahrlyelllerlle Oynayacak 
Bugnn ötleden aonra Takaim 

stadyomunda bir futbol mfisabakaıı 
yrıpılacaktır. Bu maçta Galataaaray 
takımı ile limanımıza gelen Franaız 
torpitolarının futbol takımı karııla· 
şacaklardır. 

Maç Hakemlerlnl 
Seçmek için 

latanbul mıntakaaı futbol heyeti 
reialiğindcn: Llk maçları birinci deY
resine oit hakemlerin intihabı hakkın-
da görüomek üzere birinci küme 
kulüp'erinin sa'lhiyetli murahhasln· 
rnın JS/J0/1934 pazarleti gOnü aaat 
tam 10 da mıntaka merkez ini tetrif
leri rica olunur. 

Tashih - 11 - 10 • 34 taril;li nüa
hamızın aekiz.inci aayfaaında çıkan 

Emlak Bankaaı ·il Anları sütunundaki 
DördllncO İcra Dairesine ait ilanıtı on 
ikinci satırındaki aatıa tarihi 13/11/34 
olacak iken aehven 3 / ll / 34 olarak 
yaıldığmdan t ahih olunur. 

etmekte olan lngilterenin Akde· 
niz filoıu, Yugoslavyanın Dubrov· 
nik zıhlısma mülaki olarak Kıra) 
Alekıandrm naşini selamlıya
caktır. 

Kıral Aleksandnn ölümUnden 
sonra Yugoslavyada sükunet basıl 
olması ve saltanat niyabetinin 
tesiai burada fevkalAde memnu· 
niyetle karşılanmıştır. Fransa 
orduıunu, cenaze merasiminde 
( J 50 ) nd piyade alayı temsil 
edecektir. 

ltalya Hududunda ihtiyat 
Tedbirleri 

Belgrat, 13 (A.A.) - ltalya • 
Yugoslavya hududunun her iki 
tarafında, ve Trlyeste ile Liyub· 
lana civarında, aradaki münase-
betleri ihlal edecek mahiyette 
nUmayif ve hadiselere meydan 
vermiyecek, ihtiyat tedbirleri 
almmııtır. 

Yarah Jeneral iyileşiyor 
Manllya, 13 (A.A.) - Jeneral 

Jorj'un sıhht vaziyeti düzelmek· 
tedir. 

M. Bartu GömUldU Ve .. 
Pariı, J 3 (A.A.) - M. Bartu• 

nun cenaze meraıiml mahzun bir 
sema altında yapılmaktadır. liil· 
yük bir kalabalık vardır. 

M. Dumerg ölen Hariciye 
Nazırının hayatını anlatarak 
dedi ki: 

- M. Bartu'nun bütün bar~ 
kAtına hAkim olan büyük bir 
vatan aşkı idi. Bunlar, bugünkü 
nesillere birer mlı1aldir. 

ane 
Edilen 

Tazyik 
Maznun 

ı u."arıda bir fotoğraf ınakl· 
nesinen karşısına geçmiş olarak 
gördüğünüz zat Hauptemandır. 
Bu ismi hatırlayacaksınız: Tay; a• 
reci ( Lindberg ) in takriben iki 
sene evvel kaçırılmış olan çocu· 
ğunu kaçıranlardan biri sıfatile 
zan altına alınan gençtir. Haup
teman bu ithamı reddetmekte· 
dir. Fakat Amerika zabıtası 
akıfne kanidir. Daha doğrusu 
bu zatin iz.ini takip ederek asıl 
mUcr;mJeri yakalıyacağı zarmın
dadır. Bunun içindir ki maz.rnnu 
hergün manen tazyik etmekte, 
itirafa sevketmeye çalışmal<tadır. 

····························································· 

SA 
diş mac nu 
Sanln: Dişleri beyazlatır. 

Senin: Diş etlerini beı:ıler. 

San in: Ağza ferahlık verir. 

Sanln: Diileri temizler. 

San in: Fenni imal edilir. 

SANi 
diş macunu 

lstanbul birinci ticaret mahoc 
kemesindenı Vapurculuk 'l'ıirk 
anonim şirketine ait ve Lıtanbul Lima• 
oına meosup ( Fıruzan ) vnı u u ile 
Afitap motörü araaıodak:i çatma hnk
kın<la mezkur vapur süvariıi ıarufın. 
dan tanzim kılınau deniz raporunun 
alınması 15-10-934 pazartesi giınu ııaat 
16 da icra kıhnacağırıdan alakalı bulu
nanların iobu beJli gıinde mnlıkemede 
hazır bulunabileceği Deniz 'l'ıraret 
K. nun 106:> inci maddesine tevfikaa 
ilan olunıır. (3S9J) 

Zayi: İstanbul ithalAt gilmrüğünOn 
(18745) No. ve 25/11/931 tarihli Leyan
namelerinden ikinci nuahaaını kaybet• 
tim. Yeniıini alacağımdan bu nusha. 
nın hilkmü yoktur.(134) K. Gri:r.ıığ-oridis 

"" M. Dumu~ M. Bartu~un 
&iyasetini "dUrüst bir şekilde 
tatbik edilip Fransanın hibnüni· 
yet sahibi bütün milletleri davet 
ettiği bir siyaset,, olarak tavsif 
etmiştir. 

M. Dumerg bu feci hadisenin 
Yugoslavya ile Frnnıa arasında· 
ki birliği daha sıkı bir şekle 
koyduğunu ilave etmiş ve de• 
mittir ki. · 

- M. Bartu, Adriyatikte ·ve 
Orta Avrupada sulhun tars.ni için 
teşrikimeaaisi ile faaliyette bulu
nacağı asil, akil ve mert kıral 
Aleksandr'ın yanında katledilerek 
ölmüştür. M. Bartu, şüphesiz kan 
itibarile bizim en yakınımız olan 
komtu memlekete giderek orada 
geçici ıuitefehhlimleri silmek için 
çalııacak ve miiştereken, ıe'amete 
götürecek gayretler Ozerinde gö
rllşecekti. Fransa, Hariciye Nazı
rmın cesedi huzurunda Yugoslav· 
yayı aadakatine temin eder. 

Macaristanın Bir Tekzibi 
Londra, J 3 ( A.A. ) - Röyter 

ajansından: 
Macaristan maılahatgllzan, 

M ar&ilya cinayetinde Macaristanın 
herhangi bir şekilde methaldar 
olduğuna dair şayiaları katiyen 
tekzip etmiıtir. 

Maslahatgüzar, bu cinayete Yu· 
goalavyadan başka bir milleti 
methaldar göstermenin Avrupa 
ıulhu i,in tehlikeli olduğunu ilave 
etmlıtir. 



12 Sayfa SON 'POSTA 

,---·--------·---------------------------mlmlm'iml ______ m:J __________ ~------, 

r al r 
Beyoğlu Şubesi bugün açılıyor Yeni mağaza, TUnela giderken sağda, 320 

numarada, Ylldız apartımam altmdadır • 

• 

Soğuk algınhAı, nezle, siyatik, baf ve diş ağrıları 
için en faydah ve mUsekkln ilAçtlr. BUtUn 
eczanelerden 1/6)12 ilk orijlnal teneke kutularda 
olmak Uzere isteyiniz. 
Toptan satıı mahalli : Bahçekapı, Zaman ec:ıa depoau 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden 
1 - Kız ve erkekler için ayrı tetkilata maliktir. Ana, ilk, Orta, L se sınıflarına leyli, nehari 

talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Kayıt için her2ün mektebe veya Yeni postan o arkasında Basiret hanında Özyol idaresine 

müracaat edilebilir. 
3 - Iıtiyenlere mektep tarifnamesi gijnderilir. 
AmavutköyUnde tramvay caddesmde - Çifte•uıravln ... bin telefonu : 36 • 210 - Özyolun telefonu: 24115 tJ1 

istiklal Lisesi MUdUrlUğUnden: 4m 
1 HenUz kadrosu olmıyan birkaç sınd için kız ve erkek leyli ve nehari 

talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayit için hergUn saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
3 - lıtlye llere, mektebin kayıt ıartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı, Polis merkezi arkası. Tel. 2254S 
r ··• • 1 C: • , .., _ 

lstanbul Belediyesi 

------------·-----Teminat 
Lira K. 

lllnları 

7 10 Beıiktaı Şenlik Dede mahallesinin dere sokak 29 No. h 
Hazine Vekili Osman Ağa mektebi. 

2 25 Betikta~ Sinan Paıa medresesinin 1 1 No. h odaaı. 

1 80 " " ,, " 7 ,, ,, 
6 30 ArnavutköyUnde KliçUk Ayazma cadde 30,65 M. hanenin 

kiraya. 
7 20 .. " •• " ı 3, 19 
5 40 ,, ,, " " 32, 61 

Yukarıda yazıh mahaller kiraya verilmek Uzere açık müzayede-
ye konulmuştur. Talip olanlar ıeraiti anlamak Uzere hergün mliza

. yedey• girmek için de hizalarmda yazıh teıminat akçelerile 16/10/934 

. Sala ıUnü saat 14 te Batiktaı Kaymakamhğı ve Belediye Şubeal 
Encümenine müracaatları. "6153,, 

>f • 
Sllleymaniyede Ulu ve Sani medreseleri bahçe1inde mevcut 

barakalar enkazile vefada Kovacılar caddeainde Ekmekçibatt Ahmet 
paşa medresesi önündeki saçaklar pazarlık suretile ıatılacağmdan 

. almsk lstiyenlerln ıartnameaini görmek üzere hergUn ve pazarlık 
için de 16/10/934 Sah gUnU saat On dörtte Enclimene gelmeleri 
ilin olunur. "6508,, 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : . 
Yumurtalık Limanında Karayan oturan takriben 8.. 1 O bin 

kilo slkletinde haline balığı mahallinde teslim şartile pazarhkla 
atılacaktır. Derisine ve tamamına talip olanların hemen Adana 
Defterdarlığına müracaat etmelerL .,6724,. 

Mond-Extra Gold 

ond-Extra Gold 
tıraı bıçağı o kadar hafif ke1er ki 
tıraş olduğunuzdan haberiniz bile 
olamaz. !şte bu 1ayede tekmil .Maca
ristan ve Avusturya Mond-Extra Gold 

tıraı bıçağıuı tercih etmiotir. 
10 adedi 125 kuru' iken şimdi 

75 kuru,a tenzil edllml,tir 
Toptan ıatış : Abdurrahman zade 
Hasan Ali İstanbul, Marpuççular, 
,. Alaca hamam yanında No. 8-10 

__ .. Emrazı dahillye .._ __ 

ve hıfzı sıhhat mütehassısı . 
Doktor muallim 

ŞEKIP HABiP 
A vrupadan dönmüştür. Hastalarını 
Ayaaofya, Yerebatan caddeei N o. 43 
Hacı Süleyman Ef. apartımanında 
kabul ediyor. Cumarte11i, Pazartesi, 
Per~enıbe günleri öğleden sonra. 

_._.. Telefon: 23056 + (8677) ..--

BADTOLİN 
Laboratuvarlarda inıan diıleri 

üzerinde yapılan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mah11ulü olduğu için : 

Sırrı 

Bir yandan ditlerl beya%latıp leke ve 
kirleri izale eder, diılere tatlı bir parlaklık 
verlr, no.feai tatlıla.brırken diğer ~ara&an 

dit etlerini de tedavi eder ve kuvvet• 
lendirlr, dişlerin en bUyUk düımanı 
hamızlarla mficadele eden tUkrükU ço-
ğaltır, mikropları öldürür. 

• 

Kullanınız. 

.. - . . 
;-:-· .. ..... • 1 , • •• • • • • - • 

'1fllj _____ _. Cağaloğlu: Telefon: 23630 ... - - ---• .. 

Kız ve 

Erkek AMELi HAYAT Ticaret 

Li1esl 

3 1enellk orta n 3 Hnellk Ticaret Ll•eaİ kıaımları va.rdir. Orta kHma 
llkmektap mezunları, Ticaret Liaeıi kıımma Orta mektep mezunları 
kabul edilir. 
Orta ve Liıe klllmlarında reemi mOfredat proıramlarile birlikte mektebln 
teeiı gayeaine uygun ayrıca me1lek ve LiHn denleri kuvvetli blr tarzda 
okutularak meıı:unla::-ı Ticaret Y• lktııat eahaaında ve ıahıi teıebbiblerde 
muvaffak olacak şekilde hazırlanır. 

U•• cretler • Orta kısım dört taksitte senede 30 lira ve 
• Lise kısmı dört taksitte senede 40 lira 

•ı•••,.. Kayıt günleri : Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba •••"' 

Her akşam 

NOVOTNi'de 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSERi 

DUzce lflls ve icra memur· 
luğundan: Dllzcenin Cedidi ye ma
hallesinde mukim ttıtnn tüccarlarından 
Kav alalı Mehmet HHan beyin iflasına 
Dtızu mahkemHince 8-10-934 Pazar· 
teıi gtıntı saat 15,S da karar verildiği 
ilin olunur. 

Son Poata Matbaası 

5ablbi: Ali Ekrem 
Neırfyat Mtldilrlı Tabir 

Safranbolu sulh hukuk hl· 
kimllQlnden: Safranbolunun Bürnük 
köyünden Gökhaaan oğullarından Ka
dirin oğlu Ali ile müddeaaleyh lstanbul
da Bakırköyiinde Zeytin sokağında 
baruthane katibi Mehm~t ef. karın 
Ayşe Feride n mumaileyh nezdinde 
diğer müddeaaleyh Habibe hanım 
ve dört nefer rufekalan meyanelerindı 
mülehattis izal&yi ouyu danamın iora 
kılınmakta olan muhakemeıinde mild
deaaleybima Ayşe Feride ve Habibe 
namlarına çıkarılan davetiyenin barut· 
hanede Mehmet ef. ieminde bir kimae 
olmadığı gıbi mumaileyh nezdinde bu 
namda kimae dahi bulunmadığından 
bahıle bila tebliğ iade olunmuo ve bu 
suretle mezburelerin mahalli ikameti 
meçhul kalmış olduğundan müddeinin 
ta.leLile ili.nen tebligat ioraema karar 
verilmiş olmakla mezburelerin yevmi 
muhakeme olan 8 Teorineani 984 per
şembe günü saat 9 da Safranbolu sulh 
hukuk mahkemeıinde hazır bulunma· 
lan veya taraflarından musaddak vekl
letname ile bir vekil göndermeleri n 
aksi takdirde muamelei 1ııyabiye ifa 
olunacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzer• ilan olunur. 


