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Katil Makedonya Komitesinden 
r 

Facia Ayıfınlanıyor 
Katilin Hüviyeti Anlaııldı. Bu, Make· 

• 
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Kolundaki ltaaretler Komiteci Olduiun" 
G6steriyor. Hldlsenin MUtemmlm Tafsllitını 

At•Oıda Okuyunuz: 
Parlı 15 (Huıuıt) - Kıral Alebandr'ın autkaıte kurban ııt· 

Aleuudrla beraber Fruıa mui, bitin Yugoılavyada fe•ka· 
Hariciye aazm M. Bartunua Mar- ilde Yalİyetlvin ihduıaa Hbep 
.Uya da katledilmeleri mlbıuebe- olmuttur. BlltlD zabıta kuv•etlerl 
tlle prek Fraua dabiliade, ıerek, •• aclHye makiaui talaldkat ile 
•adat aoktalannda zabıtaaın g8a· meguldlr. Birçok .. hirlerde lrft 
terclitl fevkalide tedbirler ve idare hlkllm ıürllyor. Tahkikat 
faaliyet devam etmektedir. iki haklaada çek ketba davruul-
slnd•berl yenide:ı hlr takım malda beraber muhtelif fehirlerde 
ı&phell plullar yakalaamııbr. flmdlye kadar tevkif edilenlerin 

Diba ele J.yiçre hududunu ve nezaret altıaa ahnanlann tlç 
Geb taraftanadan gizli bir au• bia ldti kadar oldajıı dyl .. 
ntte geçmek iıtlyen d6rt ıDpheli nilmektedlr. Bualana ek•erial 
adam çevrllmiftlr • Hırvat ve Makedoayalıdır. 

Bunlar karmakantılc ~adeler- Diier taraftu Zafnlte iki 
8 buhmmuflar ve tlpheli g6~ kolordu HTkedilmiftir. Aynca 
len paaaportlar göatermlflerdır. hudutlarda da çok aıla tedbiri 
Maznunlardan .Uıtqi cemiyeti ahnmı1t hudut muhafızlan tak ~~ 
mensubu (Hınat tethit cemiyeti) ye edHmlfllr vı 
Pospifil ile Raytiçin ifadeleri 'U h • 
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' lzerine Fransız ve Yul'oılav za• p . P15•(~ A:) •l;b: 
bıtuı yeniden faaliyetini arttır-
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8 
~ • ırabttan 

ge en ma uma zerme, za ıta, 

mııtar. kıral ve M. Bartunua katillerinin 
laUI Bir Bulgar Komlteclslrm.'• eleba1111 olma11 muhtemel beıincl 

Belpat, 15 (A. A.) - Katil dir im hll . . . b . 
Klemea namı diğer Suck'ın baki· f8 ° vıyetmı tu it etmıt-

v ı..1 G . f k b tir. Bu adam 1910 da Belıratta 
katte laua ergıye , li a anın d.,.;ı:.m tu Tal b dl ela E 

~ ki ld .. b 1 · • Uf r. e e r ve a v• 
ernoıens o ugu, u garıstan- n Kv t mlkd. P 

KOmençede doğduğu ve ge a e ır. asaportunda 
Makedonya dahili ihtilAl komitesi ise gazeteci oldufu ve 1911 de 
uamndan olup Makedonya komi- Tam11varda doğduğu yazılıdır. 
t · · · Mib ·ı f p tri t ki Bu adamın, Uıtqi cemiyeti reisi esı re111 aı o un e ç e k . 
karargilu ile Uıtafi tethit komi· Pavliçln P• yakın bır arkadap 
tuinln hariçteki faaliyet merkezi olduğu zannediliyor. 
arasında kuriye vazifeainl gör- Oç Kı,ı Kabahatslzmı, •• 
dOğtı teıbit edllmiıtir. Annema1, 15 (Huauıi) - Mar-
Pran-dan Kovulan Bir Kadın silya faciaaı mllnaıebetile tevkif 

Paris, 15 (A.A.) - Hırvat edilen Avusturya tebaaıından 
dilinde beyannameler baıbrmak Daner ile Bulgar Çaldiyefin ve 
btiyen Awsturya tebaa1ından Alman . Vilingerin bu hAdiıe ile 
Erna Rum isimli kadın hudut ha• al&kalan olmadığı anlafJlmııtır. 
ricine çıkanlm11tır. Macarların Bir Tavzihi 

Yugoalavya'da 3000 mevkut Peıte 15 (A.A.) - Puiı.Ma· 
Belgrat, 15 (Huauıi) - Kıral C'U ıefareti, katil Klemenia aç 

ortakları tarafında verilip gue
telerde •••dil• lllmlvdeld •r 
haıtan hiç birlae Macar maka• 
mab tarafıadaa puaport Yeril• 
m••İf olclujuau teblli ediyor. 

Eski Bir Muhallftn Taztwesl 
Belırat 15 (A.A.) - Sabık 

muhalefet fırkuı relli, Radikal· 
larden M. . Stanoyeviç Manilya 
faciuından dolayı. hllk6ınete bir 
taziye telgrafı g811dermlttlr. 

Kralln Cen__. Belgratta 
Belgrat, 15 (A.A.) - Karalın 

ceoazul bug&n -1 ~15te Zag
npe ,etfrilmift ililıert mllld er
kin Ue .. ,.., bir ha• kalaba
hjı tarafından k~ılanmııtır. Ta
but, iltaıyonua llrah krep 6rtOIO 
kıralhk dairelİDe ıatUrOlerek ha· 
zırlanan sandukanın Ozerine kon· 
muı cenazenin 6nlode halk geçit 
rellDİ yapmıfbr. Cenaze treni, 
buglln aaat 'l3te Belgracla varmıı 
olacaktır. TreaJ• her lilylk lstu
yonda durmuı kararlatbnlmııbr. 

KaUlln HUvlJetl Anıa,dı~or 
Sofya, 15 (A.A.) - Kıral Alek· 

1a11dr'ın katilinin ıol kolunda 
Makedonya ibtllAI koınitHlain ilk 
harflerini gasteren d6ğme lpret• 
ler bulundup haberial alar al
maz Bulgar ıabataıı, hemen, ka· 
tilin hundan birkaç ay enel 
feıhedilmiı olan Makedonya lhti· 
IAI teıkilAtı mabafiline mensup ............................................................ 

•• 
Puvankare Oldü 

E•ki Fr111t•ız Cıımlaar Rei•l .. .,1ı,,,. •i•a•t uarnı iti. R.,,,..,. 
Pat111•lc•r• ıltll. T•relJ11t•ilıall 
w •uı•• hıi•el •11/••ı-'-lır. 

olup olmadıjım meydana çıkar
mak için tahkikata ılritmlıtir. 

Zabıta tarafından bu bapta 
elde edilen maliimat, katilin bllft. 
yetinla teıbit eclllmainl tealıll 
etmek için Belırat •e Parla zaba
talanaa bHdlrllmlftlr. Bulgar zabı· 
taıı, buyolda tahaniyata denm 
etmektedir. 

iki •rbın fahadetl 
Belgrat, 15 ( A. A. ) - Bel

ıratta elde eclilea maltmata ılre, 
Sofyada yapmq olan iki YuıollaY 
vataada11t keıadlleriae shterllen 
fotetnfilerde ıc....ı Alelmaadna 
btilini teflıt. etmlflvdir. Bu 
adam, MakedoDya ihtilal komitul 
azuından Vladimlr Goraiyeftir. 
Marallya katiliain fotoğrafilerlle 
bu adamın fotoirafiıi araıında 
mlpbehetin Sofyada da tamamile 
teabit edilmif olcluju a&ylealyo • 
Yuıoılav ve Bulgar memurlan 
bu yolda beraberce tahkikatları· 
na devam etmektedirler. 
Herif Makedonya Komlteclsl 

lml9 
Sofya, 15 (A.A.) - Poliı mll

dtlriyetlnln tebliğine gire, Belgrat
tan verilen ma16mata nazaran 
Kral Alek1andrın katili olduğu 
farkedilen Geurpieff, Vlodo 
bmile maruf bir töf6r olup, Bul
gar memurları kendisini aramakta 
idi. Ve kencliılnin arandıjı Make
donya tetbltçllerlne karıı ittihaz 
edllmit olan tedbirlerle alakadar 
olmak Ozere ve Emniyeti Umumi· 
yenin mUdafaaaı kanunu mucibin
ce, resmi ceride •• .. 1r l'•zete
larle ilin edllmlftl. 

KenclilİIÜD fotojrafr.I diğer 
bir taba MakedeDJalı t~ 

.erin fotpaflarlle blrUkte ruml 
ceridede ve Nlr Bulpr pseteı .. 
rinde aqrolaamuftar. 

Vlodo Georıuleff, 1897 tari• 
hinde Makedoayacla fttlpte doj
mut ve on d6rt yaflllda babaıı 
De beraber cenubi Balpriatanda 
klla Kamanlça kaubatmda yer
leımlftlr. V)odo Gaerpleffln bun
dan iki 1ene evyel, yani 1932 
aeneai Temmuzunda Balıarlatam 
terketmif oldoju aalaplmııbr. 

Pol Bonkur da Belgrada 
Gld .. or 

Pari1, 15 ( A.A) - M. Pol 
Boakur, M. Gamaet Ye ..W nuır
lardan M. L6 Troker, Kıral Alek
ıanclrın cenaze meraıimhıde Ayam 
temsil edeceklerdir. 

M. Bartu ... ı & •• ,, 
Paria, ıs - Kral Alebuadına 

katil ıDrtUtBleri arumda llDml 
hldiıeli bir parça da &rttllO ge
çeo Bartunun katil lıaldanda ıu 
tafaillt Yeriliyor: 

tık kul'fUn ıtlrilltlleri duyulur 
duyulmaz, otomobil ıof6rtl araba• 
yı durdurarak katille mlcadeleye 
baılamqbr. Bu mrada ıayet 
aoiuk kanlı ı&r&nen M. Bartu 
arabanın kapııım açmıı ve yere 
inmittir. · 

Bu ıırada, balkın kaçıımaılle 
tek batına kalan Marailyalı bir 
)'&ğ ticarethanesinin memuru M. 
Bartu ile karıı kartıya kalmıt ve 
sormuı: 

- Y oıa yaralı mı11D1Z efen
dim • 

M. Bartu ıeslai çıkarmamı" 
yalnız bllytık bir aojuldwıhlıkla 
kanlı kolunu ı&stermif. Bu aok• 
tadan bol bol kan aka1ormuf. 

• o. ..... 8 .. ..,,. ... ) 
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Zaruri ihtiyaç 
Maddeleri Listesi 
Ve Halk 

Belediye, zarurt ihtiyaçların fia
tını kQntrol etmek kararını ver
mış. Her on beş günde ıbir liıte 
nqredeoekmiı;. .Zaruri ihtiyaçlar . 
için bir nevi ihtikar mücadeleııi 
demek olo.n bu karar münasebe· 
tıle hıml olan intibaı teabit et
mek istedik. Bize, dediler ki: 

Mustafa Sabri Bey ( Sulte.nahmet 
tramvay tevakkuf mııholli 17 ) -
Belediye halkın aldanmaması için 
havAyici zaruriyenin her on bet setinde 
bir azami ve ugari liateslni neıre• 

decekmif. Belediyemiz halkın alda
tıldı,t.nın ve hayat pahalılığının far
kında. Eksik o'masın bunun önllne 
geçme'K için de çalıfıyor. Fakat bu iti 
cezri n tatbiı< kabiliyeti olan bir 
ıekilc!e hal çaresini bulamadı. 

Bu azami ve aagari fiat liatuinin 
ameli hiçbir faydası olmaz. Buaun 
içio Belediyenin :zahmetine ve mHra
fına acıyorum. Altı kuruttan (20) ku• 
ru9a kadar on çetit faaulye ve yine 
(8) çetit pirinç ve mercimek Yar. 
Yağlar da öyle.. Belediye SeJAnik 
belediyesinin yaptığı gibi yağ j'ibl en 
mUhinı madde'erl taanlf etse de narh 
koyu hepainden iyi yapar. 

Jıf. 
İbrahim Bey ( Cankurtran mahal· 

leıd ) - Acı ıoğanın klloıu on bet 
kuruta çıktı. Hertey de buna röre 
babalandı. Belediye bu pahahlıfa 

kartı halkı korumaya karar verdi. 
Her on bet ründe yiyecek, içecek 
maddelerin en az ve en çok fJatlarını 
netredecekmlf. Eaasen Belediye bak• 
kalların gıda maddeleri Qzerine fiat 
etiketi koymasını da emretmiıti. 

Bu bile hakkile tatbik edilmiyor. 
Bence yeni tedbirin de halkın aldan
maması huauıunda serre kadar bir 
fayda11 olmıyacaktır. 

ÇilnkD belediyenin kontrol teıki
IAh gQnQ ıilnGne btltün bakbal1°rı 
teftiıe mQaalt detildlr. Bu liatelerin 
yapılması, ba1ılma11 ve hE zırlaıimaıı 
için kaybedilecek paraya ve ıamana 

acıyorum; 

• Ali bey (Sultanahmet Çatladıkapı) -
Belediye et itini bile halledemedi. 
Şehrin muhtelif yerlerlnde et fiatları 
artıp ekalliyor. Et mHelealnin halli 
için tek bir çare hatıra relir. o da 
narhtır. Fakat et nevileri o kadar 
çok ki na.rh konsa kuaplar en adi 
eti en yükaek narhla satma yo1unu 
bulacaklar. ÇiinkQ herkea et mflte
ha1aııı detildir. Belediye gıda mad
delerinin on bet rUnltık flat liatesini 
neıredecekmif. Benee l::u emekler de 
bota gidecektir. Meael& belediye 
faaulye 6 kuruttan (20) kuruf'.'I. kadar 
1atılacak, diyecektir. Bunu biz de iti· 
tiyoru:z. Altı kuruta fasulye varmı9, 
fakat nerede, çetniıJ nuıl ve kim 
1atar bunu bilmiyoruz ve bilmemize 
de inı kan yoktur. Belediye liste uau 'O 
yerine r•rp ıehlrlerinde tatbik edilen 
baıka bir uaul naaa daha iyi eder. 

Üniversitede Yeni Talebe 
Üniversite fakilltelerinde yeni tale

be kayt ve kabuJQ dün aktam bitmit· 

tir. Busabah derslere batlanm ftır. 
ikmal imtihanları da dilıı bitmi9tir. 

· D&Blı.1 • 1 L 

"Medet,, Yakalandı 
G nç Kızın Yanına Sokulup, Çanta
sından Parasını Ka·rmanyola Etmişti 

Ev\ elki akıam Beyoğlunda çok tuhaf bir kar
manyola hidiseai olmuş, bir adam genç bir kızın 
çantasından para çalarak aavuşurken tutulmuıtur, 
hadise tudur: 

için uğra9mı9 lae de kalabalıiın •araıından geçecek 
yer bulamadığı için bu vaziyette Ağacamli önllne 
kadar gitmittir. Burada meçhul adam birkaç defa 
el ile Marikaya dokunmuı» kır:ın ıinirlenmeıi llzerlne 
de çekiJip gitmiıtir. Fakat biraz sonra Marika 
çantasının açık ve içindeki paranın da yerinde yel· 
ler esmekte olduğunu görüne~ meseleyi anlamıt 

Evvelki akşam saat 7 raddelerinde Beyoğlu cad
deıinin kaİabahk olduğu bir sırada Marika iıminde 
genç bir kız i~ioden çıkmıf, kalabalığın arasından 
Taksime doğru ilerlemiye baılamıştır. Marika Ga
latasaraya geldiği vakit Meri adında bir arka
daıına rast gelmiş ve her ikisi do yUrUmiye ko
yulmuşlardır. Bu sırada üstü baıı temiz bir adam 
gilya kalabalktan ııkııtığı için Marikaya ıürtlnerek 
yanyana yUrlimeğe baılamıttır. 

ve derhal geri dönmUıt bir hayli uzaklaımıt olan 
meçhul adamı poliae yakalatmııtır. Medet lımini 
taııyan bu adam cllrmüoft itiraf etmif, çaldığı 
para da Marikaya geri verilmiştir. 

lf. Mefhur deniz korsanlarından deli Davlt ev• 
velki akıam Galata kalafat yerinde Recep efendinin 

Marika birkaç defa bu adamdan uzaklafmak 
gemiıinden elbise ve ·saire çalarak ıavuıurken 
yakalanmıştır. 

Üç Tecavüz 
Cambaz Seyrederken 
Utanılacak iş Yapmış 

Mehmet Ali isminde bir genç 
dün Samatya ile Şehremini ara· 
sında oynatılan canbazı seyreder· 
ken önünde bulunan Kıymet Ha· 
nıma herkesin utanma hislerini 
re11cide edecek tekilde tecavüz 
etmiş ve bu tecavlizti de polis 
tarafından cUrmlimeşhut halinde 
yakalandığı için Müddeiumumi:iğe 
gönderilmiıt:r. 

Müddeiumumilik AH •fendiyl 
Fatih sulh ceza mahkemesine 
göndererek hakkında tevkif ka· 
rarı almııhr. 

lf. Sirkecide Konyalı lokanta• 
ıında çıraklık eden Hüıeyin İs· 
mine birisi Hamdi iımlnde bir 
çocuğu kandırarak Galatada bir 
hamama götürmUıtUr. 

Hamamın parasını vemediğl 
için Hüseyin yakalanmıt ve bak· 
kında aeraerilik ahkamı tatbik 
edilmek. üzere müddeiumumiliğe 
gönderilmiıtlr. 

)f. Polis dtln Kuruçeıme ıırt· 
larındakQ koruda bir tecavüz ha
disesi tesbit etmiıtir. Kuruçefme 
tütün deposunda amelelik yapan 
Kurban Efendi ayni depoda ça• 
lışap 19 yaşlarında Habibe Ha
nıma bir gezinti teklif etmit ve 
koruya götUrmUştUr. Burada an· 
sızın üzerjne çullanarak Habibe 
Hanıma tecayUze yeltenmiıtir. 

Müddeiumumilik Kurban Efendi 
hakkında tevkif kararı almııtır. 

Yeni lhtikAr l<omisyonu 
Marmara mmtakası ölçiiler 

baş müfettişliğinde toplanacak 
olan ihtikar komsiyonu bugün 
öğleden ıonra ilk toplantısını 

yapacaktır. 

Emine Hanımın 
Yapmadığı 
Kalmamıı l 

Müddeiumumilik dün Emine 
isminde 35 yaşlarında bir Hanım 
hakkmda tevkif kararı almıştır. 
iddialara göre, bu Hanımın tev• 
kiflnl icap ettiren suç katmerlidir. 
Emine Hanım listüste ve içiçe 
dört suç işlemiş. 

Emine Hanım dUn Ankara 
caddesinde Vecihi Beyin kütüp
hanesine gitmiş, bazı kitaplar 
'Çalarken cürmU meşhut halinde 
yakalanmıştır. Pors Emine Hanımı 
Eminönü merkezine götlirmilı ve 
ifadesini teahit ettikten sonra 

mUddeiumumiJiğe gönderilmek 
lizere kağıtlarmı hazırlarken Emi· 
ne Hanım kaymakamlık korido
runda serbest kalmıştır. 

Bu sırada Anadoluya gitmek 
için bilet tedarikile meıgul olan 
Rumeli muhacirlerinden baZI ka
dınlar görmüf, derhal hayırk!r 
bir eda ile IAfa ve işe karışmaı : 

- Kuzum Hanımlar, siz mU
hacirsiniz. Paranıza acıyorum. 
Bilet almaymız. Benim belediyede 
tanıdıklarım var aize oradan be
da va bilet temin ederim. Fakat 
paranızın olup olmadığını anlamak 
için de Ustlerlnizl arıyacağım. 
demlf. 

Zavalh Hanımlar cüzdanlarını 
bu hayır seven kadına açmıtlar 
ve Emine Hanım bunların para· 
larını aş!rmıştır. 

Polis, Hanımın bu ıuçunu da 
tesbit ederken telefon çalmış ve 
baıka bir merkezin hu Hanımı, bir· 
kaç gün evvel Eşref Beyin refi
kası Hediye Melahat hanıma 
tırınga yapmak suretile çocuğunu 
dütürmek ıuçundan dolayı aradığı 

Biçimsizlik 
Yumurta ihracat Tacirleri 

Şikayete Baıladılar 
Yumurta ihracatçıları, A vru• 

paya gönderilen yumurtalar hak• 
kanda hükumet nezdinde bir te
ıebbüıte bulunmıya karar vermiı· 
lerdir. Almanyaya ve lıpanyaya 
gönderilen yumurtalar buradan 
Loit T riyestino vapurlanna yllk· 
letilmekte ve Triyeateye çıkanl
maktadır. Triyesteden tekrar tre
ne konarak Almanyaya ve lapan· 
yaya gönderiliyor. Yumurtacılar 
bu şekil ihracattan şikayetçidirler. 
Bir ihracatçı diyor ki: 

" - Mallarımız treale veya 
vapurla giderken, •••ıl olacap 

noktaya kadar, tek vaaıta ile git· 
melidir. Vapurdan trene nekil 
olunurken, vinçlerle indirilip çıka
rıhyor, sandıklar sarsılıyor, yu
murtalar iyi vasıflarını kaybediyor. 
Biz yumurtalari doğruca Şark 
ıimendiferleri ile göndermek is
tiyoruz .. Fakat kumpanya bize 
tenzil!t ve yardım yapmalıdır. Bul• 
gar hükumeti trenlerde, ihracat• 
çılara mühim tenzillt yapılmasını 
temin etmittir. Yumurta ihracatı• 
mız her glln artmaktadır. Geçen 
hafta Almanyaya ( 2800 ) aandık 
yumurta gönderdik. İıpanyaya 
bir buçuk ayda ( 3000 ) ıaadık 
yolladık. 

İhracatın artması üzerine flat· 
lar ylikseldi. Evvelce bir ıandık 
yumurta 14 lira ikıa timdi 34 
liraya çıktı. Yumurta lbracabmız 
tanıim edilirse, memlekete çok 
faydalı olacaktır. ., .............................................................• 
ayni zamanda da vaaikasız eb~ 
lik yaptığı anlatılmıştır. 

Emine Hanımı dlln birinci mliı· 
tantiklik istiçvap ettikten sonra 
tevkifhaneye gôndermiştir. 

( Gümm~ i) 
Hilaliahmer 

iki Ayda 18439 Lira 
Yardım Etti 

Ankua, 15 (A. A.) - HilAllabmer 
Cemiyeti umumi merbzi tar&fmdau 
15 afuatos tarihinden 15 tefrinievul 
tarihine kadar vatanm muht~lif yer• 
!erinde muavenete muhtaç dilt•f, 
vatandaılara yapılan yardım liste1l 
fudur ı 

Aklekf kasası büyük Elvat k8-
7Dnde evleri yanan 39 hane halkına 
yardım olarak 1490 lira» OrhaneUnin 
AkçabGk köyünde çıkan yangında 
muaveneta muhtaç dlltenlere 251, 

Ta9k8prilniln Yılanlı köyilnde evleri 
yananlara 256, Develi kazuı seylip• 
zedelerine 300, Lle kaza•ı seylip:ze. 
delerine 3000, Yemen ve H:cazdaıa 

ana Yatana getirilen 31 vatandafın 

yol murafları 1217, KayHri yilAyeU 
Talaa nahiyeai 1aylApzedelerlne 750• 
Rize ve Şuıat kazaları muhtaçlarına 
yapılan 10214, Marmara faciaaında 

boğulanların muaYenete muhtaç dOteD 
ailelerine 500, merkeziumumice ya.,. 
pılan mtlteferrik yardımlar 461 lira ki 
1•ktln 18439 liradır. 

Avrupa Taclrlerlle MUza· 
kereler Suya DUfmUf 
Uyufturucu maddeler inhisarı il• 

Avrupa afyon fabrikaları karteli 
arasında devam eden mOzakerelet 

tamamile auya d69milttflr. Bu vaziyet 
kar111mda inhiaar idaresi doğrudan 

dotruya berekete geçmiye karar 
vermit ve Ankarada kurulacak afyon 
fabrlka11 için hazırlıklara batlanmıttır, 

Ziya Gökalp GUnU 
Milli Tftrk talebe birliA"i bu ayın 

24 Onde, Ziya GCSkalpın ölGmlloilıl 

onuncu yıldöaümU milnuebetlle, 
merkumun mnerı batında bir ihtifal 
yapacaktır. 

Fenerbahçeye Tramvay 
Ayın 25 inde Modıo, Fenerbahçe 

tra•••y hatları da lkmal edilmtf 

olacaktır. 29 Teırinievvel Cilmliurlyet 
bayramında bötiln hat için bUyDk 

bir açılma resmi yapılacaktır. 

Kerestecllerdekl Hal 
Belediyenin KerHtecllerde (250) 

bin liraya yaptırmakta olduğu ıehu 
muvakkat halinin lntaatı Cümhuriyet 
bayramına kadar bitmiyecektir. Halin 
daha sekla ay aonra ancak faaliyete 
reçebileceti anlııtılmaktadır. 

Orta Tedrisat MUdUrU 
Orta tedriaat umumt mUdildrll 

Ha1an Ali Bey dQo akıama kadar 
Galata1aray lise1inde meeırul olmuf1 

akıamki trenle Ankaraya dönmilttir. 

llkmektep 
Muallimleri 

llkmekteplerde huta olan Yeya 
aakere giden muallimlerin yerine 
tayin edilen vel<il muallimlerin inha 
edilme1i iti• mektep baımualliml .. 
rinden alınmıttır. Vekil muallim inha• 
ı nı da doğrudan doğruya Maarif Mil· 
dürl0fl1 yapacaktır. Bu vaı.iyette mlln• 
b'.ll olan yerlere bundansoora, vekil 
muallim de~ilt mek.teplerden alınan 

ve halen bir k11mı 2çıkta bulunan 
llAve muallimler tayin edilecektir. 

ı Son Posta 'nın Resiml_i_Hı_i_k_a...;:;y;.._e_s_i_: _________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_as_a,_n_B_. _D_iq_o_r_KJ __ ı_· :_I 

- Haıa.1 Bey yer.i mallar 
pazarları sittikçe çoiahyor .• 

••. Bunların hep .. inde yerli ma· 
haı yerli malı diye ubyorlar. 

... Bir de buniarm haricinde 
yerli mahnı sattıkları halde.. 

. • . Yerli olduj'unu gizlemek ı Hasan Bey - Evet, onlar da 
münuebetıizliiial yapan dnkkin· yerli malların, yerıiz pazarlanl. 
lar •ar •• 



• 

) 
18 Birinci teşrin 
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Teknik 
, ________ Falih Rıfkı 

Cumhuriyet Bayramı için Tür· 
ldye'nin her tarafından Ankara'ya 
gelecek olan gençleri, hocaları ve 
misafirleri Ziraat Enstitülerine 
götUrmek isterdim. Enstitülerimiz, 
teknik aarının TUrkiyedeki ıayılı 
eıerlerlnden biridir. 

Bu eıer, cllmburlyetin yatan 
toprağına karıı aarılmaz göven 
ve sevgiılnl teılim ettikten baıka, 
garplalaşhrmakta olduğumuz mU· 
esuselerimiz için, her bakımdan, 
mUateana bir örnektlr. Ne yapar
ıak yapalım, hepıiei en ileri tek• 
nlk ve tecrUbelere göre ayar ed .. 
ceğiz. MUeaseıelerlmlz ancak ken• 
dl lytiyaçlarımıza yetecek dadar 
kUçUk olabilir: Fakat hiç birinde 
ıeriliğl kabul edemeyiz. 

Eıvap Ye teırif at değiıtiren 
tanzlmattan dokıan aene ıonra 
dahi, Oımanlılar, muayyen bir 
teknik aevlyesine Yarmadıkça, 
Türkiye için garp medeniyetine 
uymak mllmklln olmıyacağını an• 
lamadılar. BUyllk tekniğin, ancak 
frenklere vergi bhıımlı birıey 
olduğunu zannettiler. Toprak Ye 
köylü yUzllıUl kaldı; bankalardan 
en baait köşe dUkinlarına kadar, 
bir memleketi ve halkı lıleten ne 
Yarsa, hepsi Türklerden gayriılnin 
ellerinde kaldı. Osmanlılar, Yeni· 
çerilikten kurtulduktan sonra, vic· 
danlar ve kafalar UstUnde kor• 
künç softa baskısı baıladığı gibi, 
tam Avrupalılaıtıklarım zannet· 
tikten sonradır ki hakiki hakimi· 
yet unıurlarının hemen hepıi Türk 
milletinin elinden · çıktı. 

Bu asırda hAkimiyetler, ileri 
kUlttır ve ileri teknik hikimiyet· 
leri demektir. Ordumuzun vasıf· 
ları nasd bunlarsa, en uzak yer• 
deki Tllrk tarlasının vasıfları da 
bu olacaktır. Ziraat enstitlllerlnde 
"ı •r• toprağın medeniyeti hazır• 
anmaktadır. 

Bu,.llk T&rklyeyl sermek içla 
k~ylere doğru bakınız. Türk k6· 
yüne, garp köyünün çalıtma ve 
yaıayıı manzarası girinceye ka· 
dar, mücadelemizin ismi, mede· 
niyet mllcadelesi kalmakta devam 
edecektir. Bugün hiçbir garplı· 
dan farkh olmıyan birçok fikir ve 
hizmet adamlarının bir baba, ve· 
ya iki baba aıırı kökleri köyde· 
dir. Geri kalmıı olanlar, Herilemit 
olanların akrabalarıdırlar. Zeki 
•• kabiliyetlerimizin ham maddesi, 
Slncanköy'lln sarı kerpiç ve ak 
tezekleri içindedir. TUrkiyenin aııl 
lflenecek madeni odur. 

Ziraat Enstitü lerinin bahçeli 
yollarla çevrilıniı beton ve taşları 
karıısında, teknik girmiş olan 
Türk köyUnUn tabii manzarasını 
görür gibi oldum. TUrk milletinin 
yen: talii 10 milyon muasır kö} IU 
demektir. - HakinıiyPti Milliycden -

Yeni intihapta 
r<azananlar 

Belediye intihabatı neticesi 
peyderpey alınmaktadır. Evvelce 
Jaıdığımız kazalardan maada, Be,ik 
ht EminönU kazaları neticesi de 
anlaııl:n:ıtır. Beşiktaşta tayyare 
plyankosu müdUrll Fikri, sabık 
DarUlfUnun mUderrlslerinden Etem 
Akif, avukat Ahmet Arif, avukat 
AbdUlkadir Ziya, Eınaf bankaaı 
mUdUrll Hamdi Rasim B•yler 
aıii aza olmuıludır. 

Yedek azalar da ıunlardır: 
lhaan Namık, avukat Ahmet 
Ferit, Yuıuf Ziya, Recep Ferdi, 
Musa Kazım Beyler. 

EminönUnde Kavala!& Hüseyin, 
mütekait erkAnıharp Feridun, fı 
Bankatı MUdUrü Yusui Ziya, Ha· 
ıan Fehmi, Ratit, avukat Eaat, 
Refik Ahmet, Selimi İzzet Bey• 
lerle Refika Hulüsl Behçet H. 
kazanmı,lardır. 

Fatih, Beyoğlu, kaıalarmm ket'I 
lletlcelerinlıı ancak bugUn be!U 
lo!acağı aniııılmaUadrr. 

SON Sıyf• 3 

Resimli Makale 
r-----,-------, a Hayat Mücadelesinin Bir Safhası a S . z .. 

1 
a -..
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BUyiik 11nayi memleketlerinde bir "amele - patron,. 
milcadeleııi vardır. fşçi, gündeliğinin arttırılmnaıoı, iş saatinin 
lndirllm11ini istediği zaman çekicini silah gibi kullaoır. 
Patron da ona kalın havana oıgarasının dumanım püfler. Ne yapalım ki inııanların yaradılıtı iktizaıı bu işler 

Fakat neticede ü9 aşağı, bıı yukarı uyuşurlar. Şimdi .siz 
sorabilirsiniz: "Mademki uyuoaoaklardı, niçin başlangıçta 
ikisi de zart zurt etti?,, 

böyledir. İsteyen bağım, karşıaıodaki kızar, ıonra sinirler 

yatııır ve iki taraf anlaşırlar. Bu da hayat mücadelesinin 
başlc& bir safheeıdır. 

SON TELGRAF HABEllLERİ 

Yugoslavyada Hiddet Ve 
Heyecan Günleri Yaşanıyor 

[ Mauilya suikaat faciaıına ait ıon , 
aldığımız haberler ; 

Paris 16 (Hususi) - Marailya 
faciasının tahkikatı yepyeni bir 
safhaya girmiıtlr. Katilin Make· 
donya komitesine mensup bir Bul· 
gar olduğu anlatıldıktan sonra tah· 
kikatın inkiıafı çok kolaylaımııtır. 
Yeni tevkiflere intizar edUiyor. 

Belgrat, 16 (Huıust) - Kıral 
Alekaandr Hz. ni öldüren adamın 
Makedonya komiteıine meniup 
bir Bulgar olduğunun tahakkuk 
etmesi halk arasında derin bir 
dehıet ve heyecan uyandırmııtır. 

Bu h~yecan teıirile asayiıin 
ihlAl edilmemeıini temin için 
hükumet çok ciddi tedbirler 
almaya lüzum görmUştUr. 

Balkan Hariciye 
Nazırları 

Paris,15tA.A) - Hana ajansının 
1ıtanbul muhabiri bildiriyor: 

İyi maluma& alan mahafilde, Kıral 
Aleksandr'ın cenaze merasiminden 
sonra dört Balkan Hariciye Nazın 
Bolgrat'da yapılacak görüşmelerin 
bilha1&a Mareilya cinayeti ile lıidis 
olan Yatziyete taalluk edeceği ve bu 
görüımelerin esasen tehir edilmio olan 
Ankara millakatını lüzumsuz bıraka
cağı bildirilmektedir. 

Aja11ıın notu: 
lıtihbaratımıza nasann Harlcl7e Na

ıırlanoın tçtlmaınl tehir eden bir karar 
ittihaz edllmemlttlr. Bu içtima 71 teırl•e
.... ıde Ankarada 7apıladaktır. 

Bir Canavar Karaca Ahmet-
15 Me!re l:Jzuf!luğunda Bir Cinayetinin 

Denız E1derı Bulundu 
Adana, 15 (Huıuıi) - Cey· Suçlu/arı 

han nehrinin denize dökUldUğU • • 
yerde 15 metre uzunluğunda bir Karaca Ahmet cınayetlnln faıl· 
deniz canavarı bulunmuştur. Ca- leri olarak yakalanan bet kişi 
navar çok korkunç bir heybet• dün adliyeye verilmiılerdir. 
tedir. Bunlardan yalnız Karabaı Os· 

Celal Bey Ankarada man: Ben, Fırıncı Hacı Osman 
Ankara, ı 6 (Hususi) - Cenup ve onun fırmmd~ tablakAr Meh· 

vllAyetlerimizde tetkik seyahatin· met gözclllük ettık. Hacı Osmanın 
de bulunan lktıaat Vekili Celil B. tezg&htarı Mahmut ile yamağı 
buraya döndO. Mehmet ııvacı Hasanı boğazladı-

~ 
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Selanik, 16 (Huıuai) - Mute· 
vaffa karalın cenaze meraıimine 
giden Ttırk heyetile Türk asker· 
lerl buraya geldiler, halk tara· 
fından coşkun merasimle karı .. 
landı ve hararetli dostluk tazahU· 
rab yapıldı. 

Bir Suçlu Daha 
Cenevre, 15 (A: A.)- Suikast 

syçlularmdan Kvaternik'in eşkA· 
line tamamen sahip olarak görU· 
len meçhul bir ıahıı, bu sabah 
Cenevre kahvesinde görUlmUıtür. 
Fakat pollıler gelene kadar bu 
ıahıa Lozan istikametinde kaç• 
mıştır. Bütün jandarmalara haber 
verilmiftir. 

Annemaase Komiseri Cenev• 
reye gitmiıtir. 

Misafirimiz 
Güstav Adolf Hz. f zmirde 

Tetkikat Yapıyorlar 
lzmir, 16 (Huauıi) - Muhte· 

rem miıafirmiz İsveç Veliahtı Hz. 
bu havalidekl asarıatikayı iyice 
tetkik etmek arzuıunu göster· 
mişlerdir. Bu ıebeple burada 
ikametleri bir müddet uzaya• 
caktır. .............................................................. 
lar.,,Demiştir. Diğer ıuçlular inkir 
etmektedirler. 

iNANMAI 
Muharrir "Felek,, dünkü yazısında, euçl ııl Rrın "kelepçe,. , kudrette, dehşette midir?. Ve bu herif kaçırta o jandar

lle naklinden bahseJerken yazıııın souuou şöyle bağlıyor: malar dlerindeki mavzez ve bellerindeki pala11kalıula ne 
" Çok defa görüyorurnı B:r huftalılc 1ak"lıııııı altınıll\ yapacaklardır? Eviriyorum, çeviriyorum, bizdeki kelepçeli 

ıuratı pestil reıığinJe, yalın ayak başı kalıllk cılız, gô7.- adam eeYkiyatıııın bir türlü tevil ve mlılzere\ tarafını 
lerinin feri kaçını~ bir hırpani iki eli ıJeınirİI! l:.Hğlı olduğu bulamıyorum. 
halde ardında iki tüfekli jandarma çekıp göt ı ı uyor. .. İstibdat devrinden kalma bu fena ıekli daha insani 

Ben bu alışılmış &Jetin hakiki ifadeıirıi bir türlü an- hale ifrağ etmek pek mi güçtür~ Vo sorarım: Böyle ke
lıyamıyorum •. İki eli bAğlı bu bedbaht o halile bir değıl lepçe ile sokaklardan geç.rilen adam beraet ederse onun 
de çok rlefa iki jandarmayı kendiıile itııal edebilecek çektiği azahı kim taımiu edcsr? ,, 

I I A IST I A I 1 
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Sanki Y•dim 

Cinsinden Düşllnceler .. 

t---------------- A.& 
Verdikleri ılh:n, teabit ettikleri 

randevuyu, veya alacakları bir ıeyi 
çabuk unutmak ... HaatalıA-ına diyeyim, 
müptell olanlar ekseriyetle faydnız 
bir çareye baı Tururlar. Aralarından 
çokunun &yaptıfı parmaklarına bir 
iplik geçirmektir. Yakalarının bir 
ken.arına ele batacak ıeldld., bir iğu 
geçırenler, yahut ta mendillerinin bir 
ucuna bir dOtOm yapanlar da vardır. 

Yalnız erteai gOn allmkOrmek için 
mendlllerini çıkardıklan nn dikkat. 
aizlikle parmaklarına İfneyl batırdık· 
ları zaman alıklaıtıkları da muhak
kaktır. DilğümQ aeden yaptıklarını, 
ipliği parmaklarına neden geçirdllıde· 
rini ve ij-neyi yakalarına neden tak· 
taktarını unutmuılardır. Saatlerce 
kafa yorarlar; mQhim, kim bilir belki 
de hayati bir i•i unuttuklan aehabıaa 
dDterler. 

Yanı batımda cere1aa eden bir 
muhavereyi dinlerken ba hatırlatıe• 
çarelerin gazeteciler için d• lCb•muH 
kani oldum. 

ÔnOmdeki mHada lld doıt o, •. 
ruyor]ardı. Bir gazeteci geçti. Çaiu •· 
rak bir tane aldılar. Ve bir 1udum 
kahve ile bir nef11 algara araaınd• 
g6z gezdirdiler, blriıinin Hıinl itit. 
tim; gördlij"O Hrlbhaları okuyordu: 

- Gayrimilbadillerlerln vaziyeti 
kat'i tekilde halledileeektir, gOmOt 
paraların baaılmaaına on gilne kadar 
baılanacaktır. Hayatın ucuıılatılmaııaa 
calıtılacaktır, diyordu, birden gaH• 
teyi büktü., ilk aayfaaının bat tara. 
fına baktı, aonra arkadatına döndil. 

- Müveniin bana eaki bir nilı
hayı sattığını sanmı ttım, amma detfl, 
bugünkü ga:r.etel Fakat ben bOtiln bu 
haberleri bir ay evvel de okuduğuma 
eminim, anlatılan gazeteci yaaılacall 
bir fey bulamayınca 11kilerini tel . 
rarlamıı 1,, 

Adam haklıdır, yalnaa kabahat 
gazetecide mi dP.Ail mi? Tarafgirlik 
ettiğime zahip olacakaınıı, fakat sual• 
menfi cevap vereı:etim, bir defa 
kendinizi onun yerine koyunuz: 

Sabahleyin idarehaneden çıkmıfll• 
nız, meseleyi keatlrmekt en aallbi
yetli zatı bulmuııunus, alze temin 
etmit: 

- Gayrimübadillerin nıiyetı halle· 
dilecek, gilmilf paraların buılmaıına 
on ırDne kadar baılanacak, v• haya• 
bn ucuzlatıJmaaına. çalıfi)acakf Karı•· 
nııdaklnla alJzDnc inanmakla mOkel
lefainiz ve ltittitiniıi aynen yaz• 
mıtsınıı. Aradan günler degil, hafta
lar aylar, bazı ahTalde de aeneler 
geçmit ve söylenenlerin hiçbiri olma
mıf. Sonra gilnOn birinde tuadüf, 
yahut meılekt mecburiyet ılzi yine 
bu daireye götDrmiltı yine ayni feyi 
dln1emiı, ayni ıeyl yazmııaınaz. 

Ve okuyan tikiyetçidirı 
- Bütün bunları ben bir ay evvel 

de ititmiıtim. 
Haklıdır amma, gazeteci de hOı· 

nllzanla mükelleftir. İıitmif, lnanmıı, 
yazmııtır. 

Bir defa yazılanın artık tekr:\J 
edilmemeai itine gelince, unutkanlı~a 
karıı çare aramaya bunun için Ubum 
görüyorum. Gazetecinin bu makaatla 
kaç tane mendil dl:lgllmG yapmuı, 
yakHına kaç tane iğne takma11, par· 
mağına da kaç tane iplik geçirm11I 
lii:ıım? Heubını Allah bilir. 

En iyi çare, sannederlm, hergGa 
yaz.ılan haberlerin aerlevbalarına litte 
halinde bir kltıda geçirmek olacak. 
Artık yapılacak t•}' lıaaittir, her anbah 
ite baıl ıırken bir defa flıteye gl!z 
atmalı, bir defa yazılanı kaydetmeli 
ve yapılan vadi de tu•ulmuı farzet· 
melidir ı 

GayrimObadillerin vasiyetleri hal· 
ledilmiıtir, gOmilt paralar baaılmııt:r, 
hayat ucu:ılamıthr, amma, biltO D 

bunlar olmamıf, olmayabilir ya, •;• 
olmuı far:ıcdiniı. Hiç olma11a kalben 
fer<dıl:ıra nı:ıı 1 

Tayyarecilerimizlehistandı 
Varşova, 15 (A. A.) - Türk 

tayyare zabitlerinden YDıbaıa 
pilot Ferruh Beyle refHcaaı 'te 
Yllzbatı pilot Zeki Bey, Grudıı.. 
adz'e gelmiılerdir. TayyarecUw 
endaht ve bombardıman mektep· 
lcrini ziyaret etmek için Uç gh 
kalacaklardır. 

An:carada Eir Otobüa 
Devrildi 

Ank9ra, tS - Bufün ( 4 .. ) 
bumda bir o~ob~ı de"Hdi -ç.faoe 
buluna:ı yul, .,far~•n Çaoakkaıa 
Mcb'u3u Zl~ • Ge•b., Beyi• 
lıcsyınuldeai, Mublla 8. la rıflkut 
Hao:mlar :iııı d ıter blı- Hanım 
y•r~:•• · :..h:a:-. liunlerdan tonuoc• 
ıunu11 yaraaı •tar o)duta lçia 
hutaneye kı!dırtldı. 



~M~M_.aran~ 
Armutluda 
Fıstıklı 
Köyü 

Armutlu (Husuıl) - Fııtıklı 
köyil, kHabamıza bir aaat mesa· 
fede ye sahilden (20) dakika iç~ 
rldedir. Sahilde birkaç bllyftk 
çam ağacı ve zeytinlikler görü· 
llir. Köyo dt\z ve kumlu bir yotla 
ıidilir. (156) evi olan Fııbklı 
köyU, balıkçılığı ve meyvacılığı 

Ue şöhret bulmuıtur. 
Halkı oldukça çalııkandır. Bu 

ıene balıkçıhğa rağbet azalmıştır. 
Meyvacılık, balıkçılığa nisbcten 
iyidir. Marmara denizi mmtaka· 
•ında ilk karpuz yeti~tiren yer 
burasıdır. Hemen her evde kuyu 
bulunabilir. Bu kuyular sayesinde 
yaz mevsiminde herkes bayılma 
derecesinde iken, buz gibi tatlı 
ıularile suinlemek kabildir. 

Futıklıdan takriben yarım 18· 

at mesafede (Kavacık) denilen 
çamlık Fııtıkhnın en gti%el yerlea 
rinden biridir. Burada türlU me)•Va 
yetiıtirmek kabildir. Halk 7.ey· 
tincilikle de uğraıır ve çok istifa· 
deler temin eder. Fıabklı, en 
güzel plajlara ve saf çam hava· 
sına malik, güzel manzaralı bir 
köydUr. 

Ada pazarında 
15 Kuruıluk Bir Sepet 
için Bir Adam Öldürüldü 

Adap11zan ( Huıusi ) - Pazar 
yerinde on beı kuruşluk bir 
•epet lçln feci bir dnayet olmuı, 
Ud kişi yaralanmıt ve bir kiıi de 
almış olduğu yaranın teairile 
haatanede ölmilttUr. 

Tığcılar mahallesinden sebzeci 
lamet bir hamaldan 15 kuruıa 
bir ıepet almıtbr. Bu sepet ıeb-
xeci 1adık oğlu Murtauya ait 
imiş. Sepeti fımailin aergiainde 
g5rilnce almıı ve kendi ıergisine 
ıtstnrmDştür. 

Bu sırada lametin kUçUk kar· 
deşl olan Ilyaı Murtazanm sergi· 
aine giderek sepeti geri almak 
l•temiı ve aralarında kavga çık .. 
mış, Murtaza Uyası başından san· 
dalye ile yaralamıt ve halk 
tarafından kavgacılar · aynlmıt 

ise de llyas bu vaziyete fena 
halde lçerlemit olduğundan eline 
geçirdiği bıçakla te,<rar Murta· 
zanın U:ıerine koıarak Murtazayı 

arkasından ağırca yaralamııtır. 

Vak'aya zabıta yetiıerek llya11n 
elinden bıçak almmıt llyas ve 
ağabeysi ismet diğer kavgactlar 
ve ıahitler karakola sevkedilmiı· 
ler, fakat bu sırada ismet komise,. 
liğe mllracaat ederek sergisinin 
kimsesiz kaldığını ve mallarının 

zayi olacağım eğer müsaade 
olursa bir polis memuru ile bir· 
likte pazar yerine gidilerek ser· 
gisini toplamak istediğini söyle· 
mit ve bu aöz de makul görnle· 
rek üçüncü komiser Tahsin Beyle 
birlikte pazar yerine gönderil· 
mişlir. Sergiler toplanmakta iken 
Murtazanm küçük kardeşi olan Şa· 

tir eline geçirdiği büyük bir bıçakla 
ismetin arkasına vurmuş, ve ağır 
surette yaralayarak kaçmıştır. 

Üçü en Komiıer Tahsin Bey 
Şakirin peşine dlitmfiş ise de ka· 
labnl.aktan istifade eden Şakir 

kaçmıştır. 

Her iki yarah hemen hasta• 
ıeye aevkedilm .şlerse de ismet al· 
d1ğı y ranın tesirile ölmüştür. 

Müddeıumumilik ife vazıyet et· 
m.ş ir .. 

• 

Zaframboluda Bir Ağır Ceza Mah
kemesine ihtiyaç Var 

Z afram bolu. 
(Hususi) - Zaf· 
rambolu, Zon· 
guldak vilayeti· 
nin en ehemmi· 
yetil ve büylik 
bir kaza mer• 
kezi olduğu ka· 
dar yurdumuz• 
daki kaza me,. 
kezlerimizin de 
en büyüklerin· 
den biridir. 

Kazımın Ulus 
Eflani •e Ak· 
taş nahlyelerf 
her biri baıhba· 
ıına bir kaza 
olabilecek hUyl\k· 
lüktedir. Bu g~ 
niş hudut içinde yerleıen Ud yilz 
ijç yüz köy vardır. Her lı6y ayrı 
ayrı mahallelere ayrılmıı olup 
her parçayı bir köy ıaymak il· 
ıımgelirse ad itibarile bu parçalar 
iki bini geçer, çUnkU her muh· 
tarlık ayrı ayrı iıim taşıyan 7·8 
mahalleye münkaaimdlr. 

Mes Ji kazanan merkez köy· 
lerinden Cerçen altı mahalle· 
den ibarettir. Bu köylin mabnHe· 
lerini dolaşmak lıizımgelirae etra· 
fında iki saat gezmek icap eder. 

Bunun gibi (Seyyitler), (Koı· 
bakla) kö) leri de aynıdır. 

Uluı, Eflani ve Aktaı nahi· 
) elerinde de vaziyet böyledir. 

Za/,01116olıı AüklJmel io1'a/ı 
l<.aza merkezlerine (18-20) 

aaat uzakta köyler vardır. 
Bu köylerin merkez kaza ile 

birlikte tam (kırk beş) mektebi 
vardır.. Kırk beş mektep hilen 
faaliyette bulunanlardır. 

Bundan baıka henüz açılma· 
mış olan on mektep yeniden şu 
bir yıl içinde yapılmıştır. Bu hu· 
susta kaymakam İhsan Beyle ma· 
arif memuru Veli Beyin çalışma· 

ları takdire değer mahiyette ol· 
duğu gibi Aktaı nahiyesi mUdürU 
Zeki Beyin faaliyeti de bu m~ 
yanda sayılmıya değer. 

Kazamızın, tapu, nüfus, ma4 

liye işleri makine gibi yolundadır. 

Adliye teşkl· 
litı hemen kendi 
salahiyeti ve Ya· 
zifesi dahilindeki 

l 
lılerl gllnUgUntı· 

ne çıkartmaktadır. 
Yalnız, Ttlaat iti· 

'İ 

,, barile çok büyük 
olan bu kazada 
Ağır Cexa teşki· 
llbnın bulunma· 
ması adli itleri olan 
halkın Bartına 
kadar gidip gel
mealni giiçleştir· 
mekte idi. 

Bu defa, Bar· 
tın Ağır Ceza 
mahkemeıinln de 
llgaıile bu gllç• 

lllk bir kat daha artacaktır. ÇUn· 
kU bu vakte kadar Barbnda g5-
rUlmekte olan Ağır Ceza itlerinin 
resmi istatistiklere nuaran en 
fazlasını vazife dolayıelle Zafram· 
boludan gelen daYalar teıkil 
ediyordu. 

Bartındakl Ağır Ceza teikila· 
tının kaldmlmaaile... Bu meaafe 
füphesiz daha çok uıaklaıacak 
ve müşkülatla dediğimiz gibi bir 
kat daha artacaktır. 

Kazanın ehemmiyeti ve vaka· 
yıın çokluğu itibarile burada b!r 
Ağır Ceza teikilitına kat'i ihtiyaç 
olduğu iÖZe çarpmaktadır. 

Mehmet EnYer 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Muğlada !Gemlikte Maarif ı 
Hararetli Bir Yol Yapma Hareketleri 

1 Faaliyeti Var 
Muğla, 15 (A. A.) - Vili· 

yetin her tarafında yol faaliyeti 
hararetle devam ediyor. Mükellef 
amele akın akın yollara gitmek· 
tedir. BlitUn yollarda halen 600 
amele çalıımaktadır. Vilayetin 
en mühim yollanndan olan Tavas 
yolunda yeniden 8 kilometrelik 
toprak dOıeltilmesl açdmıtbr. Bu 
yol Muğladan itibaren 25incl 
kilometreye ulaşmııtır. 

Adana Borsasmda Pamuk 
fiatleri 

Adana, 15 ( A.A ) - Boraa· 
mııda pamuk ve koza üzerine 
hararetli alış verişler olmuştur. 
Üç dört günden beri yavaş yavaş 
yükselmekte olan Mısır pamukla
rımızın kilosu 36, 37 ,5 kuruşa 
•atılmıştır. Yerli pamuklarımızm 
kilosu da 29 kuruıtan 32 kuruıa 
ytıkselmiftir. 

Adana Halkavi Reisllğı 
Adana, 15 ( A.A ) - Şimdiye 

kadar C. H. Fukaıı Vilayet ld8re 
Heyeti Reisi Aksaray Meb'uıu 
Ahmet Süreyya Bey tarafından 
vekaleten idare edilen Halkevl 
Reisliğine eıki meb'uslarımızdan 
Ramazan oğlu Kemal Bey ıeçil· 
miştir. 

Adanada Yağmur 
Adana, 15 ( A.A )-Şehrlmiıe 

ve civarına bir buçuk saat kadar 
devam eden bir yağmur yağmış· 
tır. Yağmur umumi olmamatda 
beraber yağan yerlerde esasen 
pek aı olan kozalara zararı 
olmuştur. 

Umurbeyde Su 
Gemlik (Hususi) - Umurbeyde 

su ~ olları faaliyetine devam edi· 
liyor. Geçenlerde 6,000 litre au 
nlacak bir deponun açım resmi 
yapıldı ve tezahüratın ıevlnçli 
şekli tell'rafla 1ktısat Vekili Celil 
Beye bildirildi. 

Gemlik (Huauıi) - Gemlikte 
kuvvetli bir mıa.arif hareketi baı· 
lamışhr. Bu 
hareketi bil· 
ha asa yeni 
maarif memu· 
rumuz Cemli 
Beye borçlu· 
yuz. Cemil B. 
maarifçe pek 
iyi tanınmıı bir 
genç olduğu 

lçln bizzat Ma· 
arif müdllrU 
Fakir B. hatta Gemlik Maarif 
ilk tedrisat m•m•r11 Cemil B. 
Ba,mUdUrll All Riza Bey bu ha· 
reketleri yakından görmek için 
Gemliğe kadar gelmiıler ve mu
allimlerle bir çay ziyafetinde çok 
samimi konuımalarda bulnnmuı· 
lardır. Ali Riza Bey karşısında 
talebelerini ve çok yakından ta· 
mdıklarını muallim olarak gör· 
düğli için pek heyecana kapılmıı: 

- Ben sizi daima çok jyl 
olarak görmek iaterim. Farzımuhal 
olarak tecziyeniz makaadile An· 
karaya gelecek bir inzibat meclisi 
kararı benim için bUyUk bir azap 
yükii olacaktır demiıtlr. 

lf Muallimler birliğinin azasını 
tamamlamak llzere yapılacak 
intihapta Maarif memuru Cemil 
Bey riyasete, Kadriye Hanım da 
azalığa seçilmek suretilo idare 
heyetini teşkil etmişlerdir. 

lf Açılacak olan Halkevl 
temsil heyeti de teıekkDl etti. 
Ragıbe, Muıtafa Hayret, Raılt, 
Kemal, Nurettin Hanım ve Beyler 
bu itle seçilme netlceıinde vazife 
almıılardır. 

Zaframbolu Evkaf Memurluğu 
Adapazan ( Hususi ) - Kaza• 

mıı Evkaf memurlarından Meh• 
met Efendi Zafratıbolu Evkaf me· 
murluğuna tayin edilmiştir. · 

Sapancada 
Yakalanan Kaça çılar 
Adapazarı (Husuıi) - Sapan• 

caya gelen yabancı iki kaçakçı 
jandarmalar tarafından derdeat 
edilmlı, tızerleri arandığında ka· 
çakçı oldukları teabit edilmlı ve 
ayakkabılarını içindo 1080 adet 
kaçak çakmak taşı bulunarak 
tevkif olunmutlardır. 

Memlekette 
Belediye Seçimi 

lıtanbul, 15 (A. A.) - C. H. 
F. Umumi katipliğinden: 

Eskişehir, Havza, İpsala ve 
Ke,an'da da belediye seçimi bit· 
miı ve fırka nam7.etleri ittifakla 
seçilmiştir. 

Muğla'd 

Muğla, 15 (A. A.) - Belediye 
intihabı devam ediyor. Halk rey• 
lerini vermek için sandık baıında 
sıra bekliyor. Atılan reylerin ade· 
di 3000 i bulmuıtur. En çetin 
intihap senelerinde bile bu kadar 
rey atalmamıf ve halk reyini lıti
male koımamııtır. 

Samsunda Maç 
Samı un, (Hususi) - Trabzon• 

spor • Giresun maçı çok heye· 
canlı almuf, Trabzonlular 2 • O 
galip ıelmiılerdir. Trabzonıpor 
ile Samsun ıampiyonu arasında 
yapılan maçta hakem ofllaytten 
bir gol kararı vermiı, Trabzon· 
sporlular buna ltiru; ederek ker 
fi yeti F ederasyooa bildirmişlerdir. 

Adapazarmda Bir Ziyafet 
Adapazarı (Huıuıt) - 934 

Kocaeli mıntakası ıampiyonu Ada· 
pazarı idman yurdu şerefine Be• 
le diye relıi Ahmet F alk Bey ta· 
rafından idman yurdu kulUp bi· 
naaında bir çay verilmiştir. Ziya· 
fette kaymakam Agah Alp, C.H.F 
reisi Galip, Halkevi reisi Asım 
Beyler ve daha birçok zevat bu· 
lunmuıtur. 

Birinci tetrin 16 

Ev Doktoru 

Müzmin 
Romatizma 

Müzmin romatizma kadar bir 
haıtayı sıkan ve berbat eden ıey 
yoktur. Çtınkil müzmin romatiz· 
ma, eaaa itibarile tek ve aebebl 
muayyen bir rahatsızlık değildir 
ki ona g~re tedavi çaresine baı 
vurulsun. 

Böyle bir hastalığın zaman zamaı 
tlddellenen ağrıları vardır. Maf• 
sallarda tagayyürat olur. Bu ta• 
gayyürat neden ileri gelir? Acaba 
eski bir belsoğukluğunun bırak· 
tığı iz midir? Yoksa sebebi meçhul 
bir kan zehirlenmesi midir? D .... a 
sonra damar haatalıklnrıwn bir 
neticeıi midir"/ 

Büttin bu karmakans•l" ,.. J."'ple
rin arasında bugfin içir ...... olan 
cihet şudur~ ki mftzmın romatlz• 
manm menşei ekseriyetle verem 
hastalığıdır. Bu hakikati bakteriyo
loji noktainaz.anndan ispat etmek 
kolay değildir. Fak at hastanın 
mazisi, rahatsızlığın devamı, ha• 
raretin a&ratli çıkııları, renksiz• 
Uk, zayıflık, salisilath tedaviler 
karşısında ağrıların durmayışı, 

tUberkUlio tınngaın kartıımda 
cilt reaksiyonu ve daha birtakım 
deliller bunun kafi ve vazıh ifa• 
deleridir. Binaennleyh iş bu mec
raya girince hastahğın tedavi 
şeklinde da değişiklik olmak icap 
eder. Nitekim bu hakikat anlnşı• 
lır anlaıılmaz •cJğer veremlerl 
ftzerinde tesiri malüm olan altın 
tuzları müzmin romatizmaya pek 
eyi gelmektedir. Gusaenin basil
lere karşı kuJlanılan Allergin 
ismindeki aııın çok eyi neticeler 
vermektedir. Bütiln bunlar hasta• 
lığın mentelni tayin için gUıol 
Ye kıymetli vasıtalardır. 

Mamafih bu teda'ri ıekli ea• 
yeslnde iyi netice alımyor diye 
ıimdlye kadar tatbik olunan uıul• 
lerl de bir tarafa bırakmak doğru 
değildir. 

Basillere kartı qı ne'rinden 
lliçlar ağrı Ye ıızıları durdurabi· 
lirae de mHelA ciğer yarası Oze
rinde mUeasir olmaz. Binaenaleyh 
böyle bir hastayı tedavi eden 
doktor yalnız hır şekil tedavi ile 
iktlf a etmemelidir. Sıcak hava 
duşları, elektrik kataplazması, 
iyot tedaviıl, yOkıek tevettür, 
radyom, toryom, icabında bilhassa 
eskimiş romatizmalarda an zehri 
çok fayda verebilir. 

Ayrıca ııcak su vesıcak çamur 
banyoları da bilhaS&a tavsiyeye 
değer. Fakat bütlin bunlar dok• 
torun mun Ye esaılı tetkikinden 
ıonra üzerinde karar kılınacak 
tedavi usulleridir. 

Binaenaleyh müzmin romatiz· 
ma diye yalnız bir şekil Uzerinde 
karar kılmak doğru değildir. Bil· 
hassa haıtahğın ileri geldiği ıebebl 
evvel! anlamak ve onu teıbit et• 
tikten ıonra kolları sıvamak 
lizımdır. Müzmin romatizmanın 
veremden de ileri gdebileceğinl 
belki size kimıe söylememişti. 
Fakat bu; buglin fennin is bat 
etmiş olduğu bir hakikattir ve 
menşei verem olan bir romatiz• 
ma yanlış tedavi edilirse muhak· 
kak ki vahim neticeler verebilir· 1'. 

An tal yada Spor 
Antalya (Hususi) - Antalya 

ıporcuları 12 Teşrinievvelde 
Isparta, Muğla, Çukurova taktm
larile birer maç yapacaklardır. 
Ekzersizlere başlanmi şlır. "u 
ekzersiz maçlarından Akdeniz 
sporun A takımı, B takımım 1-2 
golle yenmiştir. 
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( S-ıgael Aı~mi) 
Suikast Facia
sından Sonra 
Siyasi ithamlar 

M rsil,.Ya suikasti faciasından son
ra siyasetin dili dedlko u#"a baıladı. 
'Y"Ugoslavya'da 1ta1ya Ye Macarisbm 
a1eyhine yap bn 'flÜmrıyiflerden sonra 
•o'Iifıka dedıkoduauna daha "1 

l>ir iııırarel verileli: 
t - 13u .uik sl.lıı, Yıuaosluy.a

clan 11\.Yrıhp istiklal kazmmak iıti~en 
Hırvat milliyetperver1i~inİf! kaynaı
maıı neticesi olduğu söylendikten 

sonra iddia e • ki: 
_ Y•pslıııı·f -..ahde.tlai ıkenai 

aleyhine iÖren İtalya., Hll"Yatların 
}'ı116osla..ya ittihadr.Klan .a}'J".ılmak 
Jııuausundaki gayretlerJnden iıtifade 
•tmek emelini l'üdUyordu. Bu 1ebep· 
1eBir ki aon ~uikaat fnclaıında lta1-
yanın da p81'1111lil VArOtr, fmllSI ileri 
.tbilliiyor. 

:2 - Macslst m ~up komta•u 
.&aa Yugealavy.a'aın ~ok luıYntli 
-ama.sı. Macarluın ötedenberi canını 

aılcıyor. 
811 ıeebeple Macaristan, • stiklll 

..... kotu ıHUTatları kqkırtma'k 

..,.etWıe Y •l'•alav.ra t.tlhadıaı par"8• 
lamak mabadını gütmektedir. l,te 
ıon ıuikaat .ifiıade Macar tabrlki de 
müeaair .cılowft.w. 

Her 'Siyan bldbeden '80ırra l>öyle 
-pe 'tin tab.mleri ortaya atilır. Bis 
Wıikde lllypıılutu filpbeli 01- ... 
J.me ıapat& pek ilı W bulwaan iJU 
tekildeki tahminleri, Beynelmilel mü· 
ıauebetkr.dalci .dJlz.gWı1ilk :re jyilik 
t.ultıaa J.iç ıc!-tru bulmuyoruz.. 

itekim Macari.tan, 'kendi al•1· 
lü.e .orlaya at.Uan .bu iddiaları <fİd
clatle tekzip etti. Şu halde, •İyasi 
,aeve.:ıelik yapılacaA"ı yerde 1ıaklkati 
meydana çıkaracak o1ah 'tahkikat n 
-netices"n1 beklemek et't'u • ma~ mı7 
Çin'kU •İyu1 ıdeilikodutar -Ye politika 
•evezelüderi,, u t bükeye Dıur· 
dü,tü gibi :beynelmilel ınilnaı;ebet er· 

ki iyilik gayretlerini .de boşa ~ıkarır. 
Dflımi:ıi tut lım, neticeyi b kliye

liaa. En 9iai wımdilik b..ıdur. - -tr 

Bir Maden 
Faciası 

'Uyon, 1'5 {A. A., - Sen P.iyer 
l.•pa.lt maclen -ocafında ~nll!Ui 
W.. d&t ame&.nia akibetinden 
tamamüe imit ke-.i!miı .ikea. bunlar
dan iki tane•~ •ak olara~ kurtarı1· 
mııtır. lçleırincleıı biri fazla bitkin 
oldutundan, "biraz aonra 61mtlıt11r. 

B 
lspanqa 
Sükuna Doğru 
Gidiyor 

Hen ı ( Frannda ) , 15 ~A.A) 
fyı mnliiın alı:n İspanyol mahafiline 
nıız ran Kntafony~da henüz hiçbir 
idam cezası tatb k eı:lllmemiotir. Bu 
m hafı!, Kumanclan ~erez F~rraz ile 
yüzbaıı Eıkofe h~kkında vcrJen idam 
cezas nın Relıic:Omlıur brdından 
müebbet kürek caaınna tabfıf edile• 
ceğini :ıannetmeldedirler. 

Harp Vezireti 
Madrit, 15 (A. A.) - Merkez Er

kAn harbiye reiıi, Qyjyedo'da bir h f-
tadanberi ilk defa olarak •İ ah ıui 
Itililmediğini tebliğ ebnt"kte:lir. K -
taatın hareketi, Gijon"ch:n ;gelmekte 
o,an kıtan1.11 iltibakmdan .e.-vel OvJ
yedo Ye Korredi7opadakl muharebe· 
lerle durmuf!vr • 

Birçok oiiler tealim olar.ate 'b~p-

ıedilmitler, top, mitralyoz ve silik 
ele geçirilmiıtir. Aailerm aon kısmı 

dat'ara kaçmaktadır. Karıtık olan bu 
yeıine mıntakada •• anki'ınun ıllr· 

atle teeHB• ed~cetl anlatılmaktadır. 
Madrit, l5 ( A. A. ) - Oviedo'da 

ımkon btıldlm s11rmektedir. Asker 
kuvvetleri, lhtilAlcilerin ıığınma,ta 

teıebbilı ettikleri daA-lık araı&iye do~ru 
kuıatma hareketine denm edi.Yorlar. 
kpanyanın diter 1mımlarile Faa'ta 
aikuDet ':Vardır. 

• ŞiddetH Cezalar 
MBllrit, 15 (A. A.;t - Vaiiyet, ıta

biiye dönmtlttOr. Y nlnız, tramv.ayları 
muhafaza eden askerJer, burada bir 
lhlil&\ vu'kubuli:iu'tunu hatırlatmakta
ıdır • 

Dilu., '' El Scay.aliata .., dua .maada 
bütün gazeteler ç 'kmııtır. Hepsl de 
Uı'tilAli 1:akb"tı ed1yor1111'. 

Beyaa olaadaj'uaa pre, bakinnet 
Aaturiy.aa't.a ıtiddctll .cezalar :tbilt 
edecektir. Bu havalide mühim :zayiat 
elmuıtur. llilhaasa, aailerin patlıyan 

ceph ne ~i pek -çok Jteletat Terdir
m"ştir. 

ıral Karol 
Parise Gidecek 
Bu Seyah t Üç Aylık 

Matemden Sonra Olacak 
Paris, 15 (A.A.t - L'Ondradıın Jur• 

nal gnzetu"ne "!diriliyor: 
Bükreıten gelea bir habue göre, 

M. T.it01uko ile aörüıen kıral Kııro1, 
ilç aylık matem deneıi geçirdikten 
ıonra, Frıınaaya mlitaaav\.·er olan 
Ttsmi ziyaretini ffaya kantr verm'iflir. 

Aşk 
Gençlerindir 
·lo .48 

16- 10 - 934 
Her tarafında bir ağırhaşlılık 

blssedil~n büyük salou bilhaua 
e11adaa biraz anlıyan kaymakam 
i>eyia. haııımınm üzerinde çok iyi 
tetir btraktl yavatÇa Hasibe 
Han)ma: 

- Ben numarayı verdim, dedt. 
Kibar insanlar.. Tıpkı H6srev 
Paşaların sa!onu gibi.. Onlar da 
esiri kibarlardandır. 

Huibe Haomı Maçkadaki 
apartımanı daha allslll daha şata• 
lath bulmuştu. 

- Ben neler iÖrmiiılml 
Gibilerde dudak büktü. 
Kaymakam Beyin hanımı onun 

maksadını antadı: 
- Yok, dedi, dudak btıkme 

Hasibe Hamm. Eski kibarlar 
başka olur. Bak ıu salonda tiyle 
derme çatma elf& ar mı? Hepsi 
yerJI yerinde, ae kadar oturakla.. 
ıu gördllğün camekanların i~lerine 
dikkat •l&ene, hepis.i antika dolu. 

Hasibe Hanım bunları gör· 
memişti. 

YUbek, kume camlı Luisez 
bir köıelikte her .halde pek kıy· 
.. tli Oldukları anlatılan elmaatıraı 

Burhan Cahil 

kiaeler, Bohem nargileler, glimllı 
kutular, Hint Jıi oymalı, mineti 
minyatür biblolar. 

BUyük pençe.renin tintiade insan 
boyunca bir kız heykeli. KolU11u 
.kaldınw4, .av.uçlarında bir Jimba 
tutuyor. Lambanın abajuru <Wim, 
dilim, tıpkı gl\net reamJ gibi 
aç.ılmlf. 

Huibe Haoun bu eıyaaın 
ağırhğa albnda sılnlml§ gibi geniş 
bir nefea aldı: 

- Belli, dedi. Hu yerde g6r· 
mediğimiz ıeyleri var. 

• - Ayol bu evde cinlu top 
oynuyor. Baksana '1t yok. Kos
koca kötk içinde sea ititilmiyor. 
Yal!ılak mıdarJar nedirler bunlar. 

Hasibe Hanım ıbeoüz ialardı
dwm bitirmişti kJ uzaktaa a~lan 
bir kapının aeli duyuldu. Sonra 
büyllk mermer holde abeden 
narin kadın sesleri duyuldu. 

Aralık •alon kapısı açıldı 
uzun boylu, uçlanna ak dliı
mllf, kibM yüzlii bir hanımefendi 
jçeri girdi 

Kaymakam Beyin haoımı Ha· 
ıibe hanıma da işaret ederek 

l 

SON POSTA 

T o 
iyaset A eminde Bir Kayıp 

Fransanın Eski Cümhur 
Re.si . Puv nkare Öldü 

Par~s, 15 (A.A.) - .M. Pavankare 
ihaatalanmıştır. Odas n1an çıkam!yor. 
Kendi•ini, dfio muayene eden ıhekim· 
ler, sıhhi ahvalinin hiçbir endiıeyl 
mucip olmadıtını beyan etmiflerd"r. 

Par.is. 15 ( A. A.) - E!!ba'k Reiıi
cümbur M. Puvnnkare bu sabah .aat 
3,30 dn ölmüştnr. 

Pariı, 15 ( A. A. ) - M. Dumug 
bu nbah, diğer hükumet erklnı ile , 
birlikle M. Puankarenin ce•azesinl 
ll!lellmlaınıt, dul lcalnn :zevcetiine keadi 
namına ve hükümet namına tazi]'et• 
le.rini bilclirm i~tir. 

Z:unıeClildlt"ne gtire bükümet 'M. 
Puankar.eye milli cenaze ıneruiml 

yapacaktır. Fakat heailz M. Puanka
reain \'asiyetnameai "Bçılınarwtl.ır. 

* Son Posta:.t.vukat ~• siyaset adamı 
olan Reymon Pıuvankare büyUk harbin 

Amillerinden biri olara1' öae .arillOr. 
BO_yilk harpten evveJ Ruı,Ya, f,.anaa 

ve lnılltere eraa ndaki " itilafı mG
ıellea,,in de Puvankarenin ıiyaai gay• .J 

retlle vücut 'buldu}u söy1enir. 

Fransaaa ıenel~rce mebuı, ayan 
anı11 nartr, bafvekil Cümlıar r.eiai ve 
yine baıvekil olan Puvankare dün 
ılSldUıO :tfin 74 yqıııda icD. O, ıeno 
evvel Pari• bnroau re.ialijine .do ıeç.il• 

mit, fakat bir müddet sonra çekllmif 
olan Reymoa Puvanlcare 1 60 tarihin· 
de Fransada Bar Lö Dnk kaanbaaında 
doğmuytur. Yilkııek tahailloi Perjı 
tıukuk fakültesinde yapmıf, bir mnd .. 
det ovul;lltl k etm"t ve ıı:yui hayata 
'f.h1ara'k evvell mebuı aeçilmif, sonra 
«yana a-eçmİf, yllkaek t likati saye
•inde nuar dikkati celbeder.ek mızır 
........ -ar ....... u-o ............. 
Cnmhur rei•I .eçUmiıtlr. J926 da 
akademiye at.a intıhap editmiıti. 

'f'r nkı 'O tırt rm ı re Fransız mnliye• 
ıalııe1de lbugAnkü kunetli liıtilcameti o 
vennlıtir. 

~=:====-===':~====-= 

Amerlkada ı,a1zler 
Vatlngton, 15 (A. A.) - Amerika 

it federa1yonunun hesabına glSre 
Amerika it•islcrinln sayısı 10,834,000 

.av. 

hemen ayağa kalktı. Hanımefeıı· 
di ,ok auik ıbir tavuria ve hafif 
bir çerkea ıiveıile: 

- Rica edttim efendim, c:J.di. 
Rahat11z .olmayııuz efendim. 

Ve onlann biraz :Ptkın hare
ketlerine dikkat ederek ili'f'e 
etti: 

- Affederain·ı;, teşrifinizi geç 
haber verdiler. Beklettik zanne· 
derim. 

Kaymakam beyin hanımı \e\ .. 
rar yerine otururken: 

- Estağfurullah1 efendim, dedi. 
Hiç beklemedik. Sonra glillim .. 
sedi: 

- Hem beklesek te ne" çıkar 

efendim. 
Hasibe bawm da bir feybr 

söylemek istiyordu. Falcat hanım 
efendinin lıati, tavru .ideta ağzına 
kilit vurmuş gibi bir türll ~e
mni •"1mıyordu. 

Hanunefeıı di miaalirierinUı :a· 
1armı hallerinden deri.al anla· 
anıtı. Onlan 'Slkmbda?ı kurtarmak 
için ~öze 1'endisi ba~ladı. 

- Ziyaretinizin sebebini kalfa 
a6yledi efendim. Kuıma g5rmelc 
için teşrif buyurulmuş tiyle mil 

lkiai birden atıldılar: 

- Evet efe.adim. 
Hanımefendi mhıafirlerile hem 

konuıuyor hem hissettirmeden 
tepeden tırnr.ğa kadar süzüyordu. 

Hasibe hanımın bugUn için 

. J'ovankarenin :son resimlerinden Uri 

Paria, 15 (A.A.) - Fraaaada vill· 
yet mecJiı1eri intihabatı bitmlttir. 
Mu1ı~lif fımlaTın vaziyelinde lkayae 
~·r deJifildik •mamııbr. 

ıbacaklarma geçirdijl :yeni ~orap
Jan dizbağı 'gevJek olduğu .Jpin 
huruımuı, ı&karpinlerine doğru 
çizgJ 'İzgi olmu,ıu. Kay.makam 
beyin hanamı yeni y.aplar-Oığı maa· 
toıu burufmaaın diye otururken 
eteklerini 'kaldırıp enterisi ile 
.koituğa yerleşticmif, mantonun 
etek tarafları .iki yawndan bohça 
gibi kabarmııtı. 

.Hanımefendi hanları gör:ıdUğ&l· 
ntt aezdirmiyerek konuşmasıaa 
devam etti; 

- Neredeıı teşrif buyurulu
y.or elendim. 

Huibe ıH. ıartık k011uşınak 
hakkım IU'kadaşına bırakmqb. 

Kaymakam Beyin Hanımı ce· 
Y.ap verdi: 

- K'Bmköyhden efendim. 
Ve 'İ'lalıat vcnnek 4tizumnnu 

Hissederek Hasibe Hanımı işaret 
etti. 

- Hanımefendi azlz ahbabım· 
dır. Y etişmiı, pırlanta gibi oj• 
hı nr. Evtenmrme'k istiyor. Hem 
eski ahbab~z. hem komşuyuz. 
Bu hayırlı ifİ beraber y&palım, 
dedik. 

Ve hir u gerinerek sesine 
daha bnet vererek: 

- Ben lcaymalmm Nuri Be
yin Tefikasl),m. Tanırsınız tabii, 
dedi. 

Hanımefendi ilk -defa iıittiği 
bu ismi tanımak için :kendini 
epey 'Zorladı. Fakat batınnc!a 

( Gönül işleri ) 

Kaynanamın 
Hırçznllğından 
Bıkıp Usandım 

Bir sene evvel ısevişe.rek temiz 
kalpli bir gençle evlendim. Evlen-
d~ğimizln ilk günle· :nde çok 
mes'ut yaşıyorduk. Az zaman 
sonra kaynanamın müthiş h1rçın
lıldan, kıskançlıkları tahammül 
edilmez bir şekU a1dı. Kocamı 
çok seviyorum, fakat bu gürllltll 
ve kavgalardf" . da uaandım. Böyle 
devam ıedtsce.lc: oluna yuvamı 
terke mecbur kalacağım gibi 
geliyor. K.acamm bunda bİI' 
kabahab yoksa da anneainin bu 
halleri devam ettikçe ocağımLZcla 
ıaadet kalmayacak, Fikrinize 
ihtlcacım var. 

Nişantaşı: B. H 

Kızım; 'aana hak veriyorum. 
Bazı kaymvaldelerln manasız ve 
yersiz gllrültUleri ve hele kıskanç .. 
Mdan yuva yıkmaya sebep olmuı· 
tur. Fa'kat bunda 'kan ve koca· 
mn da tedbirsldikler1 varclar. Ya
pacağın 1İf fU olmalıdır. 

Kocaaa olup biteni: iıiddetsiz 
v.e sinırm bir vaz.iy•tte anlat. 
Kaynananı .aevdijioi, fakat bazı 
lurçınlıldarı yüzünden ısbrap .çek· 
tiğini sö,Yle ve bu •aziyetin önUne 
geçmesini iste. Bu vaziyetin sona 
er.meli ıkocanın elindedir. Ya 
ka,ynanadan ayrı bir evde oturur
susunuz, ki vaz.lyet müsait ise en 
kestirme çare budur, yabnt kocan 
annesi üzerinde müessir olmak 
ıoretile ikaynananın !kıs'ka•çlık ve 
bırçmlıklanna nihayet verir. Fakat 
her şeye l'ağmen dişini :aık, yüre
ğini genli tut ve lkatiyen ·yuvanı 
ter"ketme. ÇllnkU bu, senin için 
çok tehlikeli olur. 

IIANI~'l'EYZE 

lngıRz thtrfd7e Milst•t•rını11 
Siyasi Gezlntllerl 

Kopenhag, 15 ~ A.I\.) - Hariciye 
m"lıtqıw !L-ord Eden, diln Stokbobae 
luıreket etm'iftir . 

Define Arır-tar 
Pıaaama, 15 ( ~.A. ~ - Ko.tarlka 

itOkümeti iki motör isinde Kokoı 
adaaıaa pOliıler ~öndermittir. 'Polia1er, 
~u aaaaa Cleflne ara,yan 1ngiliz1eri 
~ yönderecelderdir • 

böyle bir kaymakem yoktu. 
Boı:madı: 

- ~htima1 -efendim. Deai. 
flasibe Hanna yav.q ya

vaş açı1mııtı. Delikanlı .eğ~ ol
manın verdiği liivünlfle ıhemen 
söze başladı: 

- Allah kimin varsa bajııla· 
sın, benim de biricik evlidım var. 
Mllrllvvetini görmek istiyorum • 
Fakat bu zamanda Jyl -kız bul· 
malc gilç.. he1e Kadıköyüncle kız· 
lar handise ıöğüaleriae yafta asıp 
ı6yle gezecelder. Bilmem bir. b;raz 
kapalı büyüdük .de onun ıçan 
arnnı:z.a gidiyor, galiba. Oolan 
hiç gözlim tutmıyor. Zaten de
likanlılar da onlarla -eğleniyor. 
Zevkediyor4 evlenecekleri ıaman 

yine kıy•da Jcöıede bir alJe kı&ı 
arıyorlar. Dünya bir acayip.. en 
ajırbaılı diye iıittilderimiz kan· 
kırmızı ,ıkıyor. Göa:Umüz yıldı 
artık.. timdi adamakıllı sağlık al• 
mayınca kız bakmıya gitmiyoruz. 
Sizin kü~ülc: hanımın senas1111 çok 
ifitfk. Kalktı'k geldik.. intallah 
kısmettir. Malum ya •• Adet olmuı 
ıbirkere..lıcmıireye söyledimya, biz 
de vaktilekaç gtiriicllye çık'tık,kıı· 
met gelip -çatıncaya .kadar .•• 
Malômya ~fendim. 

Hasibe Hanım likırdı11m tatb· 
ya bağlamayanca ağzuu bli&üp 
aoğuk soğuk güldü: 

- Dejil mi efeıulim. 
( Arka11 •ar t 
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.-.~---------------------~~ 
Bir Oda Uşağının 
Göz Yaşları 

Yugoslavya Kıralının Bllimiin· 

I

Marsilga Ci- den ıonra Yugos
lav.> anın Par.s se· 

nagetindfm fare lhancsi le ta· 
sonra... ziye için gelenlerin 

isimlerini yazmaya mahsus bir 
defter açılmıştı. Kilise camları ile 
camlı ve loş salonda çok ağır 
bir bava vardı, orta) a siyah 
örtülü bir masa, fizerine de 
siyah kaplı bir defter konulmuş• 
tu, zemin kırizantemlerle kaplıy dı, 

karşı duvarda da ölen kıralm 
canlı gibi dur11n bir reımi asılıydı. 

Odanın bir köşesinde ise be
yaz 1açlı ihtiyar bir oda uşağı 
bekliyordu. Bu, kı,alm. sadık 

emektarı idi. Sessiz sessiz ağh· 
yordu, ıoranlara da söylüyordu: 

- Onu 1903 senesind• tanı• 
dım Henüz on . alb yaımdaydı, 

uılu, sakin, çok tatlı bir ço· 
cuktu, hiç unutmam bir gUn 

kardetl Prenı ( Jorj ) un oda· 
ama giriyordu, o sırada Prenı 
( Jorj ) da içeride revolver ile 
kapı llzerinde niıan talimi meş· 

gulmüş, kurşun Alekaandr'ıo ıa
kağından geçti. Hatta saçım da 
biraz kavurdu, kardeıi merak 
ediyordu, ona: 

- " Bir şey yok, dedi, aldırma, 
bu işi kimbl ir, ilerde belki bat• 
katarı yapacaklardır. • .. ,... 

Olen Kıral Birinci Aleksandr, 
hükümdar olmıya namzet 

-.Jl-k-su_i_k_a-.t-'I değildi. Doğuş 
.S l '° lk ıırası itibarile taç, 

e un te ağabeyi Prens 
1orıa geçecekti. Fakat prens 
Jorj ııhhatte olmadığı için yerini 
küçük kardeşine bıraktı. Maama• 
fih bu feragat YugoslaYyada bazı 
kimseleri memnun bırakmamış 
olacak ki, harp esnasında Kı ral 
AleksKndr'ı indirip yerine kar• 
deşl ( Prenı Jorj ) u çıkarmaya 
matuf bir suikast yapıldı. Buııu 

tertip edenler yüksek rütbeli bazı 
Sırp zabitleri idi. Fakat t.atblk 
edilemeden meydana çıktı. Tertip 
edenler tutuldu ve kurıuna db:ildl. 

>f 
Fransız gazeteleri: 

Moskova şehri " ParJı,, letl· 
yor, diyorlar. Bur1un ıobe· 

1Jo$kovada bi Sovyei hUku 
meti merkezinde 

"" bir moda aalonu• 
_m_o_d_o_1a_,._,_, nun açdmıı olma· 

sonbahar 

ııdır. Geçen hafta bu aalonda, 
dört tane yeni elbise teşhir edil· 
miştir. Bu elblıelerden bir:nciıi 

yünden yapılmıştır. Rengi kırmızı 
olduğu için fazla göze çarpıyor

du. Bilhassa yakası çok kalın ve 
geniş olduğu için şiddetle tenkit 
edildi. İkinci tuvalet kili rengiydi, 
öntl fazla açıktı, daha çok beye• 
nildl. ÜçiincU elblae ise kısa 
etekli bir slivare elbiıeıiydl, ha· 
kikaten hoıa gitti. Fakat en çok 
alkışlanan dördüncu elbise oldu. 
Bu, iki parçalı bir tayyördU. Fa• 
kat eteğinin bir tarafı y1rtmaçh 
idi ve bu yırtmaç o derece uzun
du ki, bUtUn bacağı kaıığa kadar 
serbest bırakıyordu. 

* Bazı gazeteler, Mal'lilya sui
kaıti esnasında yaralanan 

Fransanın Fransız Jenerall 
genç ku- (Jorj) u Fransanın 

en genç J tmerali 
mandan/arı olmak üzere göi· 

terdiler, yaşının da (52) olduğunu 
yazdılar. Hakikatte bu haber hem 
doğru, hem yanlıştır. Filhakika 
Jeneral Jorj 58 yaıındadır. Fakat 
buna rağmen (Büyük harp mec
lisi } olu en ıenç Jeneralıdır. 

-

--------~ - -

SON POSTA 

Tarihi 

Sarı 
lliisababe _, _____ _ 

Katip! 
~---------~--------------~ 

O,On { ed:nci Asır Ortalarında En 
Ünlü Bir Şahsi yetti 

Har tlo/aa lair IJliir. Bana da 6•ntlH Blr•11. köle! 
Sarı Kfi.tip, on yedinci a11r or• zehirli ve incitici konuşması idi. 

talarında Iatanbulun en ünlll şah· Çünkü pala çekilemiyen yerde, 
ıiyeti idL Adı neydi? Belki Bekir, bu dil, ayni tesiri yapıyordu ve 
belki Haaan. Bunu kimıe bilmez• dinleyenlere baş ucunda pala ve 
di. Herkeı onu Sarı Katip diye yatağan dolatıyormu~ hi&1lnl ve• 
anardı, Sarı KAtip diye çağırırdı. riyordu. 
Bugün tarihe bile öyle geçmi,tir. Meseli bütün ıarayda bütçe 
Devlet müverrihi de, Frenk tarih· açığının kapatılması iç.in çareler 
çiıi de kendiıinden ha hsederken aranıyordu. Ağalar da bu mllza· 
" Sarı Katip ,, der, adını yaz· kere mecliıinde hazır bulundukları 
miya lüzum görmez. gibi dillerini beraber getirmit• 

Sarı Katip, bu ıöhretl zeka· lerdi. Henllz on yaşında bulunan 
sına ve dilindeki iğneli kuvvete dördllncti Sultan Mehmet, bir taht 
med) undu. Devrin nasıl bir mih· llzerine oturtulmu9tu, bllyOk an• 
ver üzerinde yaşadığmı gayet iyi neal Köaem Sultan, battan tırna• 
anlamıftı. Bu anlayışla saraya ğa kadar örtüln olduğu halde 
kafa tutar, Kubbealbnı diliie bom.. torununun sağ yanında oturuyor• 
bardıman eder ve yalmz Yeniçeri du, müzakereyi idare ediyordu. 
ocağın" kaaide okurdu. ÇUnkU Defterdar (maliye nazm d .. 
onun ıahneye çıktığı günlerde mektir) Emir Paıa yeni irat mem• 
Osmanlı imperatorluA-u o ocağın balar1 bulmıya imkan olmadığım, 
e:iude idi. Saray acizdi, Kubbealtı masraftan da kısmak çaresi bu· 
kL!klahtr yalıtğı idi. lunmadığını uzun uzun anlattık· 

S:>ilı KiHp, kvvetin ocakta ol· tan sonra, şu mülahazayı ileri 
dıığuuu kt:stirdiklen sonra bütün sUrdU. 
ul. lsile oraya hizmet etmiye ko· - Hiçbir it görmedikleri, bir 
y~~rnuıhı. Ocak ağaları cesur, yUk yUklenmedikleri halde, bazl .. 
fakat cahil adamlardı. Cerbezeli neden aylık alanlar var. Bunların 
bir ltkA bu cahil kütleyi kolay• kimine Alim demişiz, kimine şeyh 
hkla teshir edebilirdi. Sarı Kitip demişiz, kimine dul veya öksüz 
de ayni neticeyi elde etmekte demişiz. Bolbol aylık bağJamııız. 
gtiçlük çekmedi. Az zaman içinde Defterini yaptırdım, açıktan aylık 
ocaklının aözbebeği mevkiine alan bu gibilere tam yetnılı mil· 
geçti. yon akçe verildiğini gördüm. De· 

Ocaklılar onu dilindeki iğne• mek ki bukadar bilyUk bir parayı 
ferden dolayı seviyorlardı. Kendi- suya atııp duruyoruz. MUaaade 
leri pala ve kilıç üzerinde nükte ederseniz iıte ıu heba olup giden 
yürütmekten başka birşey hece- parayı hazine açığına karıı tu· 

talım. 
remez kimselerdi. Halbuki elde Kösem Sultan, örtü altından 
ettikleri nUfuz dolayısile Hünkir bile hissolunan tehlikeli bir asa-
meclisinde, vezirler arasında, el-
çiler meyanesinde yer alıyorlardı. 
Ağır mevzular üzarlnde müaahabe 
ve mUnakaıa etmek mecburiydlnde 
kalı:r.orlardı. işte Sarı Katip böyle 

biyetle atıldı, kimsenln &öz ıöy
lemesloe meydan vermeden def· 
terdarı azarlamıya girifti. 

- Günlerce dUşUnUp buldu· 
tun tedbir bu mudur? .. Otuz bin vaziyetlerde onlara " dil ,, oluyor• 

du, ağalar namına konuıuyordu - • · · · :..:..,:._: -· · · · · ' . . ... · ... · · · · ,.,_ 

ve hakikaten de dinleyenlere par• 
mak ısırtıyordu. 

Bu dil, ağaların iıaretile hazan 
şen konuıur, hazan arı olup iğne 
sokardı. Ağalarm kıymet verdik· 
leri cihet te bilhasaa onun ıert, 

.. Çü;kü· i;u·-~;~Ü~i~. <liğ~; ~;~-~ı~~~ ·· 
yaşları (60) tan yukarıdır. Fransız 
kanununa gör~ Jeneraller için 
tekaüt yaıı 62 dir, fakat Harp 
meclisine girenler (65) e kadar alı• 
konurlar. içlerinde fevkalade bir 
kanunla daha fazla çalıımıya da· 
vet edilenler de vardır. Diğer ta• 
raftan Jeneral Jorj, harp meclial· 
nin ~n genç uıvu olmasına mu• 
kabil ordunun en genç Jenerall 
değildir, hendiıinden az yaıhları 
Yardır. 

soa Posta -iLAN FIATLAAI . 

f- Guetenl11 eııas gaaıaila 
61r aülunun iki ıalır• 6ir 
(mntim) •11ılıl'-.. ;;:;; 
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3 .. :Bi• rantimde vaıGli 
(8) bllu GGrdır. ~ 

4 - ln~e 11• fcelrra f10%dar 
ı.tacakl•n fler• ,.,. 
-"''•'• 6lcııa,. 

kltlnln naf akaaını keılp hazineyi 
zenginleştireceksin öyle mi?.. Ya 
o biçarelerin okuyacatı linetl 
kim llıtüne alacak?.. Ben mi, 
aslanım mı? 

Mevzu nazikti. Rızk kesilmek· 
ten, beddua alınmaktan, lAnete 
uğramaktan bahsolunuyordu. Son• 
ra bunu ı6yleyen bir kadındı, 
Valde ıultandı. Onun insani ve 
battA dini hislere dayanarak ytl• 
rtıttUğU sert mlltaleaya karıı 

cevap vermek hayli mUtkUldU. 
Bu sebeple Defterdar yutkunu• 
yordu, Sadrıazam dUşllnUyordu. 
Vezirler i itmemezliğe gelip ıuıu-
yorlardı. Ağalar da, kendi kazanç
larını incitmeyen böyle bir mevzu 
üzerinde kayıtsız kalmayı münasip 
görüyorlardı. Lakin birtey söyle· 
mek, Valde sultan karıııında 
dilsiz kalmamak llzımdı. 

Iıte bu cllr'eti, bütün o kala· 
balık araıında Sarı kitip gösterdi: 

- Sultanım, dedi, bu otuz 
bin kiti otuz bin dilenci demektir. 
Devletin dilenci beılemeye mec• 
buriyeti yoktur, onların dualan 
ise bir para etmez. ÇUnkü nefiı
lerinde keramet olsaydı kendilerini 
dilencllikten kurtanrlardı. Hem 
uzun düıUnmeğe ne hacet efen• 
dim? •• Falan mollanın, filan dev• 
rişin duaıile kale alındığını, Ulke 
zaptedildiğini iılttiniz mi ab:? .. Fa
lan muharebeyi kim kazandı, falan 
kaleyi kim aldı diye sorarsanız 
ya aarhoı Ibrahlm paıanın, ya 
kanlı katil bir paıanın adanı du• 
yarsınız, şu aeıdığmız adamların 
duaları gibi linetleri de telılİnizdir. 
Hepıini ben üzerime alırım! 

Valde ıultan da bu mantıka 

boyun eğmiı ve ıuna buna veri
len aylıkların bir sene için veril• 
memesine muvafakat etmişti. Sarı 
Katip iae bu maceradan sonra 
bir kat daha töhrot alm19tı, 
1arayca da dilinden korkulur bir 
adam mevkiine geçmişti. 

Aradan yıllar geçti, lmpera
torlukta çeıit çeıit hadiseler yflz 
gösterdi, aadra:ı:amlar devrildi, 
sarayda birçok değitiklikler oldu, 
Sarıkitip blltlln bu itlerin içinde 
bulundu. O, her vak' anın adeta 
dili idi. Vak'aları ıeyreden halk, 
daima onun seıini duyardı onun 
nnktelerile eğlenirdi. 

Daima bir ttirltl dönmlyen 
felek, bir glln ahengini değiıtirdl, 
ocak ağaları aleyhine bir yllrUyttı 
aldı. Aialar, bu yeni cereyanı 
durdurmıya azmetmia olmakla 
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: f Kari M•lıtup/an ~ 
Belediye Muayenesi 

için 15 Lira Yol Masrafı 
Ben lğneadada bakkallık 

ediyorum. Üç ayda bir yapılma11 
icap eden sıhhi muayene içla 
Demirköy• gitmek icap ediyor. 
lğoeadada Uç aylık muayeneye 
t&bi 15 eınafız hepimiz bir olup 
maaarifi rahiyeainl vermek ıartile 
Hükumet doktorunun lğneadaya 
gelmeılnl rica ettik. Hükumet 
doktoru beyden telgrafla aldığı• 
mız cevap ıudur : 

.. Toptan masraf 15 liraya g•• 
lirim. KabulUnUzlln bildlrilmeal. 
Doktor Sedat ,, 

lğneada ile Demirköy araıı 
30 kllomeredir ve bu mesafenin 

. beygir kirası da 3 liradır, haydi 
buna 4 lirada yevmiye lllve ede• 
lim, 7 lira eder. Doktor Beylıt 
15 lira iıtemeal doğrumudur? 
Bizim günde bir lira kazanı}ıl 
kazanmadiiımızı, hattl bu 3~ 
kilometrelik yere gidip gelmek 
için dUkkAnlarımııı kapamak 
mecburiyetinde kalacaA"tmızı dü• 
ıtinmek llzım değil ml? 

lğneadada Tütüncü Ahmet 
(Sonpoıta] - Karlimlıİn me~• 

tubunu aynen neıredlyoruz. Hll• 
kiimet doktoru Sedat Be.yln çek• 
tlğl telil'af da matbaamızda mah• 
fuzdur. ............................................................ 
beraber pek de kuvvetli görUnml• 
yorlardı. Darbe derinden, halkıa 
nefretinden geliyordu. Sarıki.Up, 
tehlikeyi hemen 1ezdi, gUrlUtUıll 
henüz uzaklardan duyulan feliket 
ırmağına kapılmamak çarelerlal 
aradı, ağalarm hükumete kartı 
dlltllndUkierinl birer birer ıadra• 
zama haber vermiye baıladı. Zeki 
adam, timdi kuvvetin teveccüh 
ettiği yere ramanmak latl ordu_ 

Filhakika fırtına kopup d' 
ağalar devrilince Sanki.tip de 
zındana atılmııh, kafaımın kesil• 
meııi mukarrerdl. Fakat ıadrazam 
Slyavuı Paıa, onun kendine 
hizmet ettiğini ileri sUrdil, aerbeı 
bırakılmasına emir verdi. Sarık&• 
tip, ölümden kurtulmak aevincllt 
vezir sarayına gelmlıtl, tetekkUr• 
lerini ıunuyordu. Orada bulunan::: 
lardan biri sadrazama yUzüntl 
çevirdiı 

- Devletlu vezir, dedi, Sarı• 
katip kuluna emrette kubbealtını 
bir tarif etainl Dinlenecek nükte• 
diri 

Sarı Katip aarardı. ÇUnkll 
tehlikeyi ve maksadı aezmiıtl. 
Lakin kurtulmıya imkin yoktu, 
mutlaka istenilen ıeyi yapmak 
IAzımdı. Bu sebeple ve dudak:an 
titriye titrlye anlattı. 

- Gevezelik Sultanım, geve• 
zellk. Bir gUn Kubbe altından 
geliyordum. Ağalardan biri sordu, 
nereden geliyorsun, dedi. Ben de 
bot bulundum, esdepsizlik ettimr 
" Esir pazarından geliyorum,. de" 
dlm. Bu Çelebi, lıte bu mUna& .. 
betsizliğimi hatırlıyor. 

Siyavuı Paıanın yUzll ıolmur 
tu. Çtınkü Kubbe altındaki vezir• 
lerin hep kölelikten gelme olduk• 
!arına telmih ederek Sarı Katibin 
o btlytik divan yerini eair paz•• 
rına benzetmeılnde kendiıinind. 
aıhm ihtar eden bir nükt• 
yardı. Kendisi de Abazanın k~ 
leliğinden gelme bir vezir ldf • 
Binaenaleyh yUzUnü ekşitti, elile 
uıaklarına bir iıaret verdi. Bu, 
Sarı Katibin idam emri idi. 

Yıllardanberl dilile lstanbulu 
korkutan Sara Katip, kellenin 
gitmek üzere olduğunu anlar al\• 
lamaz yerinden fırladı. Hançerini 
çekti, kalbine ıapladı ve aadri• 
zama haykırdı: 

- HUr doğan hlir &Hır, bunu 
da benae11 Bğrea köle! •• 

M.T 
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ı Sahdan Sahya 
1 

inanırsanız Ne Ali 1 
Dün ıabah saat ıekizden ev• 

Yel sokağa çıktım. SH seda yok
tu. Satıcılar bağırmıyorlar; oto
mobiller klakson çalmıyor:ar, yük 
arabalarının tekerlek takırtıları 

ltitilmiyordu. Bir tramvaya bin· 
mek iıtodim. Tramvayın kapııı 
kapalıydı. Kapıya dokundum hiç 
güçlllk çekmeden kolayca açabil· 
dim. Genç bir erkek oturuyordu. 
Beni yaılıba~h, görünce kalktı. 
Yerini verdi oturdum. 

Tramvay KöprU üzerinde durdu, 
kondoktör ben ininceye kadar bek· 
lıdl, ben indim zili çekti. Ada 
için bir bir bilot aldım, Ada 
Yapuruna bindim. Etrafımda her· 
kes türkçe konuşuyordu. Koca 
yapurun içinde başka bir dille 
konutan aradım, aradım da bir 
türlü bulamadım! Akıam döner• 
kın yine ayni hali gördüm. 

"" Evime öteberi alacaktım, balak 
pazarma uğradım. Ben görmiyeli 
Balıkpazarı deiiımlt o bozuk 
kaldırımlar kaldırılmıı yeniden 
yepyeni kaldırım yapılmıf. Bir 
dokklna girdim. Yağ alacaktım. 

- Sizde iyi yağ Tar mı? 
- Hayır, dedi. Urfayağı diye 

ıatılan bir yağ var amma karı· 
ııktır almayınız ... 

Oradan çıktım baıka bir 
dUkkAna ıirdim. On beı yirmi 
yumurta istedim. DllkkAmn aa• 
bibi yumurtalarJ teker teker 
aeçtl. ÇOrUklerjni alakoydu. Tap-
tazeleri bana verdi. Evin yolunu 
tuttum. Saat akıamın aeklıi ol· 
ınuıtu ıokaklarda yine çıkt yok· 
tu. Satıcılar bağırmıyorlar, oto
mobiller klakson çalmıyorlar. Ara· 
ba tekerleklerinin takırtıları iti· 
dilmiyordu. 

Sevılll okuyucularım. Bu ya· 
ııyı yazan benim, fakat okuyacak 
ıiııinlı. Yazdıldarımın doğru ol· 
duğuna kendim inanmıyorum. Siz 
inanırsanız ne aJA ... 

Pazarola 

Vaat 

1 Beledlye Seçimi Bittikten Sonra ı 

Hasan Bey - Seçmek bizden, iş görmek sizden... Haydi arkada,lar iş batına 1 

~Hrdlk 

Yarasa Neymit? 
Çoluk çocuk ıırar ettiler: 

I . 

- ille, dediler, bizi Y araaaya 
1lStUr .. 

Etmeyin, eylemeyin, bu aev• 
dadan vazgeçin, dedim, Y araaa 
iyi ıey değildir. Maazallah biri· 
mizden birinin yüzüne yapııacak 
oluraa eıek anırıncaya kadar 
bırakmaz. Ne dedimıe dinleteme
dim. Çarnaçar kalktık Yarasaya 
gittik.. Meğer ıahici Y araıa 
değil de Y araaa oyunu ımış. 

Bir yerde para verdik, bir 
yerde ıırhmızdan paltomuzu al
dılar. Birer koltuk göıterdiler, 
oturduk. Yarasa nerede 11çacak? 
diye beklerken karıımııdakl perde 
açılıverdi. Kızlar çıktı, erkekler 
çıktı, hep bir aj'lZdan ıarlu 
ıöylemiye baıladılar. 

Bu hoıuma gitti, amma bira1 
ıonra bir erkekle bir kadın 
bapiıhaneden babnttiler, tOylerim 
diken diken oldu. Korktum. Ha• 
plıhaneye gideuk adam bile 
benim kadar korkmuyordu. Der• 
ken efendim perde kapandı tekrar 
açıldı. Bir de ne göreyim lroıkoca• 
man bir aaray. Amma ae aaray 

.::;:=================:-==================:.;::==.::===::so:.. cariyeler, köleler içinde tümen 

1 
f kralar 

Belli Olmuyor 
Uzun sakallı adam Hasan 

Beye 1akalın faydasından babı~ 
diyordu: 

- Bir kere, dedi, tr11 para• 
sından kurtuldum. Bundan baıka .• 

Hasan Bey ıordu: 
- Bundan başka? 
- Boyunbağı da takmıyorum. 

Sakalın altında takıp takmadığım 

belli olmıyor kil 

Kapa 

1 Fıkralar 

.1 

tnmen. Bu arada biriıl sarayın 
kapısından giriyordu. Prenımimlı 
ne imiı? Şöyle o canım cariyelere 
bakıp ta: 

- Bunlar da bir ıoye mi 
Gitti Gider benziyor? 

Haaan Bey oğluna yemekte Demeıln mil Hemen kan bey• 
konuşmayı yaıak etmiıti. Geçen nime fırladı. 
akıam çocuk birtey ıöyliyecek - Babanın evinde daha 
oldu; Hasan Bey: gllzellerl Vat' mı? 

- Sus, dedi, yemekten ıonra Diyecektim, ayıp olur dl 
ıöylerainl Y• 

Çocuk ıuıtu, yemek yendi kendimi tuttum. 
Haaan Bey sordu: Sonradan efendim perde 

_ Bana öküz, kaz, eiek dedi. - Ne ıöyliyecektln timdi yine kapandı, yine açıldı kartı· 
_ Bu ıöı:lere kızacağına se· ıöylel mıza bir hapiıhane çıkıverdi. Ben 

- Biz yemeğe oturacağımız eıaaaen meaeleyt anlamııtım. 
Vin dostum. Bundan ıonra Hay· · 1 d l d zaman ıçer o anın pencereı o en Biraz evvel aarayda ıampanyayı 
vanları Himaye Cemiyeti seni de bir adam girdi, odanın etyaaana 
himaye edecektir. topladı. Biz yemeğin yarııma gel- fazla kaçıranların dönUp dola· 

.............................................................. diğimiz zaman ayağının ıeıini tıp ııelecekleri yer bapiıbanı 
Haaan Bey müfliı bir tUccarm Zavalh duydum; pencereden atlamıı ııit· olacaktı. DütllndOğUm dofru 

)azıhanesinde idi. Tüccarın kasası mit olacak! çıktL Kadınları, erkekleri hep 
Hasan Beye ıordular: k b y i k' d H B b b b ı h k ı 

d . açı , içi omboıtu. Bir ayak sesi üzil ç r ın a am asan eye iş Deg"' ,·,ı·r era er ap s neye tı tı ar. 
- Sen laer va ettiğin ıeyi G dl ~ ı k duyuldu. söylüyordu: ar yanın .... so u yo tu, 

1apar mııın? _ Karım bana çok ıadıktır Hasan Bey ıöyliyordu: kimi görse yakalayıp hapaediyor• 
_ yaparım! Haaan Bey: - lnıan herıeyi dUtUnmelldlrl du. NemelAzım dedim ııözUne 
- Şimdiye kadar ne vadet• - Kasam kapa? dedi, biri Hasan Bey, nerede olursa olsun - Ya her dllıUndftğll feyl.. lliıirim de beni de kafese koyar. 

tin de yaptın? gellyorl bir kere gözlerini yüzümden - İtte o zaman it değitir, Çoluk çocuğu toparlayınca dııarı 
_ Hiçbir ıey vadetmedim ki, - Ne zararı var kaaa bomboş! ayırıp baıka bir tarafa bakmaz! her dUıUndUğll şeyi de söyleme- çıktım! 

• yapayım! - Onun için kapa diyorum ya! - Zavallı kadım! melidir! Hasan Bey 
~···································· ..... ··························~······· ................................................................................... ... 

- Hayatımda ben do bir kere itık olıuuıtum. 
Fakat bu aık çok ıUrmodi. 

- AyrJldanız mı Haaan Bey? 
- Hayır evlendik! 

Yoktur Efendim 
Herkesten ba,ka ttlrlD hünerim yoktur benim. 
Dünyada ıığınacak bir yerim yoktur benimi 
Muhtaç olmadım hiç kimaeye bir gUn ammı; 
Dört yanı altın dolu kemerim yoktur benim. 

BusıUn böyle yaran da değlımez aıla halim 
Bir miras bırakacak pederim yoktur benim. 
Tutamam hesabını borçlarım çoğahaca, 
Bakkal değilim zira defterim yoktur benim. 

Şuracıkta yıllardır yazar yazar dururum 
Llkin bir tek formalık eserim yoktur benim. 
Elektrik ne gezer petrolu uauttum da 
Gece oldu yakacak fenerim yoktur benimi 

Söyledim ıöyJiyecek kalmadı torbada iti; 
Böyle olmakla yine kederJm yoktur beolmf 

P. O. H, B. 

t 
- Kocam pitlrdlj'im yemekleri çok beyeniyor. 

Hiçbir gtlD tlklyet etmedi. 
~-------------------------,_; - Herhalde mide rahataızbklanna karp bir 

illç ketf•_.. olKllW 
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İTTIBAT ve TIBAKBf 

Boğazlıyan kaymakamı Kemal B., 
baıına toplayabildiği cliz'i bir 
kuvvetle ortaya atılmıf, bu çete
lerle birer birer mücadelej e baş· 
lamıf.. bir hayli müıkfilat çekdik· 
ten sonra, bu vehametin önlinll 
almışb. 

Fransız ve lngHiz donanmala· 
nnın karaya ilk a1ker çıkarma 
teıebbUıleri olan (12 niaan 331) 
büyük taarruzundan lkl gUn evvel 
de Bursa civarmdaki Orhangazi 
kaza1ına merbut Errıenl köyleri, 
ilk çetelerini çıkarmışlardı. Kır• 
kar, ellişer fedaiden mürekkep 
olan bu çeteler, bütün geçitleri 
tutmıya baılamıılardı. lzmltin 
Bahçecik, Aslan Bey, Döngel, 
Manuıak köylerlle Adapazan, 
Bilecik çeteleri de hazırlanmışlardı. 
Çanakkalede Fransız ve lngiliz 
zırhlılarından ilk taarruz topu 
patlar patlamaz, ( Bursa ) ıehrin
de de iıyan baılıyacak, i~tilal 
umumi bir ıekll alacakb... Öte· 
denberi bu meaele etrafında uya· 
nık bulunan Buraa hükumeti, 
bu ilk çete faaliyeti Ozerine der• 
hal icap eden tedbirleri almıı, 
bOyük bir feJaketln zuhuruna 
meydan bırakmamııtı. Jandarma 
tabur kumandanı Tahsin ve mer
kez böHik kumandanı Diyarıbe· 
kirli lmerbum) Galip [1) Beylerle 
diğer jandarma erkininıo •bu 
bU&U1tald himmet Ye lıizaaetle
rlnl takdir ile yadetmek icap 
eder. 

Zuhur eden ihtilal hareketleri 
yalnız bunlardan ibaret kalmamıı; 
yavaş yavaı Anadolunun her 
tarafına sirayet etmtsye baılamııh. 
Sivaı mülhakatında, Amaayada, 
Tokatta, Adanada, Haçın, Urfa, 
Dörtyol civarında datlara çıkan, 
yolları kesen Ermeni çetelerinin 
adedi, bUtOn Anadolunun aell
metinl tehdit edecek bir hal 
aJmıfb. HUkümet, elindeki bozuk 
dllzen vasıtalarla bunlara karp 
tedbirler almıya çalıııyor, askeri 
aevkiyat ve nakliyatı bile gOçlükle 
temine muvaffak oluyordu. 

Çok dikkate şayandır ki hU
kfımet daha hAli, hazırlanan bli· 
yük facianın esasına nüfuz ede
mi) or; blltUn bu hareketleri, 
mevzıi hareketler telAkki ederek 
bulunduğu mahallerde söndürme
ye çahtıyordu Hükumet, adeta 
müdafaa vaziyeti almış; hatta, 
Ermeni Patriğinin nüfuz ve teai· 
rinden istiane~ mecbur kalmııtı. 
Halbuki blitfin çete hareketle• 
rinde, en ileri gidenler ara· 
ıında birtakım vartabetler ve 
murahhaslar da vardı. Patrik· 
hane vilayetlere ıuretimabsusada 
birer heyet göndermlye karar 
verd . Fakat bu heyetlerin Ana· 
doluda dolatması üzerine çeteJe
rin faaliyeti, evvelkilerle kıyaı 
kabul etmiyecek dereceye geldJ. 
Artık yapılacak ıon bir çare 
kalmııtı. Kafkaı ve Bulgaristan 
Ermenilerinin tamamile tesir ve 
niifuzu altına giren Ermeni ku• 
lilplerini kapamak ve bunlarıu 
efradanı dağıtmaktı. 331 ıenui 

[1] Merhum Galip Iley, Zonguldak 
Meb·u u Galip Deyiu biraderidir. !ıtik
Jiil harbmde fednknranı hizmet ifa 
ederk n ~ hit olmuştur. 

Niaanının J 1 inci günü İstanbul da 
dahil olmak nzere büttin vi' aı et· 
Jere emir verildı; Ermeni kulılp· 
ferinin faaliyetine set çekıldi... 
Bonun üzerine, çete hareketleri 
nin azalacağına ve mUzaheretten 

mahrum kalan çete!er ;n de barı· 
namıyacağma kanaat gelmişti. 

Fakat.. Birdenbire bu kanaatin 

bUıbUtUn aksi zuhur etti. Şark 
hudutlarında, ve bilhaısa (Van) 

da başgösteren kan!ı bir tacia, 
hükumet ve ittihatçı'ar mahafi· 
linde bir yıldırım tesiri husule 

getirdi. Van valisinden gelen tel· 
grafı aldığı zaman • hayatında 
hiçbir hadise kasıııında itidal 

ve sükunetini kaybetmemi' olan. 
Dahiliye Nazırı Ta.at Bey; az 
kalsın tecennün edecekti. 

* Biz, • insanlık havsalasının isti· 
Bp edemiyeceği derecede feci 
olan - bu vakayı anlatırken, Os

manlı hükumetinin resmi rapor· 
larım ve Türk felaketzedeleri .in 
lfadabnı bir tarafa bırakacağ z; 
lnBaDiyet tarihine en •İ) ah bir 

kalemle yazılmaıı lizımgelen bu 

Nasıl Doğdu ? .. 
Naııl Yaşadı? .• 

Nasıl Ôldi? 

haileyi, bizzat bu hailenin kahra· 
man:an olan ermel komitecilerinin 
kendi liaanları ve kendi rapor• 
larile anlatacağıL Fakat karileri· 
mizin o esnada Kafkas hududun-

daki aıkerl vaziyeti de anlama· 
ları lazım olduğu için, bir kaç 
satır ynzımızı, bu meaeleye batla· 
yacağız. 

EvYelce de yazdığımız veçhile 
(Sarıkamış) harbi, bUyUk bir fela· 
ketle neticelenmif; altmlf bin 
Türk evladı, bir kahramanlık 
destanı kazanmak uğrunda 
kurban olup gitmlfll. 9 uncu 
kolordunun eıaret faciaaile 
hitam bulan bu emsalsiz hezimet• 
ten ıonra, Başkumandan Vekili 
Enver Paşa, 3 lincü ordunun 
kumandas 111 - O sıralarda llvalığa 
terfj ettirmiş olduğu damat Hafız 
H kkı Pataya - vekaleten - tevdi 
etmiş, kendisi de Iıtaobula avdet 
ey,emittl. 

( Arkası var ) 

l• ransızca muallımi 

F AZiL 
Harb ye Ne 

Fi'' P 'olıı, ) 
retl eski müte·clıal 
ırı ga ıwkugı, No. 28 

Benim, Senin, Onan, Hepimizin gazetesi 

TORKiYE iLLOSTRASYONU 
Tallıada çduyor. Tarm okayacalruaır. 

Kiralık Kulübe: 
Akay İşletmesi Müdürlüğünden : 
Köprnde Kadıköy • Haydarpaıa lakelelerlnin giriı sol tarafın

daki kulübe açık arttırma ile bir yıl mUddetle kiraya Yerilecektlr. 
istekliler teraiti anlamak fçln berglln Akay Levazım Şefliğine ve 
artbrmaya lıtirak için 20 Birinci Tetrin 934 aaat 14 te ldare En
cümenine gelmeleri. "6602,. 

1 lstanbul Belediyesi llAnları 1 
Galatada Topçular caddeıinde 2/2 numaralı dUkkln pazarlıkla 

kiraya ver'lecektir. Talip olanlar ıari:nameyi görmek Uzere Levazım 
Müdürlüğüne, pazarlığa girmek için de 18/10/934 Perşembe gllnü 
saat 15 te tgg lira 80 kuruı teminat makbuz veya mektubile be
raber Daimi Encümende bulunmalan. "6717,, 

1 '-__ s_p_o_r __ J 

Mıntaka 
Şampiyonaları 

Utak, ( Huıuıi ) - Utak rrupa 
final maçı dla lımlr fampiyonu 
Altay ile Aydın pmpiyonu Söldı 
takımları araıında yapılmı1t Altay 
(3-S) galip gelmiıtir. 

Samsunda 
Samıun, ( Huıuıi ) - Karadenlı 

ıamplyonlutu için Samıun ve Trab
zon birincileri ara1ında yapılan maç 
çolr beyecaah ohnut ve bOtln gay
retlere ratmea iki takım birer golle 
berabere kalmıtlardır. Hakemin, oyu
nu, nizamname mucibince lS dakika 
temdit etme.ine Trabzonlular itiraz 
etmiıler ve 1ahaya çıkmamıtlardır. 
Neticede Samıun blrlnciıl hOkmen 
Karadeniz ıampiyonu ohnu9tur. 

Eskrim Birincilikleri 
fıtanbul gilreı, bokı ve eıkrim 

Heyetinden: 1934 11ne1i lıtanbu1 
eskrim birlnciliklerl mü1Abakuı 
19/10 934 Cuma günO 1aat birde 
Beıiktaı kulübü idman nlonunda 
yapılacaktır. 

Müıabakal. ra ittlrak edecek mın
takamızda mOseçcel eakrimcilerin 
levazımatile birlikte mezkilr gUn ve 
aaatte Betiktat kulilbOnde hazır bu. 
lunmaları tebliğ o'unur. • ............................................................. 

Yeal Neırıyat ı 
Hollvut - Holıvutun bu haftaki 

nüsh ı haftanın fılm menuları ile en 
sem aıneıntL haberlerini havi olarak 
intiıar etmiıtir. 

Varhk - Ankarada çıkan bu o.y• 
Jık fıkir \ e annt mecmuasınııı 31 inci 
sayısı, Lırçok ~ azılarla çıkmıştır. TaY
&İ) e eder· z. 

Mimar - A) !ık mimar mecmuaıı 
nın 44 uncti en) ı ı memleketimizde 
iuta edılmış {birn k bınalara ait fo
to~raf ve yazılarla iotiıar etmiştır. lfa 
sayıda &) rıca dünya mimari cer lan
larma ait } azılar ve re•imler vardır. 
Alakadarlara t vsİ) e ede z. 

KöycUIOk es•alar1 - Nusrat 
Kemal Be~ in e erıdır. Ankara la Tar k 
Edıp kutuphanesi tarafından neıredil• 
rniş, fay dalı bir kitaptır. 20 kurut fiat 
konmuıtur. 



eııaı . Ye. Zambak 
BUyUk Tarihi Roman 

Muharriri: A. R. No.: 64 16- 10 • 934 

Barut Fıçıları •• 
Antuvan, Elinde Yanmakta Olan Çıra Parçaıile 

Fıçılara Y aklaıınca Korkusundan Donakaldı •• 

Antuvan, merdivenleri ıUr'atle l 
eıktı. Evveli kulağını kapağa 
dayadı. Kapağın öteki tarafından 
hiçbir aeı alamadı. Bacaklarım 
l'ererek ve vücudunun blltlin ku..
Yetini omuzlarına vererek kapalı 
zorladı. Bu yekpare mermer, ha· 
flfçe kımıldadı. O zaman Aatu
Yan, dudaklarında memnun bir 
tebeHUmle: 

çilerin nazarıdlkkatini celbederek 
bir felAkete sebep olacaktı. 

Temiz bir hava, AntuYanın 
yllzllne çarpmıf... Gözlerinin 
önünde, aemadakl yıldızlar pırıl• 
damıya batlamıttı... Antuvan, 
••veli batını kapıdan çıkardı. 
Etrafı yoklamıya baıladı. Önünde 
oldukça geniı bir meydan vardı. 
Sağ tarafındaki dört köıe kuleyi 
derhal tanıdı. Ş~vaJye ona, bu 
kulenin hendek tarafındaki pen• 
cere1inden o ılyab ıeyi sallamııtı. 
Kulenin kapısının önünde aönük 
bir kandil yanıyor. Kapıcı veya• 
hut nöbetçi olması lazım gelen 
bir adam, tam kapının önüne ae
rilmiı olan bir hasırın Ustllne 
boyluboyuna uzanmıı, horul ho
rul uyuyordu. 

- Allahın, bu kadar aevglll 
kulu olduğumu bılmiyordum. Bu, 
De kolaylık ... 

Diye mırıldandı. Ve ıonra, 

hlUUn kuvvetile zorlıyarak yaYaf 
yavaı kapağı kaldırdı. Tepesinden 
boşanan toz ve topraktan korunmak 
lçi.ı ellerile gözlerini kapadı. Bir 
kaç dakika böylece kaldıktan 
ıonra, birkaç baaamaktan ibaret 
olan merdivenin Ust başına vardı. 
Arhk burası, zifiri karanlık oldu· 
tu için elJle etrafı yokladı. 

- Burası fıçılarla dolu.. Fa• 
kat maalesef ıarap fıçıları değil 
Şimdi meselenin en mühimmi, bu
ramn kapısını bulmakta. Bu da, 
bu karanlıkta pek kolay olamı· 
mıyacak. Vakit geçirmemek için 
lbrahimden bir çıra almalıyım. 

Diye homurdandı. Süratle 
merdivenleri inerek lbrahimden 
kllçUk bir parça yanar çıra aldı. 
Tekrar yukarı çıkıp ta etrafına 
ıöz gezdirdiği zaman, aı kalsm 
kam donacaktı. 

Buz gibi kesilen dudaklar
tltredi: 

- Meğer bunlar, barut fıçı• 
lan lmif.. Bereket Terain ki 
tam vaktinde gördüm. Küçllk bir 
lbtiyataızlık, Şövalyeml mahvede
bilirdi. 

Deye söylendi. Etrafına ıUrat
le göz gezdirdi. DuYarlaran kena• 
rına üstllste yerlettlrilmiı olaa 
fıçılarm araaında, dar bir dehliz 
gibi bırakılmıı olan geçit.. ve bu 
l'•çidin nihayetindeki kapı gözüne 
iliıti. Derhal çırayı söndürerek 
ayaklarının altında dikkatle ezdL 
O dar geçitten kapıya doğru 
ilerledi. Fakat kapının önUne 
ıelip te açmıya teıebbUs ettiği 
ıaman, ıanki kuvvetli bir tokat 
yemiı gibi sersemledi. Çnnkn 
kapı, sımsıkı kiJitli idi. 

- Hay, domuz ıeytanın bilytık 
babası.. nihayet, kartıma dikil· 
din ha? ..• 

AntuYanın kendi kendine ıor
duğu bu suale, ıanki ıeytanın 
bllyük babası kulağına fıııldıyor
muş gibi tu cevabı verdi: 

- E canım, koca cephaneliğin 
kapısı da, ıinyor Antuvanın güzel 
hatırı için açık bırakılmaz ya? •• 
Hele ş6yle etrafı yokla .. rezeleria 
lıtllnde parmaklarını bir gezdir. 

En dar ve en mllıkll zaman
larda faaliyete gelen ve insanlara, 
en dibiyane tikirler ilham eden 
seki, birdenbire Antu•ana bu 
fikri vermitti. Parmaklarını reze
lerin Uıtllnde ıezdlrdi. Bunlar bir
birinin üıtilne bindirme idi. Aır 
tuvan hemen yere iğfldi. Kalın 
ağaçlardan yapılmıt olan kapıma 
alt kısmına parmaklarını geçirdL 
Bütün kuvvetini aarfederek epice 
afiçlükle rezeleri yuvalarından 
çıkardı. Fakat az kalııo, birden• 
bire arkasına devrilen kapının 
altında kalacak.. Ve biç ıilpbeılz 
ki baıal olan prültUden, nöbet-

Antuvan, bu mUsait vaziyeti 
görür görmez sevincinden titremiı: 

- Türkler, mahbuslarını mu· 
hafaza etmeyi, iyi bilmiyorlar. 
Maamafih ben bundan ılkiyet 
edecek değilim. 

Diye gülümsemi9tİ. 
Her yer, derin bir slikfınet 

içinde idi. Ne bir aeı ve ne de 
bir hareket hissedilmemekte idi. 
Fakat Antuvan, bu gibi işlerde 
mutadı olan ihtiyatla harekete 
karar vermişti. 

Kapıdan çıktı. Bir gölge gibi 
duvarların kenarına sine sine uyu• 
yan kapıcıya yaklaıtı. Bir hamlede 
Oıtllne atılda. Bir tek adamla 
nasıl olsa bata çıkabileceğine 

ilmf dJ vardı. Bu Umidin verdiği 
kudret ve emniyetle nöbetç:nin 
llıtUne çullandı, Bir eliJe sımaıkı 
ağzını kapadı. diğer ellle de onun 
batındaki kUllhı çıkardı. Bu kO
IAhın etrafına aarılı olan ince sa• 
rıkla ellerini ıımııkı bağladı. 
Sonra da, klllAhı dllrftp bükerek 
ağzına takadı : 

- Ah, anahtarları da şu muh· 
terem kapıçanın Uıtlinde bulsam .• 

Kapıyı açmaya uğraşmak teh
llkeal kalmazdı. Göreyim seni, 
ıeytanın bilyUk babası.. Şimdiye 
kadar göıterdiğin nezaketi biraz 
daha muhafaza et. 

Diye mırıldandı. Ve seri ha· 
reketlerle, kapıcıyı aramaya bat• 
ladı. 

Şeytanın bUyllk babası, Antu· 
vanı kırmamıı.. Ve görmek iste· 
diği bu hayırlı iıe, engel olamR• 
mı9tı. Kapıcının belindeki tal 
kuşağın araaında, biribirlerine 
ince bir meıinle bağlı, birkaç 
bllyilk anahtar, ııngırdamıth ..• 
Antuvan, aeYinçten mestolarak 
hemen bunlan çekip almıf.. Ka· 
pıya yana9m19, birer birer tecrll
beye baılamııb. Üçllncl anahtar, 
llmit edilmiyen bir kolaylıkla 
kulenin kllçllk demir kapııını 
açmııtı. 

Antuvan, lhtiyab elden bırak
mamıf.. Kapıcıyı ıOrUkliyerek 
kulenin içine almıf.. Kapının 
arkaaına boylu boyuna uzatmlf.. 
Ondan ıonra da bu zifiri karan
lık içinde, Şövalyenin mahbuı 
bulunduğu yeri bulabilmek için 
duvarları ellerlle yoklamıya bat· 
lamıftı. 

Eline ilk teaadnf eden kapıyl 
açmıı, batanı içeri aokarak: 

- Aılz Ş6valyem. Burada 
mı11n? •• 

C Arka• ~ar) 

SON POSTA 

Yeni Moda 
Şapkalar 

Nasıl, yeni ıapkam iyi mi 
olmuı?. 

- Hayır eğri olmuıf .• ·----··-· ~.. . .. ·-......._, ___ _ 
1 

işsizleri 
Gittikçe Azalan 
Bir Memleket 

Çekoslovak Mesai Bllroıu ta· 
Çekos/ ovak- rafından yapılan 

d . . ilk iatatistiklere göre ga a ışsız b u mem le kette 
azalıyormuş 1934 senesi ağuı· 
tos iptidasında 566.470 itılz var• 
dı. Bir yıl evvel aynı tarihte ya• 
pılan istaliıtik Çekoılovakyada 
640.360 işıiz teıbit etmişti. Şu iki 
iıtatiıtiğin mukayesesi bir sene 
içinde 73.890 kimıeye it bulun• 
duğuna iıaret etmektedir. 

Diğer taraftan aynı makam 
tarafından yapılan aylak iatatla-

tiklere göre de 1934 seneai ilk 
yedi ay sonunda ıenenin ilk gU· 
nllne kıyaala iısizlerln miktarı 
yüzde 32 azalmııtır. 1933 senesi 
aynı tarihleri arasındaki mukaye
aenin verdiği yUzde yalnız yirmi 
alta dır. 

* lıviçre hilkfımetinlo muhtelif 

1 
lsııiçr•d• memleketler ile 

olan takas ve 
takas ofisi kliring anlaşmala· 

rımn gittikçe artmaaı üzerine bu 
itlerle uğraıan lsviçre Milli Ban· 
kaaı hükumete müracaat ederek 
bu vazifenin kendisinden alıomaaı 
arzusunu göatermiştir. 

Hükumet bu arzuyu kabul 
etmiştir. Şimdi bir takas oflıl 
ihdası için hazırlıklar yapılmak
tadır. 30 T eırinievvelde neırolu· 
nacak olan bir kararla bu ofiı 
çalışmaya başlayacak ve Milli 
Bankadan bUtun takas ve kliring 
itlerini devir alacaktır. Muame
latta hiç bir değişiklik olmıya• 
caktır. 

* Cezairfn zeytin mabıulll bu 
sene bozuktur. iki 

ezairin zeg- senede bir bere-
tin malısalil ketli olan bu mah· 

bozuk ıulUn bu yıl fena 
ıeneai olmakla beraber iıtih1&lAt 
evvelki aene ile de kıyaı edilince 
yine nokıan olduğu görlllllr. 
Ceıair lıtatiıtik dalreıl tarafın
dan yapılan bir iıtatlıtlk bu 
nokta hakkında çok açık bir 
fikir vermektedir. 

Keatal olarak seıtfa 
S.aeler Yemekllll \'ağlak 

1952 12t.~ 2,007,400 
1935 l IS,350 1,169,lOO 
193-4 96,900 719,750 

Bu ıuretle F ranıanın Cezair
den alabileceği zeytinyağı mlktan 
bu aene az olacak ve aradaki 
fark dii•r zeytinyağı yetlıtiriclıl 
memleketlerden tedarik edil .. 
cektlr. 

Birinci tetrf n 16 
1111 

BIB.İ.YB 
Ba lltaada Bergla 

----------- Nakleden: Hatlc• Hatip 

EN BÜYÜK ROL .................................. ,., __ _ 
Aktör Necdet Fikri, beyaz 1 

1&çlarının üzerinden ellerini ıeçirdl 
ve gözlerini yan kısarak: 

- En büyllk rolllmll ben 

anne hınçkırarak ağlıyordu. Ona 
benden istediği ıeyi yapacağımı 
va dettim. 

* ıabnede değil, hakiki hayat ıah· 
nesinde oynadım, dedL 

O ıece bar çok kalabalıktı. 
Ortada çiftler dönüyordu, gUzel 
bir caz takımı tatlı bir tango 
çalıyordu. Necdet Fikriyi temıil· 
den sonra kocam davet etmiıtl. 
O kocamın eski bir mektep 
arkadaııdır. 

Şimdi kocam kıı kardeılle ka· 
labalık araıında dana ederken ben 
bu akıam biraz yorgun Ye biru 
bezgin duran bu doıtu avutmak 
iıtlyordum: 

- Kuzum, dedim, anlatınız 
bakalım bu roll. Bu naaıl rolmDı? 

- Batını kaldırdı, glSılerimia 
içine baktı: 

- Bu aktam beni biraz de
ğiılk bulmiyor mısınız? Dedi. 

- Evet, diye cevap verdim, 
Yorgun bir haliniz var. 

Batını salladı: 
- Yorgun değil, belki kederlL 
Şampanya kadehini alarak: 
- Şerefinize... Dedi ve ıonu• 

na kadar içti .. , 
- Evet kederliyim Naciye. 

ÇUnkll bu akıam eski bir hAhra• 
nın yıldönllmUndeyim. 

- Ya!. .• 
Ve kendisine ıormadan an

latmıya başladı : 
- Bundan on sene evveldi. 

Bir akıam tepebaıına yakın apar• 
tımanda oturuyordum. O hafta 
temıil edilen piyeste rolilm olma• 
dığı için gecemi evimde dinlen .. 
rek geçiriyordum. Kapım çalındı, 
hizmetçi kız bir hamının beni bek· 
lediilni a8yledi. Gece aaat dokuzda 
evime gelen bu hanımı aalonul!l4 
da kabul ettim. Ancak kırk beı 
yaşlarında bulunan bir kadındı. 
Y aıını daha bliyUk göaterecek 
tarzda ve basit glyinmlfti. Ken
dlıinl bana takdim etti: 

- MllneYYer. 
- Bu da baıka iaimler gibi 

bir isimdi ve bana birıey ifade 
etmiyordu. Ona bir koltuk göı· 
tererek: 

- Buyurunuz, dedim. 
Oturdu. V • fazla mukadde

meye IUzum görmeden anlattı: 
- Efendim, ıizden belki de 

kabul etmek )Utfunda bulunabile.· 
ceğinlz birıey istirham etmeye gel· 
dim. Ben orta halli dul bir kadınım 
Kocamı geÇ'en sene kaybettim. 
Hayatta bir sevgilim var, o da 
ölüm yatağında olan kızımdır. 
Kızım veremdir Necdet Fikri Bey, 
doktorlar bUtUn gayretimize rağ· 
men mel'un hastalığın ıeyrine 
mani olamıyorlar. Geçen gUn dok
tor, tıbbın bir ıey yapamayacağını 
söyledi, yalnız bir mucize dedi. 
Belki bu çocukta hayata karıı 
uyanacak bir alAka... Kalbinde 
bir ümit, maneviyatından gelen 
bir kamçı darbeai aibl onun 
maddi kuYvetJerinl yeniden di· 
rfltir, dlriltebilirmiş... Bilmem 
a6ılerimle ne demek lıtedi-
if mi anlıyor muıunuz?.. Siz
den çok bir ıey iıtemlyorum .•• 
latedftim bir 1&dakadır •• Fakat 
bir Şafkat ve muhabbet aadı1k&11, 
bir merhamet ıa dakaıı.. Siz 
memleketimizin en iyi aktörUıD· 
nlz çocuğuma bu rolll en iyi ıiı 
oymyabilirsiniz rica ederim. Bize 
boı vakitlerinizde, arada ıırada 
ıeliniz.. Bizimle doıt olunuz.. Onu 
m•ıgul ediniz. Ona evveli bir lfık, 
onra da bir nitanb rolll yapınız.. 
eğer bu heyecan onu kurtarmaZ1a 
bile biç olmazaa ıon günlerini 
gUıelleıtirlr. Hiç olmazsa ondan 
ölüm fikrini, ölüm korkuıunu 
uzaklaıtırır... Bir rol aan'atkir, 
alzden bir rol iıtiyorum. Solgun 

ÔJUm halindeki kızın iıml 
Kadriye idi. Allahım ne koca• 
man, ne sıllzel, ıözlerl 
vardı. Haıtalık biçare yilzUnO 
öyle ıoldurmuıtu ki.. aapaan 
ve zaylf bir yllzll vardı. Hayati
yeti kalmamıı bir ylls... Ve glS• 
leri.. bUtlln hayatiyeti itte o g&ı• 
lerde idi. 

Hayabmda ılmdiye kadar bil'"' 
çok roller oynamıtbm. Fakat 
hiçbir rol bana ölllm halindeki 
bu genç kııa yavaı yavaı A11k 
olmak rolilnD oynamak kadar 
kavrayıcı gelmemfttl. 

Onun kalbini kazanmak g-Dç 
olmadı. Dk görtııte bana ııın11111b. 
Annealle beraber tanıtltım111 izah 
eden bir hikiye uydurmuıtuk. 
Haıta buna kandı. Onu evvelleri 
haftada bir iki kere, daha ıonra 
her giln ziyarete bafladım. Bot 
ıamanlanmı onun yanında geçi
riyor gibi idim. Ona kitap getl• 
riyordum. Ona bir kadını bir 
genç kızı aevindirebllmektea 
baıka bir kıymeti olmayan 
ufak tefek hediyeleri getiriyor
dum ve onua sevindiğini gözlerine 
can, yanaklarına kan geldiğini gö
rllnce ıovinlyordum. Adeta bea 
rolüme değil, rolOm bana hAkim
di ..• Evet Naciye •. Benim hayatta 
en candan oynadığım rol bu ldL 
Nihayet bir gUn rol icabı ona 
aıkımı bildirdim, onunla evlen
mek istediğimi söyledim... Genç 
kız bunu annesine öyle bir , .. 
vinçle açtı ki .•• 

Nlıanlanır aiıanlanmaı hemen 
ona ~zel bir yllzllk hediye ettim. 
Y&z8j11 parmağına pçlrdltl ~ 
man: 

- Demek ben evleneceğim. 
Ben de öbllr kızlar gibi evlene
ceğim, gelin olacağım ha? •• 

Onu kollanmın araıına aldım. 
Yorgun baıını omuzuma dayada. 

- Ne gllıel bir gelin ola• 
cakıın sen... Beyaz elblaeler 
giyecekıin... Çok tUllll bir duva• 
ğın olacak... Çok tUllll bir duvak. 

- Çok tülden yıtm, yığın 
tülden bir duvak, diye tekrar
ladı. 

- Sonra taç... Sen eıki ge
linler gibi taç takacakaın. Pınl 
pırıl bir taç. 

Baıı omuzumda f dl: 
- Pınl pınl bir taç, diye 

tekrarladı. 
- T eL.. Ben tel de iıterim 

ha... Telıiz gelin · iıtemem. 
Zayıf ellerini baıının yanındaa 

omuzlarından geçiriyordu. 
- Uzun teller •.. Gllmllt teller ••• 
- Seninle e•velA adada bir 

ey tutacağız... Bahçe içinde bir 
ev.. Çok çiçekli ... 

Gözlerini bana kaldırdı. Göı• 
lerime baktı derin derin baktı: 

- Evet çok •• çok çiçek iıterlm, 
dedi. 

Aktör Necdet Fikri baıını 
önllne eydi, bir mllddet ıuıtu Ye 
ıonra: 

- Onun mezan, dedi, çiçek 
içerisindedir. 

Ôldtl hal.. 
- E•et bundan tan on Hn• 

evvel benden çok çiçek lıt .. 
dliinden yanm aaat aonra 
öldO. 

Baıım öntlne eydi. Elile göı• 
lerlni kap~dı: 

- Ağlıyor mııımz, dedim, o 
genç kızı :seYmlt miydiniz? 

- Bilmem. O rol benim ea 
bUyllk, en mObfm, en iyi rolllmdll. 
O rolll öyle benimaemfttim ki •.• 

Suıtu. Elini yine ıözleriu 
götUrdll. 



16 Birinci tefrln 

ey eli aciası Kur a -
)arının Cesetleri Çıkıyor 
Firuzan Vapuru Kaptanı Dün Ticaret 

Mahkemesinde Sorguya Çekildi 
As!iye Birinci Ticaret Mahke· 

mesi <lün öğledensonra on gl'.a 
evvel Heybeliada açıklarında (33) 
Yatandaıın ölllmile neticelenen 
Firuzan şilebile Afitap moUSrllnlln 
çarpıtma facias:Je meıgul olmaJ a 
bailamıştır. Deniz Ticaret Kanu· 
nunun I066 ncı maddesine göre 
bugibi kazalar vukuunda gemi 
kaptanı mensup olduiu limanın 
Hukuk mahkemesine bir rspor 
•ermiye ve şahitlerini dinletmiyeı 
mecburdur. Firuzan vapurunun 
ıuvarisi Hüsnü Bey bu maddeye 
göre Birinci Ticaret Mahkemes· e 
raporunu vermiş ve mahkeme de 
dün vazifesini görmeye başlamış-

1 

tır. Mahkeme saat (16) da Hüsnü ı 

Beyi çağırdı. HüsnU Boy yanında 
Vapurculuk ıirketinin avukatile 
beraber salona girdi. Reis, Hiiınll 
Beyin verdiği raporu okuttu. 
HtısnU Bey raporunda kazanın 

Yukuu suretini mufassal bir ıuretto 
Ye hadise zamanında gazetemiz
de haber verdiğimiz şekilde anla· 
tıyordu. Rapordanıonra Hilınü 
Kaptan ıifahen de mahkemeye 
izahat verdi. 

Bundan ıonra Reis, gemi 
jurnalını istedi. Avukatı jurnalın 
o güne ait sayfasının tasdikli bir 
ıuretini mahkemeye verdi. Bundan 
aonra Reis gemide projektör bu
lunup bulunmadığını sordu. Hüs
nü kaptan bu gibi ıileplerde 
projektör bulunmadığını söyledi. 
Bundan sonra gemının ikinci 
kaptanı Mustafa, çarkçıbaşı Talat, 
aerdümea Ahnıet, Baıvardiya 
Şevki ve tayfadan Yunu• Bey ve 
Efendiler ıahit olarak dinlendiler. 
Mustafa kaptan ( 23 ) kazazedeyi 
filikalarla bizıat kurtardığım söy· 
ledi. Diğerleri de kaptanın ifa· 
delerini teyit eder mahiyette 
ıehadette bulundular. Kazaya 
uğrayan alakadarların müracaat· 

24 Saatin 
Hadiseleri 

• 
• 

tı 

H ısuü k ıptuıı lıakım huzuruuJa. 

leri tetkik adilmek üzere sorgu 
talik edildi. 
MUddeiumumilik Tetkikabna 

Devam Ediyor 
Kaza tahkikatına el koyan 

Müddeiumumi Muavinlerinden Nu
rettin Bey tahkikatma devam 
etmektedir. Henllz Yalova M üd
deiumumiliğine gönderilen istina· 
belere cevap gelmemiştir. 

iki Ceset Bulundu 
Dün öğleden sonra polis, 

Caddebostanında sahilde bir ce-
set bulunduğunu müddeiumumi
liğe bildirmiıtir. Ceset bir erkeğe 
aıttir ve bir kolu da yoktur. 
Biraz aonra da Kartal sahilinde 
baıka bir erkek cesedi meydana 
çıkmıştır. Kartal sahillerinde 
bulunan cesedin üzerindeki nüfus 
kAğıdmda bunun Caziantepli ve 
1312 doğumlu Mehmet Ali oğlu 
Tahir oiduğu anlaşılmıştır. Üze· 
rinde •İy .. b bir ceket ve pantaJon, 
ayağında da açık renkli keten 
ayakkabı vardır. Cebinde 22 
kestane ile cüzdanında 22 lira 
bulunmuttur. Bu cesedin facıa 
gUnünde motörde bulunan ve 
ismi teıbit edilen Tahir efendi 
olduğu tesbit edildiği için defnine 
müsaade edilmiştir. 

Çarşıkapıda Mehmet Arif adlı 
biri şakalaşırken çıkan kavga 
neticesinde Nuri adlı birini ma
kasla baıından yaralamııtar. 

C'umhuriyet 
Bayramı için 

1 29 TeşrinievyoJ Cumhuriyet 

lf- FındıkUda Ahmet adlı biri 
bir para meselesinden çıkan kav· 
ga neticesinde arabacı HUseyini 
odun ile batından yaralamıştır. 

'f- Şoför Şevketin kullandığı 
2224 aayıla otomobil Karaköyde 
Köprllbaşmda Şadiye hanım adlı 
bir kadına çarparak yaralamııtır. 

Yine Arzıhale1 Hayri 
Meıhur arzuhalcı Hayri ken· 

dini bilmiyecek derecede sarhoı 
bir halde T akıimde ~tekine beri· 
kine aarkıntılık ederken yaka· 
lanmışbr. 

bayramı hazırlıklarile meşgul ol· 
mak ü:ı:ero muhtelif dairelerdo 
komisyonlar teşkil edilmiıtir. İs· 
tanbul ilk mektep baş muallimleri 
bugün mıntaka mıntaka toplana
rak, Cumhuriyet bayramında İlk
mekteplerde yapılacak merasimi, 
Kazalar da tertip edilecek alay 
programlarım konuşacaklardır. 

Esnaf Ban kası Tahkikatı 
Müddeiumumilik Esnaf bankası 

hakkınd~ki tahkikatına ikmal et
miştir. Öğrendiğimize göre ıuç 
af kanununun çerçeveaine girdiği 
için Müddeiumumlliğin herhangi 
bir takibatta bulunmasına imkan 
görlllmemiıtir. 

Türk Anonim Elektrik 
Şirketi Müdürlüğünden: 

lstaobul Elektrik Şirketi Cümhurlyet bayramı esnaııoda umumi 
ye husuıi donanma tesisatma lazım olan elektriği vermek için, 
mllşteri saatinin kudreti dahilinde bulunmadıkça mezkür teıisat 
hakkında bir ihbarname verilmesi icap ettiğini tekmil alakadarlara 

arzeyler. 
Bu ihbarname en geç 23 Tetrioievvel 1934 tarihine kadar 

ıtrkete gelmelidir. 
Takı zaferlerin ve tekmil mllhim dona ma tesisatının rabıt 

ımkanları evvelce şirket tarafından tetkik edilecek ve bunlar ruh
utJı teai1&t milteahhltlerine yaptmlacakbr. 

Bu ahkama riayet edilmemesi yalnız buna aebep olan tesiaata 
deiil bütün bir mahallenin donanma tertibatına zarar verebilir. 

SON POSTA 

Öz Türkçeyle 
Deneme ---------- ________ __. 

Tramvay 
Ürünleri 

Tramny OrOnleriaia (l). detiı&cefl, 
nereye gidilir1e gidillin akçaca azlık 
tokluk olauyacatı aöylenllen bu çat• 
larda kent ( 2 ) itleri amacından ( 3 ) 
bu biçimin iyiliğini yazacağım 1 

KeBtin İf yer!eriade topluluk fÖH 
çarp r. Çnnkil it adamları en çok 
yol parasını esirgemek ytldnden 
itlerinden u:r:ak yerlerde oturamazlar. 

Bir yerde toplulutun çok onayaız
Jıldarı ( 4 ) ...ardır. Kent bOyllyem ı; 

kentin kenar yakaları ( 5) adamınz, 

b k:mıı:r: kalır. 

Şu var ki tramvay Orilnlerl her 
yer için eı oluna iıçiler dı: ha ucuza 
ev bulacakl .. rı için kentin kenar 
yerl~rini seçer· er. it yerlerindeki 

timdikl topluluk kalmaz. Kent genİf• 
1er; adnm topluluğunun genel ( 6 ) 
dinçlik (7) il:r:erindeki yapacağı k~tQ
IDkler ortadım kalkar. 

O çağda ne uz.aktaki evler çok 
ucuz, ne de ortalık yerlerdekiler çok 
değerli ( 8 ) o 'ur. Ev aylıkları her 
yanda aşağı yukarı biribirlno uygun 
bir biç"me girer. 

BilUln bu iyilikleri sıö:r: önftne 
getirip tramvayda yakan, u:r:ak yollar 
için akça 11yrılığının önilnO almak 
çok iyi o!ur. 

lsmtJt Halusl 
1 - Ürün - Ucr t 
2 - Kent • tehir 
3 - Amaç - hedef, cihet 
4 - Onayı•zlık - zarar 
5 - Yaka - tar f 
6 - Genel - umumi 
7 - Dinçlik • sıhhat 
8 - Değerli • kıymetli 

Öz TUrkçeyle Bllmecemlz 
DUn~U Bilmece 

6 5 4 3 2 1 

ıİÖK AK 
2 EN o 

BugUnkU Bilmece 
Boı dört köıeleri •t ğJda yazılı 

manalara gelen ö:r: TOrkçe kelimelerle 
doldurunuz. Bu •~ede hem vakit 
geçirmif, hem de 6z Tilrkçe kelime
leri ötrenmit oluraunuz 1 

4 
5 
6 

Soldan ıağa: 
t - İntihap 

• 

2 - Auımet sahlbı 
3 - Dütmenin a-eçtiğl yer 
4 - Ümıt etmek 
5 - Ummak maatarından emri-

ha:r:ar • çoğun zıddı 
6 - Sarkan bir ne.nenin aldıtı hal 
Yukarıdan ata~ı ı 

t - Millet 
2 - Teneffilı 
3 - Hara, z raat 
4 - Kibrit ıibl kullanılan nesne 
5 - Kovuk • rertdekl biıyGk dit 
6 - Beyaz .............................................................. 

SAN İN 
diş macunu 

-Senin : Dışleri beya:r:labr. 
Sanın : Dit etlerini besler. 
Sanın : Ağza ferahlık verir. 
Sanın : Dııleri temiıı:ler. 
&anin r Fenni imal edilir. 

SANiN 
Diı macunu 
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Portakal, ·Limon ve 
Emsaline Tenzilat. 

15-10-934 tarihinden itibaren: en aıağı beı ton olmak veya 
bea ton l\creti verilmek prtlle, bir istasyondan dlier herhan~ bir 
lıta1yona yapılacak nakliyattan maktuan: 

Beı tona kadar olan ağırhk için ton baıına..... 20 
Beı tondan fazlaıı için beı ton ücreti olan 100 liraya illveten 

beher fazla ton batına....... 7,5 lira tlcret alınacaktır. 
Bu ücret; Payas, Dörtyol ve T oprakkale kısmını da ihtiva 

etmektedir. 

Bu nakliyata, daha ucuz düıtDğU mUnasebetlerddo, ıartlarile 
beraber meyva ve sebze tarifeai tatbik edilir. 

10 ton Yeya daha faı.la olan mersulelere ayrı vagon verilir. 
Ambalajlı oJmıyan dökme mallardan asgari 10 ton ücreti alımw:. 
Bu nak)iyatın ücretleri muvasalatta verilebilir. Bu tarifeye tabi 
maddelerden karışık olarak bir mersule tertip edilebilir. Tam ha
muleli vagonlara, üçüncü mevki bileti olmak iartile, bir muhafız 
konulabilir. 

* * Havaleli olmaları dolayıslle seyriaeri ücrete tAbi olan aıağıdaki 
etya, seyrihafifle nakledilmek ıarti!e, seyrihafif birinci ıınıfa 
nakledilmiıtlr. Bu ıuretle llcrotlerde yapılan tenzilat niıbetl %65 tir 

Bu tenzilat; mobilya nev'lne dahil eıya için 1 O Birinci lefl'İn 
ve diğer eıya için de 20 Birinci teırin 1034 tarihinden itibaren 
tatbik edilecektir. 

Ağaç (zihayat. Ktıçlik ve büyük) 
Araba (çocuklara mahıuı) 
Araba (el arabası. SökUlmemlt) 
Aıma çubuğu (zihayat) 
Ayna (çerçeveli ve mobilya halini lktiaap etmit) 
Banyo (demir, çelik, tahta) 
Mobilya (kerevet minderler. SökUlmemit) 
Dut yaprağı 
E,yayı beytiye (dolap, konsol, döıeme, gardrop ve emaali 

hacimli eşya) 
Fıçı (boı ve ceıim bombalar) 
Fidan (garıedilecek zihayat fidanlar) 
Haaır mamulatı (her nevi) 
Hububat saplan (tazyik odllmemlş) 
ipek kozası 
iskemle (sökillmemit) 
Kamı11 (boyalı veya mamul) 
Karyola (somyalı. Sök\llmemlı) 
Kızak (ağaç ve madeni. Hayvanla cerrolunur) 
Koza (taze, kuru. Delik, ipek kozalan) 
Koza talaıı (ipek böceği kozası artıkları) 
LaYabo ve emsali 
Mantar fİşe tıpalan 
Ot (kuru ve tazyik edilmemiı) 
Pamuk (tazyik edllmemit) 
Peynir (taıe, tuzsuz) 
Saman (tazyik edilmemlı) 
Sandalye (sökillmemiı ve portatif olmıyan) 
Saz (boyalı aaz ve kamıılar. De.met halinde) 
Sepet ( müzeyyen ltıkı ıepetler ) 
Süt ve mamulAb (taze) 
Süpllrge ( her nevi ) 
Talat ( tazyik edilmemif ) 
Tereyağı ( taze ve tuzauz ) 
Yaprak ( zihayat. Dut yapraklan gibi) 
Yosun ( tazyik edilmomiı ) (6599) 

* * 
Maden kömürü nakliyatı-
na f evkalide tenzilat 

5 Birinciteşrin 1934 tarihinden itibaren Devlet demiryollannda 
tam vagonla nakledilecek her nevi maden kömürlerinden ton ve 
kilometre başına 1 kuruı lcret alınacaktır. Kok kömllrll için bir 
•agonun asgari hamuleat 10 tondur. Bu tarifeye göre muhtelif 
merkezler araaında bir ton kömUrlln nakil tıcreti şudur: 

Hacıbayramdan Detirmiaazdan Haydarpaıadu Meraindea 

Eakitehlr J 122 166 314 823 
Ankara 859 429 577 694 

·Sivas 30S 1031 1179 564 
Adana 802 837 1117 67 
Kayseri 479 809 951 343 
Konya 899 467 748 390 
Malatya 1194 1229 1509 459 
Eliz.lz 1313 1348 1628 578 

Fazla tafıilat için iıta1yonlara müracaat ed lmelidfr. 6600 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satın
alma Komisyonu Reisliğinden: 

Tıp talebe yurdu için IUzumu olan "800,, metre paltoluk ku· 
maı olbaptaki prtname ve nUmuneıi veçhile ve 23 birinci Teırin 
934 Sah gftnO saat 14 te aleni münakasa auretiyJe aabD alınacak• 
tır. lıteklilerin mllracaatlan. ..6273,. 
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Teneke kutular içinde: Baş ve diş ağrıları, nezle 
ve .romatizma sancılar~, için çok faydalı ve pek 
mUsekldn olan ( Algopan Cavat) vardır. 
1 ilk 7,5 - 6 lık 40 -12 lik 75 kuruştur. 

Toptan .satış mahalli: BAHÇEKAPI, ZAMAN ecza deposu. 

: • ,. .. • 1 ~-·ı , ... 
1ıcaa-----llSl;!lm!l ... t:m:r:~~~~lll!ı!'lll!l-11 Deniz y o 1 1 arı 

Çürük ve bakımsız 
Dişler insanı çok 

Çabuk ihtiyarlatır 
Genç vUcutler sağlam dl9lere ne kadar muhtaçsa 
dl9lerln de RADYOLIN e o kadar ihtiyacı vardır. 

~ . ~ 

Çnnkn RADYOLIN dlıçilik ilminin icap ettirditl bCltlin haualara 
maliktir. Diılerin çilrOmeııini meneder diılerJ beyazlatır ve güzelleıtirir. 

Di, etlerini takviye eder, nefe1i tathla,tırır. Di, ve atu: haatalıklarını 

tedavi eder. Ağızda mevcut bütün mikropları % 100 aldllrllr. 

A 
KULLANINIZ . 

Maarif Vekaleti İstanbul Terzilik ve 
Kürkçülük Mektebi Müdürliiğünden: 

KllrkçülUk Şubesine talebe kayıt ve kabulüne aşağıdaki mad· 
deler hükümlerine göre baılanmııtır. Terzilik kısmına yalnız erkek 
talebeler için kayıt muamelesine devam edilmektedir. 116739,, 
1 Asgari Ukmektep mezunu, azami yaş 17 ve Türk tab'ası 

olmak. 
2 Mektep Şahadetnamesi, nüfus cüzdanı, 11hhat ve atı raporları 

ve 4 adet veaika fotoğrafı ibraz etmek. 
3 Mektep muhtelit resmi berglin devamlı nehari ve meccanidir. 
Adres: Sultanahmet, Dizdariye, Çeıme sokak No. 13. Telefon"2248011 

Fatih Sulh ikinci hukuk HA· 
kimllGinden: Ahmet Arslan Efendi 
tarafından Beyaz ıtta tramvay durak 
mahallinde Baltacı aokatında 9 nu
maralı aerıı-i kulObesinde mukim HU-
Hyln Efendi aleyhine ikame olunan 
alacak davaıu üzerine mOddeaaJeyhin 
ikametgAhının meçhuliyetinden dolayı 
iptldaen ilAnen teblitat icra edilerek 
i'1Yabında muhakeme cereyan etmit 
ve bittalep H. U. M. K. nun 402, 405, 
406 ıncı maddelerile 337 Jncl maddesi 
mucibince on bet giln müddetle mu
ameieli gıyap kararının teb!ltine 
karar veri!miı olduğundan yevmi 
mnhakeme olan 17 /11/934 tarihine 
milsadif cumarteai günü saat 10 da 
mahkemeye bizzat gelmediğiniz nya 
bir nkil göodermeditinb: takdirde 
yeminden nükill Ye nkıaları ikrar 
etmlf addolunacagınıı teblit maka
mına kaim olmak Uzer• ilan olunur. 

( 137 ) 

BeyoGlu DördUncU Sulh Hu• 
kuk mahkemesinden: Kurtuluıta 
Bozkurt cadde.inde 37 No. lu hanede 
sakin iken 2~ 9/934 tarihinde aten 
Vrıiagfon aabık Sefiri Ahmet RCb,tem. 

Beyin v . aiyetnameai açılarak uaule11 
t•nfizlne batlanmıttır. Medeni Kanu• 
nun 538 iaci maddeal mucibince hu 

bapta itira.ıı alanlar ile alacaklı n 
borçluların illa tarihinden itibaren 

bir ay içinde Beyotlu Dördüncü SulJa 
Hukuk mahkeınea'.n• milracaatlerl 
lüzumu ilan oluaur. (3646) 

Zayi - Adapazarı belediyeııinden 
ietioar ettiğim dükkanın depozitosu ola
rak verdiğim (24:50) kuruşluk 23·5-934 
tarih ve (1Gl08) numaralı emanet mak• 
buzumu kaybettim. Yeniden bir ıuret 
alacağımdan hükmü yoktur. 

Adapaaa~ında attar Osman 

iş L 1 TM K Si 
AHahlerl ı Karaldly K8prl9atı 
Tel. 42562 - llrkeel MtthUrdaraade 

Haa Tel, 2U40 
----~ ....... 

Karadeniz Yolu 
KARADENİZ vapuru 16 

BiRiNCi TEŞRİN SALI ılinU 
sa.t 20 de Rizeye kadar. "6721., 

Ayvahk Yolu 
ANTALYA vapuru 17 Birinci 

Teşrin ÇARŞAMBA günü 1aat 
19 da Ayvalığa kadar. "6787,, 

Mersin Yolu 
ERZURUM vapuru 18 Birin· 

el T eşrln PERŞEMBE ı 1 de 
Sirkeciden kalkacak ildiıte 
lzmir, Antalya, Alanya, Ana
mur, Mersin, Paya1a dönUtte 
ilaveten Taıucu, Çenakkale 
ve Geliboluya uğrayacak-: 
tır. "6800,, ,_-.:ii ____ i!lilJ" 
Rotbart Luxuosa 

Rotbart Luxuosa 
Dünyada meşhur olan ROTBART 
LUXUOSA'mn fiatı 10 tanesi 200 
kuruştan 150 kumıa indirilmiştir. 
Her yerde bulabılirsiniz. 

Toptan sab' : Galata : Kürkçübaıı 
Han No. 4 

~kp~, ~••~ !?.N.:ı 
\:

1

~turlu Z. Deniı T. (23397) J 
(3658) 

..-~ Emrazı dahiliye .--.. 
ve hıfzı ıııhhat mütehassısı 

Doktor muallim 

'EKiP HABiP 
A vrupadan dönmüştür. HHtalarını 
Ayasofya, Yerebatan caddesi .N o. 43 
Hacı Süleyman Ef. epartımamnda 
kabul ediyor. Cumarteııi, Pazartesi, 
Perşembe günleri öğleden sonra. 

• Telefon : 23035 ... (3~77) 4m .. 

Beykoz nüfus memurlulun
danı Beykoz Kavakdere caddesinde 
3 numaralı hanede ikamet eden Ermeni 
milletinden Barnak Ef. ile zevce Siranuı 
bu kerre dini İslamı kabul ederek isiın
leri Münevver ve Mehmet İhsan olarak 
tesmiye eylemiş bulunduklarından ka
nunu medeninin maddei mahsusası mu-
cibince coridei reamiyenizle ilan 
olunur. [188] 

······························································ Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekre• 
Ne,rlyat MDdürCh Tahir 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları 1 
Satılık Emlak 

Meksube 
Eaaı No. 

2 
Mevkii ve nevi Teminat 

Nııantaıında Meırutiyet Mahalleainde Harbiye 1000 
caddesinde J 15 - 117 No. lı Selçuk apartımanı 
137 metre murabbaı bina yerini 90 metre bahçeyi 
havi ve biri zemin kat olmak Uzere dört daireyi 
müıtemildlr. 

3 BfiyUkadada Yalı mahalleainde Gülistan ve Çelebi 
ıokağında 28, 30, 32, 34, 36 ve 2 No. la altında 

400 

iki dükkim UıtUnde iki kısma müfrez odalan 
müıtemil kArgir bina 130 metre Uzerine mebnidfr. 
Sarıyerde Raıit Bey ve Hüseyin Ef. sokaklarında 
1, 3, 5, 511 No. b maa bahçe iki kısımdan m8· 

250 

rekkep hane sahası 175 metredir. Alt katta ftç 
oda bir sofa, mutfak, kiler, hala, banyoyu, Uıt 
katta dört oda bir ıofa, bir mutfak, hail ve 
banyoyu havidir. 

Yukarda yazılı emlAk bedelleri peşin ödenmek Ozere açık 
arttırma ile sablacakbr. TafsllAt için hergUn, mtizayedeye iıtlrak 
için de 30 Teırinievvel 1934 Salı gllnü saat onda Şubemize 

mUracaatları. (544) • * ~~---

Kapalı Zarfla Satılık Apartıman 
Teıvikiyede Hamamcı Emlnefendi sokağında eaki 3 mtıkerrer 

yeni 19 No. h 229 metre murabbaı bina yerini ve 97 metre mu• 
rabbaa bahçeyi havi ve 8 daireyi mUıtemil Teınkiye Apartımanı 
aablmak üzere aıağıdaki ıeraitle müzayedeye konulmuıtur ı 
1 - MUzayede ( kapalı zarf) usuliledlr. 
2 - ihale 6 Te,rini1anl 1934 Sah güntl ıaat onda Babçekapıaın• 

dakl Şubemizde icra edilecektir. 
3 - Müzayedeye iıtirak için 2000 lira teminat verilecektir. 
4 - Talipler bir lira mukabilinde alacaktan ıartnameyl teklif 

mektuplarile birlikte ve orada yazıla ıekllde ihale ıaatlnden 
evvel tevdi edeceklerdir. 

S - ihale birdir ve kat'idlr. Teklif olunan bedel haddi llyık 
garıUdilğ8 takdirde talibine ihale edilir. 

6 - Uhteaine ihale olu:lan zat ihale bedelini def' aten Ye peılne11 
teıvlyeye mecburdur. 

7 - Bu bapta daha fazla malOmat almak isteyenler Şubemize 
müracaat edebilirler. (543) 

Sultanahmet S inci Sulh Hu· 
kuk Mahkemesinden: Eıkipazar 
Filyoa Irmak hattında 7 inci k11ınlda 
Milhendia Hakkı Beyin çavuıu iken 
elyevm ikametg&bı meçhul Hafıı 

Hıfzı Efendiye: 

KarıDıZ Kadriye Haaım tarafından 
aleyhinize açılan Nafaka daYaaının 

gıyabınıı:da cereyan eden muhakemHİ 
neticeainde mahiye 12 Lira nafaka 
bedelinin dan tarihi olan 12/2/934 

tarihinden itibaren 85 Lira Avukatlık 
Ocretl ye 799 kurut muhakeme mau
rifi He birlikte sizden tahıil ile MOd
deiye ttuıaa 9/10/934 tarihinde karar 

verildiğinden ltbu karara kartı vaki 
olacak temylı hakkınııı ilan tarihin
den itibaren bir ıay zarfında gelip 
mahkememize dermeyan ıuretile l•tl
mal edeceA-lnizden bu ıeylere mflte· 
dair iıbu Baıkatip ihbarname1i Hukuk 
UaulO muhakemeleri kanununun 
141 inci maddeıine tevfikan tebliA' 
olunur. (3654) 
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Cağalotlu : Mahmudiye cadde1i 
Çatalçeıme aokatı No 5 

Hergün öğleden aonra haıtalarını 
kabul eder. 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkigedeki şubeleri: 

Galata • istanbul - lzmlr 
Deposu : İst. Tütün Gümrügü 

-fc Her türlii banka işi .ıt ___ _____________ ,. 
Asliye 5 inci hukuk mehke• 

meslnden: Cemile hanım tarafında11 
İzmirde Tepeköyde möhenbie karlo Kı
linger al~yhine ikame eylediği tazminat 
davasından bolayı mumaileyh Karlo 
Kılingere berayi tahkikat gelmeıi iQin 
davetiye gönderilmiş ise de kendisi 
orada bulunamayıp nereye gitti~i meo• 
hul olduğu mahkeme mübaşiri tarafın .. 
dan verilen meşrubattan anlaşılmış ve 
bermucibi talep iliinen tebliğat icrasına 
karar verilmiş ve emri tahkikatın 
31-10-934 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saa* 14 e tayin kılınmış oldu
ğundan yevm ve vakti mezkılrda malı• 
kemede hazır bulunması lOzumu beyan 
ve aksi halde H. U. M. K. nın 401 inol 
maddesi mucibince hakkınt.zda gıya
ben muamele icra olunııcağı tebliJ 
olunur. rt86) 


