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Bir Tethişçi -,ı Bir M~znunun· Yeni ifşaatı lr~a,.,n 
Daha 
Kovalanıyor 

Ctnıvrt, 16 (Huıuıi) - Katilltrin 
arkadaılanndan olup zabıtaca ara· 

: nılan K vateraik burada görülmüş· 

• tür. Tethiiçİ Hırvat bu tabah kah· 
veda oturuyordu. Fakat etrafında 

bazı f tvkalldelikler görmüt ve Lo· 

. zana firar etmi~tir. Bu mıntakanın 
jandarma kuvvetleri ptfİllt dilşmttı• 

tür. Ayrıu birkao Franaız polis 
mlif ettiıi dı hidi11 mahalline git-

mittir. Jf> 

Yugoslavyade Tahkikat 

Belgrat, 17 ( Huıu•i ) - Bütün 

millet derin bir matem içindedir. 

Y ımn mliteveffa Kır alın cenaze 

meradmi, misli pek az ı&örülmilt 

fevkalidı bir hidi11 mahiyetinde 
tezahür edecektir. Belgrada cıvar 

IJehir ve kaıabalardan meraıimde 

bulunmak üzere halk akını var. 

Diğer taraf tan ıiyıHi mahal il 

FranaadB ve burada facıa etrafında 

yapılan tahkikatın netioeeine heye· 

oan ioinde intizardadır. 
·~~Eiiiiilııliimi~ 

o vak 
------

''Ôld•• E • · E- B A, ) d Bi•d• De : urme mrını ğer en say ım, Matem Yar 

Kıral Aleksandr'ı ·Ben Ôldüriirdüm.,, 

Kır•I Al•kuı14r/r'ı11 t:•udi DUrooallı 
1 

Ankara, 17 (Huıwi) - MUtnef • 
fa Kıral Alebandr'ın yarın Belgrat' 
ta tedfin meraaimi yapılacağı ea· 

nıda Türkiye'nin her tarafında 

matem tutulacakhr. GGndliı kahve 

Ye gazino gibi umumi yerlerde ııaz 

n çalgı çalınmıyaoak, alnımalar 

da kapalı ol&oakbr. Reıımi n hu

ıuıi bütün dairelerde bayraklar 

yarıya kadar çekilecektir. Gece dı 

radyoda müteveffa kralın hayatı 

hakkında bir konferanı nrllıcek-

tir. 

lstanbul'da Matem 

Öğrendiğimise göre dtın hükumet 

merkezimizden vili.yete bu huıusta 

malıimat gelmiotir. Şehrimizde de 
yarın gündüz sinemalar ve bUtün 

eğlence yerleri kapalı kalaoaktır. 

Bu suretle dost memleketin izti• 
r~ın& fil•n iştirak edilmiş olacak· 
tır. Bu münasebetle bugün resmi 

mnkamat tarafından alakadar müce

ıı ese sahiplerine malumat verilmie
t ir. 

i aatı Tan ·Diyor Ki: 
Katilin Arkadaşı Bir Takım Hakikatleri 

Ortaya Döktü 
Acele Etmiy lim. Vaziyet Aydınlana

:cak, Mes'uliyetler Meydana Çıkacaktır 
Parlı, 16 (Huıuıi) - Şimdi· 

)'• kadar müteaddit defalar ıor• 
pya çekilen, kıral Alekaandr ve 
M. Bartunun katllierinfa 11rkadq-
1arı 9ayanı dikkat ifadeler .v~r· 
mekte deYam ediyorlar. 

Şimdiye kadar mevcut malfı· 
mat bunların bet kiti olarak 

Fransayı; geçtilderial göstermek· 
tetl!rı NoTali, Banea Snk, Silnl, 
M11fDI. 

Alfl-: ~aY:li SUk'thi Kalemen is• 
mfoı l6ıfili°ijı ve hakiki hllviy~tl
nhı fı_, · liulgarfataab Makedonya 
komitesine mensup Gorgiyef ol· 
duğu anla9ılaıııtır. · Novakın, yi· 

1 

~ 

Naip Pr•11s Pol •• zeoced 

n~ kendi lfadeaiae göre Hır· 
vat Uıtafı fırkası Hdorlerin· 
den, lıminln de Poıpiıil ol· 
duğu tahakkuk etmiıtir ... Novak· 
Poıplşilia,, ıon sözleri gösteriyor 
ki, bunlar M~~arbta11dao yola çık· 
mıf, yolda dıj'Qr IJ arkadaflarile 
birJıımlf, Zurlhe gitmit, Zurlbten 
Lozana atlamıf, Loıanda en ıoa 
tertibata ahp kararlarını verdikten 
ıonra Pariae geçmlıl•rdir. ParİH 
toplu bir halde gelnıek belki na• 
zarıdikkati celp eCler korkuıile 
Parls civarında F ontenblo istaa· 
yonuna iaml~ler, orada ikiye ay• 
rılmışlıır ve ParlH hareket ehnit· 
lerdir. Birinci grup Novak ile 
Silniden mürekkepti. 

Silninln hakikatte Naliı adlı 
diğer bir tedhltçl olduğundan 
ıüphe edilmektedir. 
Hankl Otellere Yerletmı,ıer? 

Novak ile SiJni Parlat• "Pale 
( Dn .. a 11 iaei Jlade) 

Martilya fa~laaıada doj'rudan 
doğruya allkadar olan devletler• 
den .biri de Fran1adır. ÇUakli: 

• Yugoslavya Kırahaın Parlıl ziya• 
retten makıadt, Yugoslav • ltal· 
yan anlaımaaıaa F raaıa ile 
mlifterekea bir zemla arayıp 
bulmak ve Almanya etrafındaki 

çemberi böylece fiilen tamam• 
lamaktı. Kıral Alekaaadrın Hltt· 
mn ve bu ıiya1etl tahakkuk 
ettiren baılardan M. Bartu'nun 
ayni zamanda hayata g6alerinl 
yumması, Franaayı derin bir 
ıurette mUteellim et111iıtlr. 

( Devamı 9 uncu yüzde ) 



Komitecilik 
Himaye 
Görmemeli! 

Mar!!İlya suik "ni yapan adamın 
bir komiteoi oldu u anlatllıyor. 
Komı ~cıligi h may :11ur tile dün
:> a. eulhuuun tahribine veaıle ve
renlerın elbette ki gorecekleri ceza 
p,.k 1 ıiyuk olacaktır. Halkın fılcri 

de u merkezdedır ve şu eatlrlar 
bunu açıkça gösteriyor: 

l:lti eyin Bı•y ( Beyaut Tavıantaıı ) 
- Bir hafta enel Marailyada Yugoı
lavya k ralile F r nıaa Hariciye ıNazı• 

rını ö .dür •n caaiaia ıbir komiteci ol
duğu kuvvetli bir ihtimal olarak ıöy-
leniyor, dünyıuun ıinir'erini reren, 
ıulhu tehlıkeye diltüren bu c"nayetin 
talcipsiı kalac ğ nı hiç zıınnetm iyor
ruz. Yirminci ı sırda lıOkumct içinde 
bir hüküm et demek olan komiteci
liğ-1, daha dotruıu eşkıyalıQ'ı yaıa· 

tan ar~ onları ıı ih andtranlar a'ki~t
lerin"n fecaatini düıünerek titre ... -
Jidirler. 

* . i tm Bay mcyt'glU TaTlaba1ı 87) 
- C::ıni lıurftınlar dünya ınıl.b• iÇJn 
iki dlrek tqkil eden iki bllyillc 
adam n kanını akıttıl:ır. Bu kw
funları ı kan n 'bir komıtecl o1-
dutu anlatı m 9tır. Umumi harbin 
acılar DJ heniz uoutm.ıy n re .. ul.bD 
•eve.o ,dünya, bu ıuik ıtç'yJ •ilihlan
dıran el eri e b tto luracakt r. Bu fa
cia komitecilik :ıihnıyetinln ne kadar 
tehlikeli birfey olduğunu bir daha 
gösterdi. Siyasi hak arı ve menfaatleri 
mü afaa edecek hükumet ıte,ekkfitleri 
yaa nda büyüUlleo ve ad:n komite 
denilen çetelerin; ıuurauz hareketleri 
hamilerini hiJe mt1tkül vaziyete soka• 
catı Ye kendilecinden llıe.ap sorulacatı 
muh kkak sayılaal dır. 

* Galip B. ,(Perukar Beykoz iıkele kar-
ııaı ) - Suikaatç oın kom leci old.uju 
anlatılmııtır. Cümhuriyet ldareai ~u
rulmadan evvel Liıim yurdun dört lc.ti
ıeıinde de b"r çok etkiya var • Bun
lar hem ıfıalkı Ye ıh ltiımeti ıiz'aoç edw
ler, hem de hükumetin komıulariie 

olan mOnaııebetlerini zararJandırırJardı. 
COmburiyet idareai bun1arın dibine 
kibrit ııuyu döktü, yurdu bu gayrlmet· 
ru tcıekküllerden tem dedi. Aduraa 
eıldya ve kom· e denilen bu çetelerin 
•arlıQ'ı asri devletçilik mefhumile telif 
ed"lemez. Maalesef hi l içlerinde ko
mite d«!nile.n yılanları bea 'y•a deY et
ler vardır. Bu srayri mes'ul kuvvetler 
annya 8U hunu kundak amıya bile ~·-
1ı, yorlar. Dünya ııulhu ve lıüyilklerin 
lıay•b ,çapulcuların oyuncaQ'ı ol maL 

Ansızın OtdD 
Kalyoncuda Anaatasm kahve

dnde oturmakt ol.An lapru Adi& 
biri ansızın düfel'ek ölmUftür. 
Y apılao muayene net"cesinde kalp 
ıekteıinden öJdüğll anlat lm1'tır. 

San~alcdarrn Kavgası 
'Evvelki gln lzmiı.den gelen 

Botu vap rundan müıteri almak 
y-zlinden Akif, Mehmet Ye Ah
met adlı Uç ıandalcı arasında 
kavga çıkmııtar. Kavg• esnasında 
aaodalcı Ak"f denize dtiım'llı lae 
de kurtarılmıtbr. 

.. 1 B& 1 _.._ 

Kartal Sahillerinde Beş 
Ceset Daha Bulundu · 

On glln ev.vel Heybellada açddannda Firuıan l 
tileblııin Afitap motörllntin arkaaındaki kayığa 
çarpma.aile doğan faciuın 33 lmr.bamadan ikisi• 
Din cesetlerlain Karta1 •e Caddebo.tam ıabilleriae 
çıktığını yazmıştık Kartal Jandarma Kumandanlığı 
dün sabah ayni sahilde bet ceaet dalaa bulmuştur. 
Ce.etlerden biriif Kartalın Kt1J11 mev1dinde lkUI 
Çayırlar ve Gaz'hane ıa'bllinde, ikisi de Dragus ıve 
Yalı kenarlar1Dda bulunm~ludll'. Dün öğleden 
ıonra ıuat 1 S ite Kartal Sulh hikhal Ue Belediye 

doktoru •• jandarma bma1adana ceaetler!n bulun· 
dukları yerlere gitmitler, hU~etlerini teıbit etmif
ılerdir. Direr taraftaa tahldkab idare eden Mlldel
umumi muavinleriDden Nurettin Bey diln de facia 
tahkikatile meıgul olmuıtur. · 

Hadiseden bir gttn 11oma yUkUntl boşaltmak için 
lstanbula gelmealne müsaade edilen Afltap molö
rünln iki fenerinin Yalova çiftliği motörllne veril· 
diği anlaşıldığından Müddeiumumilik dün bu fener• 
lerla gönderilmeıi fçiu Yalova Müddeiumumllljiue 
mizekkere göDdermiftir. 

Gayretkeşlik 
Bizi Y.alancı Çıkarmak 

isterken Yalancı Oldu 
Tıp Fakilltellinin &çOncl Y• 

d6rdüncü llDlflarmda busene, 11-
tince der• üıdu edildiğini yazdık. 
Bir a'kıam gaı.eteıl, biz.im bu 
lıaberimiı.i dlln tekzip ediyor; 
"alikadarlardan a ınan,. malü
mata ıı&re yanlaı olduğunu yazı• 
yordu. 

Halbuki biz.im bavadiıimi:ı 
okadar doğrudur ki, bir muhar
ririmiı., Tıp -Faklilteıinde 7eni 
baılanan bu litince derıiade, 
Lulunmuı ve !hakikaten böyle bir 
dera okunaldu,iuou glSzile :görmDı, 
JJrulağile ititmiftir. Binaena1eyh 
o gazete buhaberimlzi kimler 
olduklarını bi medlğimiz u alaka· 
darların ,, lilanile tekzip edeceii 
yer de, Ün veraiteye kadar bir 
mubarririaa coDdererek ltiiace 
der · i takip etf neydi daha iyi 
olurdu. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Şoför Hızırın kullandığı 1902 
aumaralı otomobil Vali konağı 
caddesinden geçmektt: olan Keri
me hanını adlı bir kadına çarpa
rak muhtelif yerlerinden ağır ıu· 
rette raralamıştır_ Şoför ıyakalan• 
mıfbr.. Hastaneye kaldınlan Kerime 
tıanımm hayatı tehlikededi ... 

1c Be> oğlunda Ahmet adh 
bir -arabacı keadi arabaaımn .al· 
tında katarak aitr surette ba,ıa. 
dan Te mulıte1lf yerlerlnd.n ya• 
ralanm11tır. 

* Galip efendi adiı biri Sul
tanabmette tramyaydaa atlamak 
isterken diıerek muhtelif yerle
rinden yaralanmııtır. 

* Ali adlı bir amele feriköy
de bahçı•an Azizin kul&beıinden 

elbise veaairea"Di çalarak Hvuıur
ken yakalanmıftır. 

Fırsattan 
istifade 
Etmek /$f emiı 

Polia dlin Raıit oğlu Bahaettin 
bminde bir sabıkalıyı yakalıyarak 
mftddeiumumtliğe vermiştir. Baha· 
eltinin suçu yankesicilik ve adam 
dövmektir. Hadise şöyle olmuıtur: 
Mubllı Bey isminde bir ı.at Lileli 
caddesinden aıağı inerken Des
piua hanıma lif atllllf. Hanım bu 
lif tecavfiı:Unli .deb19tll bir to
katla reddetmiı. O aırada arkadan 
'1irüyeo kocası Abdullah efendi 
bldiH mahalline yetiımiı, Muhlis 
Bey de kaçmıya baılamıf. Biraz 

· qajıda Abdullah Beyin iki ar:lca
dqı kaçanı yakalam11lar ve dövmi
ye bqlamıılardır. Orada bir kah
vede oturan ve dövenleri ve d6-
vllleni hiç t.anımıyan Raıit oğlu 

Bat.aettia ele ite karıtllllf •e Mula-
fs o a dövmiy a lamı br. 

Bahaettin hem tokatları, yumruk
ları indiriyor, hem de ceplerini 
kanıbnyormuı. 

Nihayet cUzdanım aşırmıı ve 
içindeki (102) liraaıoı da almııbr. 
Poıiı bu parayı kendiıinden geri 
almııtır. Müddeiumumilik Bahaet• 
tini Birinci Mültantikliğe vermiftir. 

Dört Katil ahkOmu Serbest 
Bıraklldı 

Tıbbı adli meclisi veremden 
huta bwunan dört mahkum hak· 
landa aerbeıt bırakılma ltııumu 
pıterdiği için Ulmat mllddelumu
•iliği dlln İstanbul hapiıaneaia· 
aen dört katil mahkfımuau •er• 
beat bırakmııtır. On bet •eneye 
mahküm Ali oğlu Emin (3) ay, 
Bilecikli Muataf a oğlu Ahmet altı 
ay, Adapazanndan gönderilen 
Mehmet oğlu Ramiz altı ay, Gi
reıundan gönderilen Ahmet oğlu 
Ruten de bir aene müddetle aer-
best kalacaklardır. 

Bir Yaralama 
Kunduracı Sabri Kahve

ciyi Yere Yuvarladı 
Ev•elki gUn Mercanda bir 

hadise olmut bir kunduracı ken· 
disiae kahve yapmıyan bir kah· 
veciyi ağır ıurette yaralamıfbr. 

Hidi.ae ıöyle olmuıtur: 
Mercanda kunduracıhk eden 

Sabri adlı biri, o civarda kahveci 
HUanDye haber göadererek ken
disine bir kahve pitirmeılnl 
a~ylemiştir. Ka'hYeci eski alacağı 
verilmeyince kahve getirmiyece
iini ~yleylnce kunduracı Sabri 
bıçağı kapbğı gibt solup Hnıntı
nUn dükkanında aı..., ve aapla
mıya baılamııtır. HftmU kaalar 
içinde yere dllıtnkten ıonra 

Sabri kaçmak iıtemiı, fakat 
yeUıen memurlar tarafından 
yaka1anmııtır. Haıtaneye kaldın· 
lan HöınUnUn hayab tehlikededir. 

11- Yardan adla biri ,le enelld 
ce bir adın zthı e ka 

kavga neticesınde Abanozda Şa• 
bin adla birini ağır surette yara· 
lamıştır. 

Süt işi 
Yola Girmiş I 

Aldığımız malumata göre, allt 
milstahsillerl ile ıUt abcıları 

arasındaki temaalar son mfizake
relerden aonra anlatma ile neti
celenmiıtlr. 

Süt müstahlilleri, ıabcıların 
teklif ettikleri fiab kabul etmif
lerdir. Buaun için ihtilif halledil· 

miş, mDıtahsillerln, esaaen mftı
bet netice al~mıyacaklan tahmin 
edilen doğrudan dojTUya •bf 

rapmak kararlan da tatl;ik edil
mekten alıkonmuştur. Maamafih, 

mUıtabsiller muhtelif mıntakalar• 
da teaiı ettikleri depolarda pe• 
rakende şekilde •Dt teni etmek 
aiyetlndedirler. 

( Gtiniin T arilıi ] 
Son Fırtınanın 

Zararları •. 
V:apurlar Demir Taradı, 

Bir Kotra Devrildi 
EYYeJsl rece yarısı patlak verea 

fırbna din Hbaha kadar şiddetle 
deYam etm)f ve aaat 11 e doR"ru 
hafiflemiştir. Şiddetli batı lodostan 
esen rüızir, denizi de azdırmıı ye 
birçok yerlerde tahribat yapın ştır. 

Bu yüzden eYnlsi gece, birçok 
deniz vesaiti demirlerini tal'.ilmıflar, 
karaya çekili duran kayık Y sandal• 
lardan bir kısmı denin •liril lenmiı· 
)erdir. Bu arada, Moda önlerinde 
belediye feıı heyeti tetkik 1ubes\ 
müdürü Ziya Kimi Beye ait bir 
kotra iplerini kopararak açılmıya 

baılamıı ve nhile getirmek içiıa 
yetiıen iki kiti içinde olduğu halde 
devrilmiıt·r. Devrilme hld:aeai eahile 
yakın bir yerde '"1kua geld ği için 
etrafta !bulunan bal ıkçıl•r tarafmdaıa 

halat atJmak aur~tile içiııdekUeria 
kurtarılması mümkQo olmuıtur. 

Bundan baıka, Şilede fof!l edıleıa 
Ye Tllrk yapııı n<imuneıi olarak bir 
~man tarafından Marsllyaya glStilrtll. 
mek 6zere limantnuza getirilen biı 

motör de Dolmabahçe rıhtım n vur• 
muıtur. EvYelıl 1ıece llinanımız.daq 
hareket eden Denizyollarının A..1a 
npurunun Mudany.:ıya gelmediği hak. 
kında bir telj'rnf alınmııtır. 

Yunan lktaaat Naz1rı 
Buraya Geliyor 

TOrk - Yunan ticaret itilafının fi• 
nllenme1i mtlnuebetile Ankarayı 

ziyaret edecek olan ~unan İıchsa\ 
Nuarıaın 6•Clıalzdeki hafta içer"aıade 
ıebrimiı.e ır•lm~ıi ıbekleailmektedir. 

Hayvan ihracat. 
Mujla, 16 (A. A.) - Eylul içind• 

Marmar·ı ve Fetiyeden ecnebi mem
leketlere SS ökUz, 7 dana 'Ve incir, 
290 kıçi, 29 lıı:oyun, 1449 kime• hay
vanı •e 28 bin kilo :ııibre çıkar m!ftlr, 

Deniz Tlcmr.e ll•lf ile 

Deniz Ticar t MlldürQ Mufıt Nec
det •e len heyeti ... lıi Hayri lMylff 
İktı1&t Vekiletile temaa etmek Ozer• 
Ankaraya gltmiılerdlr. 

Belediye EmlAk MUdUrlüğU 
Beledıye milstahdemio şubeei 

mtıdOrü Mehmet Bey (55) lira asli 
maatJa ve terfian, beledi3•e tmlik 
ıubHI mtıdfirltığiınc l•yın 11 ilm ftlr. 

Üniversite. RektörU 
Üniversite rektörü Cemil bey dOn 

akıam Ankaraya gitmiıtir. Cemil B. 
Ankara Hukuk fakiltuinde 'ikmal 
imtihaadannda ha%lr bulunacak, oa 
a-On •onra, .-Jırimıze dönecektir. 

Devamalz Mualllmler 
Sebep•ia yere •eya haber verme

den 1ıç glln mektebe devam tmiyeıa 
İlkmektep muallimleri iıtlfa etmiı 
aayılacnklardır. 

M. Karahan 
Şehrimizde 

Yeni Sovyet b&ylk elçilll M. Kara
han, 20 biriaei T•trin Cumartesi ... 
babı Senaplon ckıpre1ile• ıehrimiae 
ı•lecek ve aynı ~iln, akıam trenile 
Ankaraya hareket edecektir. 

1 .. <on Posta'nın Re•imli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diqor Ki : 1 

- Bu zamanda baba olmak 
kadar aor bir .., rok ·-u.w "--.,. 

Biı.im ojian okuaua diye 

•°' Hluu para Mktljbı ..... _ 
.. . O, hill baylblıkta devam 

•dip duruyor. 

•.. Yine bu HDe de anıfta 

kaldı. iki .... •Jal mufla oku-
7acak. 

Haaan B. - Kerem et aıhiml 
Ko.koca Oni•enltede yirmi seae 
•Jal •nafta okuy..alar oldujuM 
............ iki .... bir 
......... de..de k..ı.11 
bb1Bnde11 kahr L 



17 Birind tqr.5! 

--- -
Münderlcatımıztn çoklu-

undara dercedilemem iş-

Belediye 
Seçiminde 
Kazananlar 

Belediye intihabah neticesi 
bUtUn şehir dahili kazalarda an· 
laşılmıştır. Yalnız Beyoğlu kazası 
neticesi henUz belll değildir. Be· 
yoğlu neticesinin bugün öğrenlle· 
ceği ümit edilmektedir. 

En son olarak Fatih kazasının 
netlceai alınmııtır. Fatihte Baro· 
reisi Halil Hilmi, Sadettin Ferit, 
Necip, Iımail Sıtkı, Galip Hakkı, 
Hacı Recep, Muzaffer, Iımail 
Hakkı, lhıan Arif, Cemalettin Fa· 
:zıl, Bican, Manyaai zade Feridun 
Beyler asli aza olmuşlardır. 

Celil Feyyaz, Vasfi, Rıfkı, Ba· 
ha, Aıım, Hulusi Ertuğrul, Naci, 
Meı'ut, Abdullah Hulôıl, Kemal, 
Ali Mazhar Beylerle Lltife Bekir 
hanım yedeğe kalmıılardır. 

Boluda intihap 
Bolu, 16 (A. A.) - Bolu be· 

ledlye intihabı bir günde bitmiş· 
tir. intihap çok alAkalı ve emaal· 
ılz bir nezahetle yapılmı~tir. 41 1 O 
seçiciden 2459 kifl reyini bizzat 
kullanmııtır. ViJAyet dahilinde be· 

Resimli aka le 

SON POSTA 

Şımarık Çocuklar 11 

Öyle nileler vardır ki çocuklarına kareı çok 
fazla muhabbet gösterirler, bir dedik!e~ini iki ~t
mezler n daha küçük yaıta ceplerını para ıle 
doldururlar. Böyle çocuklar büyüdUkçe azarlar, ~ı
marırlar ne hizmetçiye, ne de nşçıya ral.ıat verır· 

l~r ve günün birinde çekilmez bır dert olur-
t ) lar. Fakat bu şekildeki terbiyenin en ıı:o.rarlı 

t') neticeıi, çocuğun büyüdüğü zaman haylaz, 
~ I ıerseri ve külhanbey ol· 

'"'l;;l~~f'A..,,,p \ maeıdır. Çocuğunuzun a• -- ~ ' d 
~-·j ""~ dam olmasını, sonuna 

....-.::..--_."5i"' ~-~- sürünmemeeini i tiyorsa· 
nız ona yüz vermeyiniz,. 

TELGRAF HA • 
~LERJ 

lodiye intihapları bltmit ve tama· • 

men ve müttefikan Fırka namzet· M y 1 d Ik K d p 
leri kazanmııtır. Merkezde ve ka· UŞ 0 un a i ar eş usuya 
ıalarda iklıer hanım belediyeye 

lza seçilmişlerdir. D •• •• •• Jd •• B 1 K •ıd• 
Belediye reisi seçimi ayın 21· uşuru u, · aş arı esı } 

lnde yapılacaktır. 

Eskı·şehı•rde Muı (Hususi) - Buraya 10 j isminde biri ile Halilo ve kardeşi j ler, iki kardeşin tarla yolunda 
kilometre mesafede çok feci ve Nezir ara•ında kavıra çıkmıı, önlerine geçmiıler ve pusuya 

Yeni Belediye Azaları ilk tüyler ürpertici bir cinayet olmuş, Beıir ve kardeıl yaralanmıılardı. düıUrerek ateı etmişlerdir. Müte· 

1 Halilo ve Nezir iaminde iki kar• Hidiseden sonra tevkif edilen cavizler, Halilo ve kardeşinin ya• içtimaı Ve 1 Bölümünü deş tabanca ve balta ile öldUrUl· Halilo ve kardeşi, muhakeme ralanıp yere düşmelerinden sonra 

Yaptılar mUşlerdlr. Cinayet eakl bir kin neticesinde beraet etmlıler ve kinlerini tatmin edememişler, 
Esklıehlr 16 (Huıuıt) - Be· ye intikam yüzünden vt:ıkua gel· birkaç gUn evvel köylerine dön· zavallıların baltalarla kafalarını 

lediye feYkalAde lçtlmaını aktetti mll,tir. iki ay kadar evvel bir müşlerdir. Evvelce yaralanmış parçalamışlardır. Hadiseden ıon· 
Topçu zade Klmll Bey birinci tarla meselesinden araları açılan olanların kardeı ve akrabaları ra jandarmaları katilleri yaka· 
reisliği kazandı. Birinci reis ve• OrgonUılll Beşir, kardeşi ve Azfı intikam almak aevd_a_s_ın_a_d_U_ş_m_U_ş_· __ l_a_mış_t_ır_._* ______ _ 
killiğlni ıeker fabrikasında Bezml -- • 1 I ı · h B y 
Bey ikinci reis vekilliğine Ergani istikrazı 1 Misafir ye ıa t ir angın 
Mebrure Hanım seçildi. Ka· G J 
tlpliklere de Türkan Hanım ve Üçüncü ikramiye Keıideıi Surgeye itti "Jurnal,, Gazetesinin da-
Zlya Bey ıeçildi. Daimi meclis Yapıldı . lzmir, 16 (A. A.) - Bir müd· rehanesinde Çıktı 
azalıklarına avukat fımail Hakkı, Ankara 16 (H ) Er Par is, 16 (Hususi) - Lö Jurnal 
Ve KaramUrıelli Mustafa Bey ' . us?s.ı - • dettenberl şehrimizde bulunmakta 

gani istikraz tahvıllerının UçilncU f V l' ht Gü t AJ lf gazetesinin idarehanesinde zemin 
seçildiler. Belediyenin bu lçtimaına ikramiye keşidesl Merkez Ban· olan sveç e 1,8 1 s av . 0 katından bir yangın çıkmış, kısa 
gazeteciler davet edildi. Memle· kasındn yapılmıştır. Hz. ile zevcelerı ve kerimelerı pren· zamanda genişlemiştir. Ateş ga• 
l,tetin ihtiyaçları hakkında Vail 30,000 liralık bUyllk ikramiye sesler Hazretleri Suriyeye mUte· zetenin kağıt deposuna sirayet 
Bey fikirlerini anlattı içtima 191, 777 numaraya, 15000 liralık veccihen hareket etmişlerdir. etmiş, buradan çıkan kesif du· 
alkışlarla dağıldı. ikinci ikramiye 50,871 numaray , Veliaht Hz. ne, mihmandarları maolar yangının söndürülmesini 

Ank r da intiha Bitti üçer bin liralık Uç ikramiye HilsnU Rıza Paşa ile Hariciye ve içerdeki amelenin kurtarılma· 
Ankara, 16 ( A. A.) - An· 50,872, J I0,481, 177, 13' numa· V k"l t' kA d Ş fk . sını çok gliç]eştirmiştir. Yine bu 

1 909 1. 1 k b .k · e a e ı er anın an e atı ve k b 
1 

. icara bel diye azalığı seçimi bu ra ara. ıra ı eı ı ramıye atta u unan gazetenın mazot 
bu akıam bitmivtir. Reylerin tas· 36,467, 41,491, 107, 108, 188,342, Fuat Hulusi Beyler refakat et· deposuna ateıin sirayetinden çok 
nifi neticesinde rey hakkını haiz 18,8349 numaralara isabet etmiştir. mektedirler. korkulmuş, fakat itfaiyenin feda· 
40 bin vatandaştan 34 bin 120 şer lira kazanan numaralar Resmiihtiram bir jandarma karene gayretile bu tehlikenin 

Sayfa 3 

r 

Araba Çamura 

Saplandıktan Sonra ... 

•-----~----------- A. E. ----
Marsilya ısuikastinin tafsilatını 

okuyanlar arnıında: 
Franıa Hariciye Nazırmın yalnız 

kolundan yaralanmasına rağmen öl
meıini .. 

Biraz garip bulmuı olanlnr bulu
nacaktır. Kurşun Mösyö Barthou'ııun 
damarına ısabet etmiıti, kesilen kı· 
sım hemen dikilııeydi hayab kurtula
caktı. Fakat kendisini hastaneye ga. 
tilrmek icap etti, bu müddat znrfan
da da kan aktıkça akb, zavallı ihti
yarın ölümüne sebep oldu. 

Parls Belediye Meclisi azasından 
bir zat hldiıenin bu hususiyetine dik
kat ederek Belediye Reiıinden ıormut 

- Bundan ıonra büyük mevki io· 
ıal eden tahıiyetlerin ittirak ede· 
cekleri meraıimde bir doktorla bir 
operatfüQ de hazır bulundurmak 
mOmkOn deA'il midir? ,, 

Belediye relıinln ıuale nrdlği ce
vap henüz belli detil, yalnız kabul ede· 
cek olursa bu tedbirin yllkıek mevki 
l9gal eden zata emniyetten ziyade kor
ku vermeıinden korkulur. Sata bakın· 
ca ıözü dektora lliıecek, sola dönOn· 
ce operatörQ g6recek, içinde muhak· 
kak bir ilrperme duyacaktır. 

lyiıl mi iıe baılamııken biraz da· 
ha ileri ıiderek yGkaek mevki itgal 
iden ıı:atın otomobilinin arkasına bir 
de hastahane arabuı takmalıdır. 

* Fakat vaıiyet latifeye mGııalt de-
tildir, daha ziyade medeniyet n 
ln1ıaniyet devri denilen asrımızın 
geçen uırlardan pek farklı olma
dığına dikkat edelim, uıul yine bu 
usuldilr, kullanılan vasıta yine o va• 
aıta! Kim bilir belki korunma için 
kullanılacak tedbir yine o tedbir ola• 
caktır. Hatırlar mısınız, vaktile bir 
hükilmdar bir sokaktan geçecekml, 
polisler daha evvel dolatıp biltün kapı 
pt-ncereleri kapattırırlar, önlerine birer 
nöbetçi dikerler, sokakları da bir 
kordon a]tına alırlarrnıı, anlatılan 
gel zaman git zaman, Avrupanıa bazı 
memleketlerinde bu eıkl usule 
avdet edilecektir. 

• Bu milnuebetle bir okuyucu bana 
yazdı: 

•• HflkGmdarıa binditl otomo
bilin iki yanına, elde kılıç birer zabit 
koymak kafi değildir, bu otomobili 
ellerinde birer rovelnr tutan zabitler 
tarafından binilmlt zırhlı arabalarla 
ihata etrnelf," 

Olmayacak ıey detil, fakat 
bir de gözllmilzlln önüne gelecek 
manzaranın heybetini diltllnmell r her 
hanıi tekilde olursa olıun rumi 
alaylardan vaıı:geçmek müreccahtır. 

Bir baıka okuyucu biraz daha 
ileriye a-iderek : 

- "Resmi alayları uyr6 gelin 
herkesin elleri kalkık nziyette dur
masını,, teklif etti. Anlatılan fırsattan 
bilistifade kabul ettirmek iatedıği 
Alman veya ltalyankAri aelimdır. 

• Hakikat ıudur ki, slyaıt cani ha· 
yatını feda etmittlr. Hiçbir feyden ve 
hiçbir kimseden korkusu yoktur, 
teşebbllsünlln önilne zor geçilebflir. 
Maamafih bu da Marsilyada olduğu 
gibi ihtiyatı büabütOn elden bırakmak 
demek değildir. 

Votelden kıamen. 

7781 numaradan 7790,22571 den k f d 'f d'l · . önü alınmıştır. Saat 21 de yangı· lc:Usfır vatandaşın ve bu ıuret· 22580, 24361 den 24370, 27301 den ıtas.ı ~a.ra m an .ı a e ı mıştır. 
1 ~ l h y nın önü alınmıştı. Fakat gazetenin M ı· faciaaının tahkikatına dair le intihap hakkını haiz olana· 21310, 33021 den 33030, 36461 Hıla ıa merın ardımı ' .,. ra 

bobin kağıtları dairesinde yangın gece yanaından aonra gelen haberler ı ) rın yUzde doksanının intihaba den 36466, 36468 den 36470, Ankara, 16 - Marmara fa· alevsiz devam etmektedir. Bir Paris, 16 (A.A.) - Tethlşçl 

Korkunç 
Bir itiraf 

lıtirak ettiği anlaşılmıştır. Avukat 38101 den 38110, 41492 den dasında boğulanların ailelerine amele dumandan boğularak ölmUş, Kralj nam diğer Melny ifıaatta 
Mümtaz, Veli, Samiye Rifat, Zi· 41500, 50873 den 50880, 685:H yardım edilmek Uzere HilAliahmer cesedi de yanmı,tır. bulunarak demittir ki: 
ya, Şükrü, Halil, Yuıuf Hikmet, den 68540, 863 l J den 86320, Cemiyeti bin lira göndermiştir. M~liye Tetkik Bürosu - "Alay geçmeden evvel Mar· 
feyzi, Vehbi, lbrabim Rauf, Ca· 88131 den 88140, 104881 den .............................................................. allyada halk arasında bulu11u:·or 
fer Tayyar, Hayrullah, lskender, J0q890, 107101 den 107I07, 162212 den 1622t0, 1757ı1 den Ankara, 16 - Yeni teıkil ve kıraldan baıka eıhası vur· 
Hüseyin Ertuğrul, Rauf, Rifat, 107109 dan 107110, 110482 175720,177131den177138, 177501 edilen Maliye Tetkik Bürosu ite maktan korkuyordum. Bundan 
Fethi, Naıit, Nurettin, Makbule den 110490, 110881 den den 177510, 188341 den 188348, baılemıttır. ilk olarak buğday dolayı auikastten vazgeçmek 

110890,J1176f den 111770,119211 189511den 189520, 191771 den koruma kanunu, sonra da tahsili fıteyerek Kalemen'l bu fikrim• 
Naciye, Reşat, Ahmet, Ekrem, den 119220, 133321 den 133330, 191776, 191778 den 191780, emval ve hayvan vergiıl kanunları den haberdar ettim. Fakat 
Hamit, Muhliı, Muıtafa Cemal, 1379 l ı <\en 137920, 15225 l den J 94451 den 194460 numaraya tetkik edilecektir. Fransız mllte· beni de yere sermesinden kor• 
Mecdi S1adNrettin,t Os1man, MSukaf· 152260, 160041 den 16005, kadar. hassıılar yakında gelt!ceklerdir. karak kaçtım.,, 
fer, Bihi • usre 

1 ımet, 8 ıp, Polis Pariste birçok ihtl· 

Ali Vehbi Boyler ve hanımlar r ıs TER iN AN s 1~ NA NMA ·' IBlcu risaleler ele geçirmlıtir. aıli aza olmuşlardır. J TER Bu risaleler, Yugoslav tethişçile· 
Gazi Hz. nin Taziyetleri rinin propagandası hakkında ıa· 

F Belediye yeni bir sebze hali yaptırıyor. Sılılıi olmiyan, Bize kalmıa belediye bir tiyatro yaptırırken seyircilerin d.kk k k"I k 
Ankara, l 6 - ransanın en f'ıkrı'nı' alm'ıva, bir hastahane in. ş.a ettirirke.n hastalardan yanı ı at vesai teş ı etme • d ki hele iktıeadi şnrtlardan tamamile mahrum bulunan bu- J d" 

bUyük siyasi adamlarm an es akıl sormira mecbur olmadı~ı gıbı sebze hah yaptırırken de te ır. günkü ~[evvahoş panayirind•n .vakıııda kurtulacağız. ı b y 1 · d b. h k t 
Cumhur Reisi M. Reymon Pu· " kabzımalların u uorta agırrua arı yerıu e ır are e Sofyadan yazılıyor: Sofya 

Fakat bir taraftan kabzımallar feryadı ba tırıp duruyorlar. değıldir. Kabzım.allaı: neticeyi b~k~emek .dururken şi~ı~i· k K I 
vankarenin ölümü dolayısile Reisi· Y ıcui hal çok lcotii olacakmış, ihtiyaca kafi değılmiş, hulasa den ııöylenınelerı, onlarıu bu ışı kendi meufautlerının polis müdürü, sui astçı n eme• 
cumhur Gazi Hz. tarafından ıoyle ımiş, böyle imiı. j özlilvile görduklw:-' ; .i N ~ I n'in hakiki isminin Vlada Gorgiyef 
Fransa Cümhur Reisine ve müte· l•F a iN AN I• ~ n olduğunu söylemiıtir. Katilin 

parmak izleri diln Sofyadan tay• Yeffe Puvankerenin zevcesine ta· L _J yere ile Pariıe gönderilmitlİl'-
ziyet telgrafları çekilmiıtir. --------------·---------------:---------------



Sarfa 

1 ... ,., ,, ... .,..ı. 
Biga 
Köglerind• 
Son Posta 

Biga, (HuM&ai) - Helvacı 
kayt 00 haaelik blylk Wr yerli 
köyftdtlr. Bu kay, ıehre dört ve 
Mğlı olduju Çaapazar kiyi na• 
ltiyesine &ç eatHk bir mnatede
dil'. Hava11 çok pzel olduju 
içio bu köyln ukint.ri çok gilr
bftz ve ıOçlil ku•vetli insanlardır. 

Ovadan beı ylz metre ytik-
1ek olan köyftn mevkii pek IAUf 
ve karpdan manzarası pek tir.in· 
dir. Havaauun aağlambğından 

olacak ki bu k6yde sekaenlili: 
doksanlık ihtiyarlar bile dlmdil& 
yörümekte ve yorgunluk bt.ıet· 

memektedir. Ahallai çok çahtkan 
olduğu için giodtız köy lin ~nde 
aylak oturan bir adama teaadif 
edilemez. 

Hu evde mftkemmel lıah 
tezgahları YardJT. Rençperlik ya· 
pap yemeldiğiai Ç1kardaktan 10nra 
fnlaıını satan halk, hah tlcar~ 

tinden de bir hayli para ka· 
zaomaktadır. 

Salan bir az kıtcadır. K&
yGn içinde daima dönen bir de· 
iirmeoi gece günd6z çeviren bir 
dere varsa da bıınun ıuyu içil· 
meye elverişli değildir. Tarlaları 

oldukça verimli okluğundan hu-
1.ubabn tlrlftıünü yetiştirir. Sebze 
•e meyva11 dahi boldur. 

Mer'ası oldukça genif oldu· 
juodan .Urü sahibi adamlar da 
Yardır. Mer'alannda ( 1500) den 
fazla koyun otlamakta ve doku
dukları halıların ylinlerinl kısmen 
bu koyunlardan tedarik etmekte 
Ye kıamen de d1Jarıdan almak
tadırlar. 

Mektepleri iki sınıflıdır. Yeni 
yazıyı hepsi 6irenmiıtir. Çalışkan 
muhtarları Rıfat Efendi mUnevvu 
•• açıkg6z bir geaçtir. Köy 
edasmda dalma gazete bulunduw 
rur. Ahvalillemden daima haber
dar olurlar. Köy Kaaunwıa tev
fikan bakılmakta olan köy iılerl 
çok dUzgündUr. Köylln lçi kaldı· 
nmla dötenmiş, evleri birer kat 
ilkin taftan yapılmıı Ye ihtlerl 
kiremittir. 

Mezarlıkları da muntazam ol
duğu gibi içindeki on metre 
kutrunda eski ağaçları da muha· 
faza etmektedir. Karııdan bu 
mezarlık bir koru halinde görün
mektedir. 

Mektebinde yüze yakın tale
be okumaktadır. Köyde kah
Yehane varsa da kamar bilmezler. 
Bankaya borçları da yoktur. Or
mana da yakm olduğu içia odon
lan ideta kapılaıman etfiinde 
gibidir. 

ihtiyaçlarına yetecek kadar 
bakkal, peruklr ve aaireye dair 
dtıkkAnları vardır. Şimdi aaa cad
deye kayden yol yapdmaktadar. 
Ba köye dqardan okumut bir 
adam geldljinde çok iltifat eder
ler ve ondan hiaıe kapacak ıöz· 
ler, nasihatler beklerler. 

H. ŞtJ11kel 

Sıhhat Müsteşarı Siverıkle 
Siverek, ( Huıull) - Sıhhiye 

Mnsteşan Hnsamettln Bey yanla
nnda trahom mOcadele reillİ dok
tor Nuri Fehmi Bey olduğu halde 
ıehrimize gelmiştir. Doğru trahom 
mücadele evine giden Htbamettln 
bey dispanseri teftiş etmiftir. 

Gece belediye Reiıi Mahmut 
Neciim Bey tarafından misafirler 
ıerefiue bir ziyafet verilmiştir. 

SON POSTA 

• 
lpsala Trakyada Ziraatile, Otlakıye-

sile Meşhur Bir Beldedir 
UzunldSpı:ft, (Hu· 

ıuai) - l.hinah 
bir bayına al
tında bina ve 
inp kılı•mıı o
lan fimdild "lp
saJa" lcasabaa 
hava ve su ve 
manzara cihet· 
!erile o kadar 
memnwıiyet ve· 
recek bir yer 
değilaede talai· 
ben bir saat ka
dar uzanıp "Me
riç,, nehrine da· 
yanan ovau ve 
civarının ziraate 

1 

elvaişli topraklan hayvanatın 
mliatesna gıdalarından bu1uaan 
otlalcıyesi, hayvanat yetiftinaeye 
kabiliyetli merası itibarile mfts
tesna bir yurt parçasıdır. Bere· 
ketli toprağı her nevi hububatı 
bire on, on beş faılalığile yetiı· 
tf rmekte, çiftcinin ylizünll ilildllr· 
melde, seneden seneye olan is
tihsallta bakan gözlerine tokluk, 
kalplerine intirah vermektedir. 

Hububat va ot Ye hayvan is
tihsalatı kayde ıayandır. Bundan 
altmış sene evvel buraaı bir tica
ret mıntakası merkezi idi. ÇUnkU 
o tarihlerde l.tubul ve Trakyayı 
Avrupa kıtaıına bağlıyan "Şark 
ıimendiferi,, yoktu ve yollar gayri 
muntazam olduğundan tnccar mal
l•ı buauai aallarla Meriçtea sevk 
ve naklolunurdu. O tarihu mem-
leket bllyilmli.J, on iki bin haneye 
varllllfb. Bu milDÜebetle mota
sarrıflıkb. Ş~meodifer ifletilmiye 
bqlar bqlamaz sallara, Muiç 
nehrine rajbet kalmada ve az 
zaman aonra hiç ta ihiyaç ı&-lll· 

mediiinden Allar tabiatile iptale 
mahkum oldu. Bu akibet lzeriM 
İpıala mevkiini bfzzarur yirminci 
aırın icatlarına verdi. 

Arami aeııiftir. 
Bugünkü meskün halkın daha 

iki mislini alır; faydasız çiftlikler 
nazarıdikate alınıraa bunu U.ç 
misline çıkarmak la%1mgelir. 
Ahalial çifcidil'. Yolların yapıl

masına; öniindeld batakhlc ve 
suların lrurntulmaaına her cihetle 
btiytik Ye tiddetli ihtiyaçlar 
vardır. 

Halk aari ihtiyaçların tatmini 
için candan ıayretler p.W
meldedir. BlnaJann tanzimi, yeal 
belediye ve mektep lntaah Ye 

yaptlmış olan parkla Bliyttk 
Gazinin heykeli •• daha buna 
mümasil eaerler takdirlere P" 
yesteclir. 

lp1ala taribi btr ,.ntur. Bu
raya bundan attı bin .... enei 
mqhur Keyhuarevin kumandan· 
larındaa Kepa kaleainia buiai 
öz Türk olaD .. Hale,, ı•l•iftir. 
Me-.ldin aıkerlikçe eaemıaiyetlni 
takdir ettiğinden Keıaaıo emai
yeti için burada bir ileri karakol 
kului yaphrtmııtı. Bu kule tim
dlki lp11lanın tlstllndeki ytiksek 
bayırda,Hıdırellezlerde muire aa
yılan mahallin cenubunda, sırtta 
idi. En ıoaunda buraaı Ketan ve 
bavalisinin derebeyllğini ıftren 
Haralamboıun eline geçmiıtir. 

Keşan Oımanh Ttırlderinha 
eline geçtikten ıonra burası ta• 
biatlle kıymeti &1keriye ve har
biyeyi kaybetti. 

Birinci Murat zamanında Ke• 

lpHl•da g•ni llüa•l•rtl•11: Dispan.s.r 

1 
tanı açan Hacı il kuvvetlerine 
.. nıup müfreze kumandanlan 
Ayeal • Korkut Tekin Beylerin at
lıları etrafta tathfrat yaparken 
buraya uğradılar. " Harala.mbo
sun ,, oğlu Diyamandi burada 
Tekfur yani derebeyi bu~unuyordu. 
Çetin bir savaştan sonra Diyaman
di maktul ve askeri teslim oldu 
Keşandaki kısmıkülllye müjdeler 
salındı. KarargAh ,enlikler yapb. 
Hacı lı Bey - Durmuı Bey bizzat 
buyeni açılan yere ıceldiler. Hacı lı 
Bey müfreze kumandanlarından 
Aysal Beyi istedi Meriç nehri 
kenarında dediler. Bulunduğu yere 
vardı ve meııgul gördü. Sordu : 

- ( DevJetJiim nah dtıımaa 
karıı yakada bu ıudan geç· 
mek ı.tevllz. afıaç dallarından 
ip sah yapac:ağuz, karııya geç•· 

ceğüz) cevabını verdi. Derhal 
ZiT?& Li 

taoaip ettiler. 
Elv•rifll dallar 
duhal ip gibi bO
küldl Ye 6J'üldft. 

ipte. yapılmıt ai· 
bi aallar laaur

landı. Nekkare-
ler çalındı. Asker 

toplandı. Hacı lı 
Bey müfrez.eyi 

takviye etti. Dur
mut Beyin ·em-

rine vudi ve hey• 

betli aaduHe : 

- .A.ker, ha· 
bayiğltle.r, nemize 

gerek durak hurda, haydin 81• 

laolarım ip aaJa bbthı, karııya 
geçia, dütman g~dklyor, emrini 
verdi. Bu emirle ipten sallara 
bindiler, kartıya ıeçtiler. Türk 
aanetini, T&rk celAdetlnl Adlrya
tlk deaizlerine doğru yaymıya 
muvaffak oldular. 

lpsala ismi bu vak'adan kal
mıştır. 

Cahil tabaka fatihler burada 
giıya (İlk aali) okuttuklarındaa 
11İpsala,. ismi bundan kaldığım 
söyleyip inandırmak iaterlerae de 
llsan ve tarih ne.zcliode mantıki 
bir ml1Dasebet ve mli.,abehet 
yoktur, tasavvur bile olunamaz. 

lpsala Türkün tarihi diyarıdır.~ 
Trakyanın bel' zaman için ehem· 
miyetJi mıtakalarından bir nok
tadar. Alıuleniaı n-.• we ,._içe 

h r. 
'ureddüı fikri 

T ekirdağında Spor Ve Gençlik 
Hareketleri 

T eklrdağ, C Hunat) - T eklr
dai apol'Calup SOD günlerde 
fnldpfa baflamlfbr. Tekirdağ111da 
geaçlik ve ıpor hareketlerinin 
çok durpn bir halde bulunduğu 
prillmektedlr. Tekirdağıada üç 
ıpor lmllbl vardır: (Halkıpor), 
(Yılmazapor) ye (Tekirdağapor) ... 
Şimdiye kadar mlcerret bir hal
de bulanan bu çor kulUplwl 
memlekette daha caalı bir yDkıe
lit haınle1l yaratmak, her eahada 
bir hareket uyandırmak mak1adile 
müıterek bir idare altında birler 
miıler ve «Tekirdai birleşik spor 
kulüpleri merkez heyeti» - namı 
altında toplanmıtlardır. 

Bu heyet bundan ıonra Tlir
kiye idman ittifakları nizamna• 
meaini tatbik ederek idman itti• 
f aklarına dahil olıwya çalııacak 
ye Teklrdai ıpor mıntak&1ını 

teıkll edecektir. Bu hafta Dk 
içtimaını yapan Merkeı Spor 

Heyeti- a larıada it blSIUnıtı ve 
vazife ayrımı yaparak muallim 
Seaai Beyi merkez heyeti reiaH
jiııe, Fuat Bayi umumi kltiplij'e, 
S.tlu Beyi mu~aıebeclliğe, Reıat, 
Fethi ve Mustafa Beyleri ıpor 
heyetine, Mehmet Ali ve Rıza 
Beyleri de milfavir azalıklara Hç
mitlerdir. Bu teıebbUılerindea 
dolayı gençleri tebrik etmek Ye 

büyftklermbla de memleket için 
faydalı bir unıur olmak ar:ıusile 
çırpınan bu çalıtkan gençlerle 
daha yakmdan al&kadar olmala
rını dilemek bir vazifedir. 

Geredede SeYlnç 
Gerede (Huauai) - Zongul· 

dakta biJı elektrik ıautrah kuru
lacağı ve bu ıantraldan Aokaraya 
da elektrik Yerileceği haberi bu
rada pek bftyftk bir ıevinç uyan· 
dırmııtır. Hat Gerededen geçe
ceği için Gerede de bu ucuz 
elektrikten lıtlfade edecektir. 

J_I ___ -+ 
~ Tenkit -+ 

Bir Pi.yese 
Dair 

Nrırrıl lt11t Altı 

Tepebaıı tiyatrosunda "Cürtl1' 
ve ceza ,, yı ıeyrettlm. Hem .. 
aöyliyeyim ki oou seyrettiğim ailt 
nUn hafızamda gtızel bir .. atır& 
olarak kalacağım zannediyorWJ!f 
Ertuğrul Muhsin o temsille ~ 
nebilir; arkadaşları da memlek_. 
timizde, oynadıklan eseri ıevecell, 
1evdirecek aktörler bulunduğun'9J 
ispat ettiler. Belki l Galip, d~ 
tantik Porfir rolftnde, kendisin 
beklemekte haklı olduğumal 

gayreti, inceliği gösterm~dl. Porflı', 
onun oynadığı fekilde, Doısto

yevald' nln taavir ettiği biru hasta 
mütemadiyen dlifünce içinde, 
muıtarip bir adam olmakt.aQ 
çıkıyor ve adeta polia romanlar., 
dramlımndakl « amateur ,. deteo' 

1 

tivlere yaklapyor. Fakat mak~ 
ıadım temailden defıil, Gu-
ton Baty'niD piyealniu bendf 
uyandırdığı ptphelerden bahseı, 
meldir. 

Gastoa Baty'nin maharetli bil 
tiyatro adamı olduğu muhakkab 
tır. Piyesin hiç bir ıahnealndj 

bir fazlalık, caosıkıcı bir bil du• 
yulmuyor. Yalnız onun yazdılt 
piyes, bazan romandaki cünılelerl 
aynen aldığı hilde, Dostoyevıij 
havasını muhafaza edemiyor, biz; 
Dostoyevski'yi veremiyor. « Clk 
rüm ve ceza. piyesi, Dostoyev,. 
ki'nin romanı için yapılmış blı 
seri resim olmak hissini vermek• 
ten kurtulamıyor. Onları seviyo
ruz, hatta: «Ne güzel yapılmıtl 
sanatkir romanı ne iyi anlamııf ,, 
Diyoruz; fakat: «Bu reıimlere bak• 
mak romam tamamUe anlahyor.~ 
dlyem~s. Do.eıo,., 4'ain r04 

manını okumamış olanlarm a ... 
ton Baty'nln piyesini ıeyretmekl• 
4C Cirim Ye ceza » yı anlıyacak• 
larından çok flpbeli7im. 

Piyesin böyle bir eluiklilj 
Jıiuj bırakma1mdaki kabahat 11rf 
Gaaton Baty'ye mi ylkletilmelle 
dir? Zannetmiyorum. Denebilir kj 
hiçbir romanı, bilhassa hiçbif 
Rus romanını bir ti} atro eseri 
biline koymak kabil değildir. 
Vakıa Rualar « Karamaı.of kar. 
dqler » i sahnede temsile muvaf4 
fak olmutlar; fakat onlar birçoll 
yerlerde romanı aynen okumute 
lar, ancak muhavereli kısımlan, 
bir de temılle mnse.it olan parça• 
ları oynamıılar. Pierre Benoit ken• 
dl roman tarzını mildnfaa için bir 
avcıdan bahsederken onun 
ateş ettiğini, kuşu vurduğunu 
göstermek l4zımgeldigini, tilfeğiq 
mekanizmasını anlatmıya lfizum 
olma<Lğmı alSyler; Rus romancı
ları, bilha1Sa Dostoyevski tiif eğbl 
mekaniımaaına da anlabrlar. Gaa
ton Baty'nin piyesi, romanın bq 
taraflarını hazfettiğl için eksiktir; 
zaten hiçbir piyese Dostoyevskinill 
romanlarandakl ruh tahlili zengin• 
H~ni koymak kabil değildir. 
Roman ile tragediıı bunun içia 
blribirlnden bOsbOttln batka şey• 
lerdir. 

Zamanımızın en bUyUk tiyatro 
adamı Copean da "Karamaı:of 
kardeşler,. den bir piyes çı
kardı; o da romaru tamamlle gös
teremez. Şu kadar ki o pi] es, 
Doetoyevski'nin romanının lliı 
tenkidi sayılabilir'; onu ıeyretmek 
veya okumak asıl metni daha 
iyi anlatır. G. Baty'nln piyesinde 
bu kuvYet yok. 

O halde bu eser fena mı? 
Hayır. ŞUphesiz çok değerli ve 
onu oynadığı için Ertuğrul iV' h· 
sin'e minnettar olmıya mecbur 1z. 
Şehrimizde aan'ati seven he?' H 

onu glSrmell, teşvik etmelidir. 
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RİC L T 
Eski Bir 

( Gönül lıleri ] 
f •• 

Marsilya Faciası 
Ve Alınacak 
Vaziyet 

. ~-.. . . . .... ..,. .. .. . 

Yugoslavya kralı ~le Fransız. bari• 
eiye nazırı M. Bartu nun Mauılyad~ 
kanlı bir ıuikaste kurban srltmelerı, 
dilnya efkarı umumiyisinde haklı 
bir teeuür ye der·n bir endite uyan· 
dırmııtır. Bu teeasür, ıiyaai arı.hada 
ailibh intikam nsıtalarının hllA 
revaçta olduklarını g-öıterdiği sribi 
duyulan enditenln saiki de vn:ı:iyetin 
ihtilat doturmak iıtidadıaı gösterme· 
~d~ . 

Yuıoslavyanın huauıi vaı:iyetı 
malümdur. Harpten eyvelki A.-ultur• 
ya • Macaristan imper torluğu variı· 
terinden biri ve bıı.ılıcuı olan bu 
devlet, Sırp, Hırvat ve Sloven i'ibi 
11nıurlardan mürekkeptir. H11vat ve 
Slo..en unaurları ötedenberi Sırplarla 
anlatamadıkları içindir ki mO.tneffa 
kral Alekaandr Sırbiıtaada fırkalara 
dayanan hOküıaet uıulünU ortadan 
kaldırdı n otoriter bir idare teıiı 
etti. Hırvatlarla Sırp unıurlarının 
ıeçimalzliti yatandathk hakluıada 
mlsavat Haalnıa ı3aetilmemeai lddi· 
alarmdan ileri geliyordu. 

Bu otoriter idarenin tuiıi mevcut 
••mnuniyetsizllti bOıbltilD artırdı. 
Halbuki kral Alekaandr için memle
ketin vahdetini temin edecek yeılne 
ıi•tem olmak Ch:ere bu tekil ihtiyar 
edilmiıti. Bu gcçimaiz:lik dahil ve 
hariçteki ecnebi dlitm•n u111urların 
tabrikatıaa veılle oluyordu. Son kanlı 
ye mGc.111if hadise, bu iğbirar ve bu 
tahrikitın bir neticeai addolunmak 
lbımdır. Bu cihet açıkça taayyla 
eder ve ı11Huller meydaaa çıkaraa 
bir takım zecri tedbir alınmaıı meY• 
:ıuubahı olacaktır ki o zaman, Yaıiyet 
daha ıiyade nezaket keabcdecektir. 
O vakte kadar bek eyip vukuatıa 
bakitafını takip etmek ihtiyar edili· 
cek en ıalim battıharekettfr. 

Süreyya 

Sev eti r Ve Romanya 
BUkrea, 16 (A. A.) - Sovyet orta 

elçilik m ateıarı M. Nikolaef, M. Ti· 
'-ulesko ile ml114kat etmiıtlr. 

ra Fuat Hz. nln Sıhhati 
Kahire, 16 (A. A.) - KıraJ Fuad'ın 

11hhııti oldukça iyilcım"ttir. Bu iyilik 
yanı yav ş rtmnktadır. 

Deniz Konfer naı 
Londra, 16 (A. A.) - Loadra ih· 

ıari deniz konferansına itürak edecek 
Amerikan Ye Japon murahha1 heyet
leri buraya gelmıftİr. 

Beyefendi, 
Amerikan Tekaayt prezervatifleri 
fevkalide ine• 'H sağlamdır. 

Şiddetli 
Bir 
Tayfun 

M nil, 16 (A.A.) (Filipln) - Şiddetli 
bir tayfun olmuttur. Birçok mah lle
lerl ıu basmııtır. İaaanca zayiat 
bildiriliyor. Fazla malumat yoktur. 

ManU, 16 (A.A.) - Tayfun, bet 
kit'nio öUlmOne aebep olmuıtur. 

Maddi zarar, bir buçuk milyoa dolar 
tnhmln elliliyor. 

Maden Kuyusunda 
Açlık Grevi 

1000 Amele Nihayet 
Ocaklardan Çıktılar 
Peıte, 16 (A. A.) - Beç maden 

kuyuıund•, 910 amele el'b açlık gre• 
vine devam ediyorlar. Bunlu, kurutma 
tulumbalarını iptal ettiklerinden, deh
lizlerin 48 aaat içeriafnde au ile dol• 
masından korkuluyor. Grevcilertlta 
45 kitinin haata dClıtUkleri aöylini7or. 

Grevciler, akta•a kadar dıı•rıya 
çıkmadıkları t:ıkdircle, maden idaresi 
mukabil l''H illa edecetini bildir
miıtfr. Halbuki onlar çık•aktan 

imtina ediyorlar. M. GamblStr çıkar· 
laraa, tava11ut etmeji vadetmittir• 

Diln akıam, grevciler lehine nl
mayiıler yapılmııbr. 

Beç, 16 ( A. A.) - Madea kuyu• 
ıunda açlık greYi yapmakta olaa 1000 
amele, dııarı çıkmata razı olmuılardır. 

M. Puv•nkerenln Can•z••I 
Pari•, 16 (A.A.) - Dlnkl kabine 

içtimaı •••••ında, M. Dumerl', M. 
Pu nlcarenin batıraıını yadetmittlr. 

Kabine, mfiteYeffanın cenaze me
raıiminin, Cum rteıi ~nn ıaat 11,30 
da, Notrdam kiliaeı·ıe Panteon da 
icrasına karar vermittir. 

K ral A ekuadr ile M. Puankar•• 
nin cenaze ırilnlerl, Franaanın milU 
matemi günleri addedilecektir. 

M. Laval, kabineye haricl vaziyet 
hakkında bazı izahat vermiştir. 

Kembrlç KUtUphanesl 
Londra, 16 ( A. A. } - Kembrfç 

Üniveraituinin yeni ktlUlphaneıi, 
PazartHI srBnl, Kıral tarafından açı· 
lacaktır. KOtDphane, 300,000 lnııiliı 
lirHına malolmuıtur. içinde 1,500,000 
kitap vardır. 

Aşk 
Gençlerin 1 
rlo .49 
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Kaymakam beyin Hanımı to· 
parlamnk iıtedi; gUlerek: 

- Ôyleya efendim, dedi. Bir 
kazı bin kiıl ister, bir kiti ahr, 
çöpçatan nasip ettikten ıonra. 

Onlar artık IAfın dDmenlnl 
bulmuılardı. Kızı bir an evvel 
ıörmek için : 

- Küçük hanım evdeler değil 
mi efendim. 

Hanımefendi deminden beri 
hallerini, kıyafetlerini tetkik ettiği 
mlıafirlcrin"n bu likırdıJarım dik
katle dinlemişti. O:ıun için: 

- Knçnk hanım evdeler mi? 

Diye sorulunca şöyle bir top
landı. Sonra hep o nazik, yumu
ıaıc sesi ile onların sualini anla· 
mamıt gibi: 

- Mahtum beyin meıguliyeti 

nedir ef enclim. 
Diye sordu. 
Hasibe lıanım artık ezberle-

mlıti: 
- Piyade mlilAziml efendim. 

dedi. Fakat yüzbaşılığı gecikmez. 
KAğıtlan yürüyor. 

KUçUk bir hizmetçi kı:ı gUmUt 
tepsi içinde, fağfuri fincanlarla 

Burhan Cohlt 

kahve getirmiıti. 
Hasibe hanım köpllklli kah• 

veyi görünce dayanamadı. Cigara 
burnunda tütOyordu. 

Fincanı yanındaki masaya 
yerleştirerek yavaşça koynundan 
tabakayı çıkardı. ihtiyaten dört 
bet tane kalın sigara sarmıfb. 
Bir taneıini çıkardı. 

Hanımef enei bunu görllncı 
hizmetçi kıza iıaret etti: 

- Jale, Hanımefendiye ılgara 
ver. 

Kız ortadaki kalın ceviz ma· 
sanın göz.ündeki Hint iti büyUcek 
bir kutuyu aldı. Hasibe Hanımın 
önüne gelince kapağını açtı. Ku
tuda en gllzel kalıp slgaralan 
varda. 

Haalbe Hanım: 
- Ne zahmet ettiaiz efendim. 
Demekle beraber bunlardan 

bir tane aldı. 
Kızın çaktığı kibritle aigara• 

ıını yaktı. Oruç bozmuı bir tir• 
yakl iştihasile derin derin içini 
çekti. Buruu deliklerinden f11k1· 
ran dumanlar havada ağır, kur
ıunl, helezonlu bulutlar yaptı. 

ly • • • A G•• •• Hatıra •. 
enı r ıyası oruşme- '4 J:la?ı'?teyzeciğim, ne kadar 

bakh ımıııın ,, 

nin Vesileleri Hazırlanıyor .ı!:~~=D~;~:y~.:::~:~:~ 
aıaa baktım. Yazan bir genç 
kızdır, kendiaini şahsan tanırım 
Ye severim. Daha Son Poı· 
tanın teaislndea evYel, galiba 
alb, yahut yedi aene oluyor; 
bir mesele hakkında fikrimi 
sormuıtu, söyledim. Bu sabah 
gönderdiği mektup o eski mesele 
ile allkadardır. Birkaç ıahrım 
nakledeyim: 

Fransa Ve İngiltere Hariciye Nazırları 
Arasında · Telgraflar Teati Edildi 
Londra, 16 (A. A.) - Frannnıa 

yeni Hariciye Nazırı M Lanl, lafiJ. 
tere Hariciye N zın Sir Con Simoaa 
ıu tel.-rah ırBndermiıtir: 

''FranH'nın barict •İyaHtinia ida· 
rHi, uhdeme tndl edilditl anda, 
henflz Pariı'ten mOfarakat bur..ırma
mııtınız. 

Payitabbmıada kaldıfıaıı birlııa9 
nat zarfında, aiz:e mlllki olmak ••· 
kinıaı bulamamıı o!dutu•daa do
layı, Hmlmi surette mıt ... airi•. 
Eter l:ıa lakla haaıl olsaydı, •allıaa 
iıtikrarıaı temla içla sbiale birlikte 
çalıımak fıraatıııa nall oldul'llıadaa 
dolayı kendimi •• dereeelerde bala
tiyar hiHettfğlmi ıahHD beyaa et
mekle zevkiyap olurdum. 

Ayni srayeyi iıtihdaf eden ml11-
terek meuimfzin, feci bw tanda .-.. 
fat eden yüksek ıelefime tarafınııdan 
ır3aterilen ayni itimada muhu bu7• 
ruldufum takdirde muyaffakiyetle 
tetevvlç edecejindea aala tlphe et
miyorum. 

ln•iltere Hariciye Nazın da ı• kar· 
tıhfl nrmittir: 

" Doıtane telgrafınııa hiliH•• tt
ıekkllrle, ifade buyrulaa h 0 Hiyabn 
miitekabil olduğunu temia ederim. 
M. Bartu'nun feci 3Ulml, beynelmllıl 
aulh için pek çok ve muvaffakiyebe 
çabtmıf bir devlet adamının ılyaıi 

Fransada 
Adliye Nazırlığına Bir 
Ra ikal Sosyalist Getirildi 

Parla, 16 (A.A.) - Radikal aoaya
ll•tlerde11, M rtialk Ayaaı M. Lemrf 
adliye nezaretine tayla edilmittir. 

Buıdüron valiıi M. Manyi mllli 

emniyet mDdttrUitfine, daJıiliye neza

reti villyet itleri müdilrll M. Gouarg 

da BuıdGron yaliliflne nubolun· 
muıtur. 

Almany•nın BUkra, Elçlllğl 
Berlia, 16 ( A. A. ) - Almanyanın 

Dublin sefiri M. Fon Şmit Blkret ... 
firlijini tayin edilmiıtir. 

Kaymakam Beyin Hanımı al· 
gara içmezdi. Hizmetçi kız kutu
yu ona götürdüğü zaman Hanım
efendiye döadli : 

- Bir t6rlft alı4amadım efen
dim, dedi. Zaten hemJİre kaç 
kere iç"rdi. Alıştırmak iıtedi. 
Bilmem neden hoşuma gitmedi. 
Bizim Bey de içer. Fakat oka dar 
tiryakisi değ,ldir. 

Bu havai ıö:ıler arasında iki
linin de gözleri aıkıık kapıya 
doğru kayıyor. Görficllye çıkacak 
kızı dört gözle bekliyorlardı. 

Adet böyle idi. 
Hizmetçi kahYeleri ıetirdiğl 

zaman kız da içeri girer, g6rtı
cllleri selimlardı. 

Kakhveler yanya geldiği hal· 
de KUçnkhanım ortalarda yoktu. 

Kaymakam Beyin hanımı hıili 
ılgara tiryakiliği hakkında kon• 
fer anı veriyordu. 

Haalbe Hanımın birkaç nefes 
sigara ve k6piiklü kahve ile keyfi 
yerine ieldiği için neı'elenmif, 
koltuğa gömülmUı, kendfıini bu 
ıatafath köşkün adeta sahibi gibi 
görmeğe ba~lamıştı. 

Kahve ve s· gara hakkındaki 
fikirler bir türlü kapanmıyor, kız 
meydana çıkmıyordu. Boı fincan
ları hizmetçi gelip kaldD"dı. 

Kaymakam Beyin hanımı Jifı 
yine maksada getirmek için kar• 
tıda bUylik b·r fanus için de al· 
bndan bir abide gibi duran aaate 

Yulcarıd11 Al. Lafla/ 11/tttı Sir Co• 
Siınon 

aahadaa ıraybubetlni intaç ehaittlr. 
Ben, ıahsaıı. o zatın mHaiaine iıtirak 
etnuı bulunmakla, kendimi bahtiyar 
addediyorum. 

Ev.eldcnberi ıahaan tanımak ıe
refile rall>ahl buluadutum zatı dew· 
Jetleri gibi bir tahsiyett~ nU. lehi• 
deki mfiatakbel ve milıterek muaimiz 
ve me•leketlerimiz araaındaki doıt
luk milnaaebetlerinin idame Ye takvl
yeai için kıymetli bir ıerik daha bula· 
bildijimden dolayı nv·niyorum. ,, 

İspanyada 
Karg ş lığın Y alıştırıldığı 

Haber Veriliyor 
Hendaye, 16 (A. A.) - 11 gilnden4 

beri ille defa olarak ıımal elc:•preaJ 

Madritten dogrudon doğruya sıelmit
tir. 

Lizboo trealeri yoktu, Ba, f•kanya 

ile Portekiz araa nda he üz deıairyolu 

müaakalatının teeas s etmeditine d .. 
illet eder. 

Yolcular, Madrit'te ılkU.ıet old .. 
tunu, pek aa malumat ırelen, Aaturya 
hariç. lhtililin butırılmıt o!dutunu 
aöylemektedirlef. 

bakarak: 1 
- Vakitte epl ieçti galiba, 

dedi. Yolumuz. da uzak. 
Bunun manası: 
- Kızı çıkaracaksanız çakarın 

da glSrelim 1 
Demekti. 
Hasibe Hanım: 
- Y n •• Dedi. arabada bckU· 

yor. 

Hanımefendi doğruldu. Ayni 
nazik, gliler yllzle : 

- Aksi tesadüf efendim, dedi, 
kızım bugün biraz rahntsız. Sizi 
de bekletmeyelim. Arzu ederıeaiz 
adresinizi bırakınız. Mnnaaip bir 
gfin teşrifiniz için rica ederiz. 

iki kadın biribirlerine bakıı· 
lılnr. 

Bu ne demekti. 
Hasibe Hanımın kaıları çatıldı. 
Kaymakam Beyin hanımı du· 

daklarıoı b6ktü. 
Hanımefendi kona§manın bit

tiğini anlatmak ister gibi ayağa 
kalkmıya hazrrlanmıftı. Vaziyeti 
ylne Kaymakam Beyin hanımı 
kurtardı: 

- Hay hay efendim, dedi, 
ister.eniz bizim heyin a dreıini 
verelim. lıterseniz telefon da 
eder iniz. 

Hanımefendi yanındaki zarif 
bir kadm yazıhanesinin glSzUnü 
çekti. Söyledikleri adresi ya:ıdı. 

O meıgul olurkeu mitafirler 
ele ayağa kalkmıp•rcb. 

" Sizia yanınızdan tavılyele• 
rinizi aynen tatbik etmek azmile 
çıktım, fakat annemle karıılaımca 
azmim kınldı, hazırladığım kelf. 
meler dudaklarımda donup kaldı. 
Bul(la dahi. e11 hUzlinlil gtl· 
namde annemi maahaze ede
miyonam. Beni çok 1everdi. 
çok güzel bulurdu, parlak bir 
istikbale namzet teliklo ederdi. 

Talip çıkan genci ıönOk gö
rlyordu. 

- Yapa daha m6salttır, di
yordu. Ankaraya giderafn. Da· 
J1Bda mbafir kalının, sonra 
latanbula d6nenin, birkaç ml
ıamerede g6r6n8rsllo, Umit ede
rim, kendine ]Ayık, parlak bir 
kocaya dlifenin. " 

Kartıma çıkan genç, anneme 
yare ılSnftktD, fakat bence iyiydi. 
Yalnız aramızda kat'[ bir aık 
olmadığı için Uzerinde duramadım, 
taniyelerinizi dinleyemedim. Mea
ele unutuldu, sonra Ankaraya 
gittim, latanbula döndüm, aradan 
yıllar geçti. Annem öldO, Yazi
yetimiz bozuldu, hayatımı ka-
zanmak için bir daireye dak· 
tilograf olerak girdim. ihtiyar 
kız kalmıya katlanmııtam. Fa• 
kat bugün mUeasesemizin •• bUyUk 
memurlarından biri değişti, yerine 
vaktile bana talip çıkan genç gel· 
me2 mi? Şimdi evlenmiıtir iki 
çocuğu vardır. 

Hanımteyzeciğim, 
dönUyorum. " 

lstanbula 

Ben bu mektuba bir 
genç kızın muayyen yaştan 
•onra annesile arka daı gjbi ko
nuımasını ve kalbini açmaann za· 
ruri gördilğUmll yazmaktan baı· 
ka bir mlitalia ilive edecek 
değilim. 

HANIMTEYZE 

Hasibe hoım eli bot kahaıt 
bir alacaklı gibi abU.. bir suratla: 

- Allaha ısmarladık efendim. 
Dedi. 
Hanımefendi onlan antrenin 

mermer sahanlığına kadar geçirdi. 
Kalfa orada bekliyordu. Misafir
leri ona bıralrarak çekildi. 

İki kafadar bllyük babçenia 
kumlu yolunda yalnız kalınca Ha
ıibe hanım burnunda• ıolumaja 
baıladı. 

Artık dolmuı, taımaya bahane 
arayordu. 

Kaymakam beyin hanımı: 
- Ne derain Haıibeciğim 

dedi. Kız sahiden haata mı idi? 
BuDu öyle söyledi ki manaaı: 
- Kız ha.ta falan değil, bizi 

atlattılar! 
Demekti. 
Hasibe haaım otomatik bir 

mitralyöz gibi botaldı: 
- Söyletme beni Allahını se· 

Yer1en. Zaten &eninle nereye git· 
aek elimiz boı çıkarız. Şu sağlık 
aldığın yerleri dikkat ediy oraun 
ya.. hepisinin içyiizft birb"rindea 
beter. Beşiktaşlıları glSrdUk. Bun• 
lorda zurafl mıdırlar nedir. Kal· 
fasından hanımefendisine varın• 
caya kadar baygıa balık.. o ne 
biçim haaımef endi Ö)I le.. saçı 
iki renk olmuı hill kırım 
kırım lurıbyor. Zaten bu civar 
eaki Bektaıilerin ocaiıchr. Bizim 
Huriye Hawm anlabrdı. 

(Arkası Yar, 



1 Savf'a 

Resmini.ıi Bize Gönderini. 
+ ... 

Sis• Tabiatınızı Sögllgelim 
Rumlnl.d kupom le rönd•rlala. 

K11.ı-on dı;er a .. 11'.maıdadı~. 

17 lıtanbul; C. Toğ
rul Efendi; Üzerine 
aldığı İfi acele ile bi
tirmek ister. Mafevkle
rine kartı muti dav
ramr, ıerketlik yap· 
maz n kolaylıkla te
veccüh kazanır. Ceea
rete müteallık itlerde 
teıvik ''e teşçilere uy
ıal olur. Şöhret, takdir ve medıhten 
hoılanır. 

~ 

16 Biga; Abdull h Efendh M hçup 

dırna YUrtıuı.ı. 

tavurlu<lur. GünHtiıyll 
ve mücadeleyi davet 
eden itlerle uğraıpnsz. 
Canı tat ıdır, tehlıke 
ve zararlara kartı 

uzak kalmak iıter. 

Kadın ve aevgi bahiı
lerine lakayt bulun· 
maz n bu huıuıbki 
hareketlerini pek mey• 

• 25 latanbul: Melik Efendi; Ağır 
ba,lı ve mahcup ta
Yurludur. Herkeıe 
açılmaz. Arkada9lannı 

intihapta mü1külpı-
1ent dananır. Şarla
tanlığı ve kendiıini 

göıterici hareketleri 
pek beceremez. Ken
dıaini kuçiık dıişilre

cek hareketlerden u 
ıak kalmak iettr. Tahakküme, fena 
muameleye kartı pek mütehammil 
değildir. 

• 
24 Adana; Fuat 

Bey; Zahiren uy1al 
ve mtiltt-fıt davranır. 
Kendi bildiğinden ıaş
maz, menfaatlerini ih
mal etmez. Bir meıe
le etrafında hareket 
eder. Tetkik Ye ten
kit yapar,~ haklı çık
maga çalııır. 

• 11 fıtanbu): B. N. Hanım: 
( Rumlala derclal lateml1or ) 

Çevik ve şakrak tavur ve eda)an 
)e caıibesini arttırmanın ıırlarıoı bilir. 
Çabuk ıöyler, neşeli konutur, m11hit 
ve muhatabını ııkmaz, yalnız kendi· 
ıine benzeyen arkadaıları tarafından 
pek çekilemez, kıskanılır. 

• 13 Ankara: O. A. Hanımı 
(Reamlnla derclııl latemlyor) 

GörOııdüğ{l kadar dde n llkayt 
değildir. ManHız gibi bakan gözlerinin 
derinliklerinde, dikkat, alaka ve teces
ıüı meyilleri giılenmiş olabilir. Az 
konuştuğuna bakmamalı, ioinden pa
sarhklıdır. Menfaatlerinden başkalarını 
latifade ettirmek isteyen hiıleri sayıf 
olduğu kadar da lütJfları kabulde 
müıtagnl davranır. 

• 34 Adana: S. K. Han••: 
( Rumlaln dercini lıt •ml1or) 

Eli, ayağı tutar, ıporıı. meraklı ola· 
bilir. E kekler kadar c\lr'et ve ce1aret 
gösterir, ata bindiği, ıilah kullandığı 
tahmin edilebilir. Tok ve açık konu· 
9ur. Aklını, hilelere, ıe~ tanlıklara kap· 
tırmaz. 

18 Bandırma; A. Z. Hanım; 
( R .. mlnla dercini lateml1or ) 

Kendisini pek kolaylıkla ındiriı. 
eana yakın Ye ıamimi bakıtlarile her• 
Ireıle eyi geçinmek niyetinde olduğunu 
ifade ediyor. Menfaatlerinden baıka
lanm da iıtilade ettirir. Mal ve para 
hheinde tutumlu olmıyabilir. 

• 22 Klliı: M. F. Ş. Efendi; 
( Reemlala derelal leteal7or ) 

Mlfevklerine ıöıterditi itaat kadar 
midunlanna kartı 9edit n kat'idir. 
Kendiıini ıöıtermek fırıatlannı kaçır
maz. fuetnefiı bahıinde mağrur YO 
kııkan9 dananır. Samimiyetini arka· 
dqhğıni herkeH huretmez. Maahasa: 
Huıuıiyetine dahil olanlara kartı daha 
mülayim olabilir. 

• 
13 lıtanbul; H. V. Haaım; 

( Fotofufıaın derelal fıtemlyor ) 

Her ıeyin eyiıini o bilir, giyinmek 
11rrına en çok vakıf olan odur. Her 
ıeyi kolaylıkla beğeamez. Kendiıinde 
mnout olan eıya mevıime, modaya 
tabidir. 

SON POSTA Birinci tetrin l 7 

lstanbalan Çöp Ve Işık Derdi : f Karı Melcıupıan 
s··pr· ntü Ticareti Karlıdır Yıldırım 

Bu Yüzden Şehrimizde Bir Bulgar, Bir 
Rum Ve iki Musevi Yabana Atılmı

y acak Menfaat Temin Ediyorlar 

I&t.,.6al•11 rn•,.aJ rö,. nalcll ıeJcll 
Geçen gün e\•lmin kapııı ça· 

lındı. Çiçek bozuğu bir adam: 
- Çöp parası, dedi. 
- Ayol, dedim, biz bu eve 

taş1Dalı beı gün oldu. ÇöpcUnUn 
yüzünft bile görmedik. Ne parası 
bu? Kaç para? 

Adam anlattı: 

- Dört lira. Bir senelik çöp 
ve ııık vergisi, kunturatınız nasıl, 
Bu Yergi size mi, ev aahibine mi 
ait? 

Nihayet intikal edebildik; 
adamcaau, belediye tahıildarı 
lmiı. Belediyenin maruf bütçe ta• 
blrile " T enviriye ve tanzifiye reı· 
mi" iatiyormuf. 

• çöpleri alıp mavnalara doldurtuyor 
Ye Ahırkapı fenerinden Kadıkf>. 
yüne çekilen mefruz bir bat harf· 
cinde Marmaraya dlSktlirUyor. 

Avrupaya ve civar Balkan 
memleketlerine kınntılı kAğıt Ye 
paçana ihracatı fle allkadar 
olanların ıöylediklerine göre, bu iı 
ile 19larimlzde meşpl olan bir 
Bulgar, bir Rum •e illi Muae•i, 
bu ylsden yabana atılmıyacak 
menfaat temi• etmektedirler • 
BelecHyealn çGp mtlteahhldl, 1885 
liraya llivetea bu kınalı ye pa• 
çanalardan da bittabi lıtifade 
ediyor. 

Vuatl bir heaapla ı•hrlmlzden 

İki giln sonra dibi delik iki 
küfe yüklü topal bir e9ekle ıemtı 
deLt.tan bir çöpçüye rastlamak ' 
saadetine kavuıa bildik. Tenbih 
ettim, iki Uç gllnde bir, eline sı· 

kıttırılan k•hvep~raıı, tenbihten 
daha müe11ir olds. ÇöpcU, •ha• • 
hın altı buçuiunda kapıyı çalarak 

Kalıt 111• lc,,.pııetı tlc•retl •ilıtm ••"" t••i11 .,,,. 

çöp olup olmadıtın1 soruyor. 
Fakat tenvlriye bahsinde it 

değipyor. Evimin tam karıı kö· 
şe~inde iki cılız demir çubukla 
telgraf direğine tutturulmuı Ka• 
JubelAdan kalma bir fener var ki 
bir camı kırıkbr. Üç camı lıten, 
kirden aaıl rengini temamen kay• 
betmiıtir. Tanzifiye ile beraber 
ten•iriye resmini de ödedikten 
sonra bu fenere karıı alaka duy• 
mağa ba9ladım. Mehtaplı geceler• 
de tlıtliıte birkaç defa içindeki 
teneke llmba yanmadı. 

Şunu dlltllndilk: 
- Mehtap 9ar, bu fenerin 

ıoluk ııığı ay aydınlığında fayda 
etmez. Fuzuli gu aarfedilmemeai 
için yakmamıı olacaklar! 

Mehtaplı geceler geçti. Orta• 
lık zifiri karanlık oluyor da bizim 
fener yine yanmıyor. 
Konukumıu konuıuyoruz. Kimi 

- Ay ıoau. diyor, bu fener
lerin gecede 150 gram ıaz tayini 
var, çok aylar olduğu aibf, bu 
ay da ıon gilalerde eldeki ıaz 
yetlşmemif olacak! 

* Bir tamdıjımızın aalathfı bu 
meeele Oıerine hatırımıza geldi. 

lıtanbul halkı çöp ve 111k ver
giıi olarak ne Yeriyor? Belediye, 
bu itler için ne ıarfedlyor? lıtan• 
bul çöpleri n&1ıl toplaaıyor Ye 
ıehir naaal tenvir ediUyor? 

Aldığımız malumata ıare, 

lttanbul belediyeainin temizlik 
teıkilitında, menime ıöre 1200, 
1400 amele ~ahımaktadu. Bele-

hitü11 l•t•11bultla 570 Hav•ı.zi 
/fi .. 6HI flG,.Jlt' 

f!yenin bir kar makine1i, altı 
aroıöıli çıkınca tanzlf at itinde 
kullanılan 27 çöp kamyonu, 355 
çöp araba11, 285 el arabaaı, 358 
bay•aaı •ardır. 

Şehrin muhtelif semtlerinde 
250 çöp aandığı mevcuttur. Bllttın 
bu teıkilit, sabahın altııında 
harekete getlriJmekte, evlerden, 
ıokaldardaa toplanan çöpler, 
muayyen iskelelerde mllteahhide 
teılim edilmektedir. Bu mllteah• 
bit, ayni zamanda KaraklSy köp
rilıllnU açıp kapamayı da llzerine 
almııtır. 

Bu iki it lçln kendisine ayda 
(1885) lira verilmektedir. Müte
ahhit iskelelerde teaellllm ettiif 

günde iki bin ton mllzahrafat top
lanmakta ve imha edilmektedir. 

Buna mukabil belediyenin 
halktan aldığı tanzifiye Hami, 
aenede 275 bin liradan ibarettir. 

T enviriye ltahıına gelince : 11-
tatiıtiklere göre yalnız elektrik 
ıarfiyatı için belediye blltçesinden 
925 te 101 bin, 926da 148 bin, 
927de 165 bin, 928de 172 bin, 
929 da l 69 bin, 930da 17 5 bin 
lira teaviye edilmiıtir. 

Bu seneki Belediye blltçeaine 
ise tenviratı umumiye için konan 
miktar 285 bin liradır. Bunun 
aıgarl 185 bin lira1ı elektrik sar• 
fiyatı karşılığıdır. Buna mukabil 
belediyenin lıtandul halkından 
aldığı ıeneJik tenvirlye resmi ye
kunu 175 bin liradan ibarettir. 
Buna mukabil bugün iki 1ene 
evveline kadar elektrikten mab· 
rum bulunan Adalar, Üıktıdar, 
Boğazın Anadolu sahlll, Kadık6y, 
Anadolu hat boyu ye Üskndar da 
dahil olmak nzere ıehrimlıde 
1028 l parasız, 1816 ıı paraaı 
belediye tarafından teıviye edil· 
mek llzere 2946 elektrik feneri 
yanmaktadır. 

Bundan hariç olarak Kadık6y 
Beyoğlu, lıtanbul •e OıkUdar 
mıntakalarında 570 kadar bava• 
razı lambaıı yanmaktadır, ki 
bunlann çoiu parasızdır. 

lıtitraden ıunu da ıöylllye
lim, bir elektirk lambaıının be
lediye hesabına yapılıp yakılmaaı 
200 liraya malolmaktadır. Lamba 
nın kuYvetlne göre, nrfiyat b .. 
deli bundan hariçtir. 

Petrol lambalarına ıellnc•, 
belediye, bunları tedricen kal· 
dırmak arzuıundadır. Bugiln ,eh· 
riD muhtelif ıemtlerlade 500 ka• 

Telgrafında 
Sür'at 

Ben Bakırköyllnde oturuyorum. 
Bir akıam saat dokuzda Teklr
dağına Yıldırım telgrafı çekmek 
icap etti. Telgrafhaneye gittim, 
kapalı buldum. BaımlldUr Beye 
telefon ettim, bir otobllae binip 
lıtanbul Telgrafhanesine gitmek• 
liğimi tavılye etti. O zaman: 

- Pekala bana Tekirdağından 
bir yıldırım telgrafı geline ne olur 
diye 11ordum. 

- Sabahleyin telgrafhane açı• 
lır açılmaz telgrafınızı ıize teblli 
ederiz, dediler. Bu hslgrafın yıl• 
dırımlığı nerede kaldı? 

Bakırköy gibi oldukça bllyllk 
bir kvza merkezinde telırafhane• 
nin gece kapalı oluıu ciddea 
hayretimi mucip oldu. 

Bakırköy: Mehmet Ali 

Bir Talebenin Endi,asl 
Ben bmlr Erkek MuaJllm mek• 

tebl talebelerlndenlm. Mezun•• 
memleketim olan Konyaya geldhq. 
Burada hutalaadım. Tedavi edeıa 
doktor 1eyabate çıktığı için icap 
eden raporu alıp gönderemedim. 
Fakat baıtahğımı mektep ldaree 
ılne bildirdim, tım altı defa 
mlracaat ettim, alhncı mllracaa
tlmde kaydımın terkin edildiğini 
öğrendim. VekAlete müracaat 
ettim, bir netice alamadım. Mek• 
tep ldareılnln kaydımı terkin 
edltl beni çok mllteeHir etti. 
Şimdi ben ne yapayım? 

Konya Sür'at matbaaıında Mazhar 

Bursa Elektrik Ocretleri 
latanbulda imtiyazlı ıirketlerle 

7apalaa akadele çok l~I netle .. 
ler verdi. Nafia Vekil Ali Bey .. 
fendinin bllmmetlle elektrik, baYa
ıaıı, tramYay, battı ılmendifer 
tlcretlerl hulirildl Ye Iatanbul halla 
için bOylk lıtlfadeler temin olun• 
du. Biı Buraalılar bu alAkadan 
mahrum bırakılmaktan korkuyor~ 
ve mllteHılr oluyoruz. Burad, 
biz bAIA ruıum Ye ıaat tlcretl 
dahil olmak llzere elektriğin her 
kilovata için 29 kuruı otuz para 
Yeriyoruz. Bu çok pahalıdır T• 
latanbul elektrik lcretioin tam 
bir misli fazladır. 

Muhterem Nafia Vekili Beye,ı 
fendinin Buraa elektrik tarifealnl 
de tetkik buyurmalarını ve bizi de 
ucuzluktan istifade ettirmelerin' 
rica ederiz. Burada lıçi llcretlerl 
ve umumi m&1raflar da lıtanbula 
nlsbetle yarı yarıya ucuzdur. 

Bur1a, Setbaıında Kuıara 
aalcak 21 numarada Klmil ............................................................. 

dar petrol lamba11 bulunuyor. 
Bunları yakanlara ayda 20 lira 

Yerllmekteclir. Bu para ile bayat 
ye maiıetlnl fener yakmıya ha .. 
redecek kaç lnun bulunabilecejt 
belediyeden bile takdire bırakıl• 
kalmakta Ye ıehrin temamen te ... 
•iri, her ıeydeo ••Yel bDtçe me .. 
ele1i olduju aöylenmeldedlr. 

Belediye mlldlrlerlndea biri 
demiftlr ki : 

.. _ Belediye kanunu, beledi
Jeyi balloa lbtiyaçlannı temin ile 
mllkellef tutuyor. Fakat bir k .. 
yatla : halktan allkadarlar da o 
hizmetin yapılabllmeıinl temi• 
için llzımıelen karıılıtı temin ile 
mükelleftir. 

Belediye, halka hizmetten kaç• 
mıyor. Ne çare ki btıtçeıi mey• 
dandadır. Llmbaaı yanmayan, 
evine ç6pçft uğramlyao her hem
ıeri tlkiyet hakkına maliktir. ,, 

Biz de yukarıda naklettiklerini 
yazdığımız arkadaıımıza bunu ba
brlabrken belediyenin de kontrol 
vulfealai kaydetmek iaterlı. 
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Zebra balıkla• Biiyilk ınuhar be-

SO Yıl 
Hapiaanede 

lmlll' ıeçiren 

adam.. 

C&rmlb Bir 
clalıınhkbr. 

Marki Peller 

Nevyork Doktorl•r1 

Fennin Kabul Etm• 
dlll Bir Harikanın 

izahı ile M•t•ul 

Ne•yorll. ıehriaha Macutik 
adan& tapyan blylk tlyatroaa aJ 
baıındanberi, ılmdlye kadar miall 
g&r81memlt bir mu•affakiyete 
ahne olmakta, her ıece lımcahınç 
dolup b0talmaktachr. Ratbet o 
derece f azlacbr ki, halk yer h11• 
labllmek için biletini hiç detfı.e 
iki hafta eYveldea tedarik etmek 
mecburlyetiDdedlr. 

Tlyatro1a bu ratbetl temin 
eden Hintli bir fakirdir. Ba zat 
herkeain 16z8 6nllnde eline bir 
çekiç alarak diılerlne vurmakta, 
bir çlYiyl AYllCUDDD içlae çakmak
ta, koca bir kamayı g6j'alba• 
uplamakta, " bltla bu hare
ketleri yapbktan IOIU'a da çekici 
abp çiviyi çıkarda mı, yahut bıçata 
aapladıta yerdea çekti mi, Yllcu
cluada en kGçllk bir Arıza bile 
sGrDlmemefcte, k .. tllündea •• 
ldıç&k bir ı•brap udua bile lti
tUmemektedir. 

Tiyatroya gidenler Uk uman
lar bu hareketi bir oyuna ham
letmiılene de, aahneye çık11p ada• 
mın yanında durduktan IOlll'a 
laarekette her ba11ıf bir OJUD ol
madıtını 16rm0fler, yahut ta far
ıedilen oyunu anlamaktan Aciz kal· 
m11lardır. Bu Hintlinin YazlyeU Ue 
\merika doktorlara da allkadar ol· 
mutlu •• adamı muayene. etmi.
lerdlr. Kanaatlerine g6re Hlntllaln 
aYcuaa çivi çakarken ••1a clİflne 
pldç markea uıarap hluetme-

ları: Hind atan den •YYel •• l ıaıı ,_ 
Okya11oıunda lar yalnız 3 çe_lt 
l • uaur, ~Öz• hUkG•at f kıı 
lerınde kartı• blllrlardl, muha· 
aına çıkaaı ip· r•bedaa aonra 
aotb na atmak meycut tılı.lllerio 
buu.aı Y rJır. aayıaı dailter•k 

100 il bw.clu, 
timdi yar yl· 
sUada kaç hll· 
k6ıaat Yar•• 

okadar da 
lallkGmat çe
tldı Yardır. 

mulacle feYkalldelik yoktur. Çla
ldl adamın uaba Ye lıiuiyab lze
rlade mutlak bir hAldmiyetl •ar
dır, keneli kendisine telktn De 
hı.ıiDI iptal etmekte. adeta klor
form De ayutalmaı bir huta 111-
llnl almaktadır, fakat doktorlar 
blltlla bu tecrllbelerdeo aoara 
adamın Yllcuduada yara eHrl kal· 
mamasının Hbebini heniz lzab 
edememlılerdir. 

Bu çocuk orkeatraımı Kari 
Moldrem lımlnde bir zat, gayet 
kaıa bir ıaaaa zarfında yetlftir
•lftlr. lddlaaana 16re llç ili 7 

1qmda bulunu bir çocuk, mu.ı
klyl 20 yqma plmlf bir ıençtea 
tam.. oa defa kua hir ..... 
urfmcla Qreamektedir. 

Hırsızı Öldürmeden Tut
manın Yolu Bulundu 

Dini merulml mlltealdp ldll· 
Hain papazı ı Çocuklar niçin 
mea'utturlar, me•zuu etrafında 
blı mlluhab• 7ap8Ufbr. 

Papas Aleminde Hidise: 
Bir Resimden-Çıkan Muhtelif Tefsirler 

Son gllalerde fazla mataauap lzab etmelerini latediler. Fen 
Y• faıla lauacı papu llemlade adamlan da muhtelif tecrlbeler 
mlldm bir dedikodu ayanmlftar. yapblar. Vardıklan netice ıu 
Buna• Hbebi ıudur: oldu: 

Bir mllddet evvel bir talt11t •• - Bir luanı• llzerlae 11la 
bu tabutun içinde de bir kefea 11ka bir bez aanhru Ye bu bez 

b ele to:du olana kama tazyiki aJ. 
bulunmuttu •• u tabutla kefenin tuacla ıwaın hatutu bu llıerl .. 
lauretl laaaın ceaedfal ihtiva et· de 1z bırakır. Fakat bu kimye-
tlil iddia ecllhnlfti. H14tlaeaia ıa- yf hldiHnla YDkua ıelebilmul 
rlp bir noktuı Yardı. T abatla kefe- için bezin inan Ttlcudunda iki 
aln daba 1819 aeaeahade fotojrafa fllndea az, iç fllnden çok dur-
ahncbj'ı zaman, ca•da lnun alma- mamua lbımdır.,, 

una benzer bir 16l1ellia t•re•ll• Şlmcll papular diyorlar ki. 
ettiii 16rlllmlfttl. Aradan pçen - laclJ• nazaran lal tabutta 
mOddet zarfında mutea111p papa- liri ,an kılmıı, lçllncll ırtln di
lar, fea adamlanndaa kefeni• rllmlıtlr. GGrlllllyor ki fen bile 
naml ahnırken hım aim111na incili ba aoktaclan t•Jit etmek
laeuer ltlr ıtlıeDla p1aa.... tedlr. 

ileride Muharebeyi Ortadan 
rabilecek Bir Lamba •• 

Kaldı-

Amerlkum 
elektrik mtılaen
clbleriıaden Mi1-
ter Kellhaaa De 
Chrlltmaaı lamüa
de iki ut, flm
dikl 11.alde poU. 
memurlanaın lfl
•• yarayacak bir 
elektrik feaeri 
keı febnlıler dlr. 
Bu elektrik , feaerinia bilclltfalz 
cep fenerlerinde glrlnlfte farla, 
ndece biraz ba,ak olma11Ddan 
ibarettir. Fakat bu cep feaulala 
dlpealae ballldıja zaman ampu
lllndea o derece keüla bir ziya 
çakmaktadır ki, ita qak tutaldutu 
noktada buluaan lnıan Yeya hay· 
Yan her lıaaıi bir canlı mah
l61rt derhal bayıltarak yere 
aermektedlr. Amerlkah kAtif
ler ba cep fenerinin tecrl· 
belini yap1D1flar, blllaaaaa hınız 
takibinde ve lunw 6ld0rmeden 
tutmakta poHa memurlannın 80n 
derece lfla• 1ara1acajam ıar-

mliflerdlr. Maamafllı latikbal lçla 
lmltlerl fuladır. Fılhaklkı, bu 
IA•bama alyau tesirini tfmdlld 
halde ancak 40 metre içbade 
yapmaktacbr, fakat ileride birka9 
bin metrelik meaafeye uzablabl
lecetl tahmin edilmektedir. Bu 
tekdirde cep feneri bllyllk bir 
projekt6r halini alacak Ye muha· 
rebelerde kullanılacakbr. Yalnız 
bu ziya insanı 6ldürmeyeceji. 
aadece hayılbp bırakacata lçla 
beıeriyete zaran detll, faydua 
olacakbr. Çllnkll lnaanlar arbk 
1puharebedea zorla Yazıeç..k
lucllr. 
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Hiç değilse bir gıygıy da Ulzım 
değil mi ya? 

Nabi, yine zıp çıkbnın birinin 
araya katılması korkuslle, zihnini 
kurcalamış, aranan adamı bul· 
muştu. 

Kemani Serçe Tevfik. 
Serçe Tevfik, meıhur K&r Se· 

buhun çıraklnnndandı. Serçe ka· 
dar ufacık tef eclk, çiçek bozuğu 
çehre zUğllrdil bir kimse idi. 

Onun bulunması, g1&tlrilmesl 
hususunu da Nabi Uıtüne nlmıtlL 

Çırpıcıya gidecekleri • gilnden 
bir akıam evvel, Fındıklıdaki 
evin ortakat odasında, rakı atış· 
tırdıkları esnada, Dubaracı Aplk 
de dUımUı, meseleden haberdar 
olunca o da araya katılmıı, tam 
yemefe oturulacağı sıra, ıımtırık 
beyimiz bir daha tutturmıqtu: 

- Pehlivan Hilmiyi buluraanız 
giderim, bulmazıanız böyle ilemln 
içine edeyim... Gidenin suratına, 
ağzına, gözbebeğine ..•• 

Pehlivan Hilmi nerede bulu· 
nacak? ..• Evi ta Eyfipte; hem de 
EyUbün sırtlarında. 

Çakırkeyf olan Vehbi Bey 
dayatmıştı: 

- Hilmi kiratasını götürmek· 
liğimin sebebi var. Yarın Çırpı· 
cıya Haddehnueliler, Tophaneliler 
Zeytfnburunlu1ar da dolncak. Mu· 
hakkak ld bir kenarda gUreıe 
kalkacaklar... Hilmi aramızda 
mutlaka ldzım. ltoğlu it beraber 
olursa belki ben de bir iki elense 
ederim; kapışırım; avallere kartı 
güreşe tutuşurum. 

lf te pehlivan Hilmi de bu se· 
bebe binaen arıu edilml§, Sezal 
EyUbe koşturulup acele çağırbl· 
mı§tı. 

O Cuma sabahı erkenden 
hazırlanmışlar, arabalart evin önU· 
ne çektirmişlerdi. Lando önde, 
bir kira faytonu da arkasında 
bekliyordu. 

Arabaya binme teırifatı yine 
uzun boylu mUnakaıa ve dağda· 
ğaya sebep olmuı, mllıkOlAtla 
halledilmişti. 

Bermutat, landonun sağma 
Vehbi Bey, yanına kAtfp Raifin 
misafiri Bolses Tahsin oturtulmuş 
fakat evet efendim mahalline, ynni 
karşı tar fn geçeceklerle öbllr 
arabaya b!neceklerin ayrılmasına 
sıra gelince it fena halde çatal· 
laşmı~tı. 

Dübarııcı Apikten maada kim• 
ıe, kira fay onunu istememişti. 

Katip Raif yine derhal kaıla· 
rını çatıp, ikide bir saatini çıka· 
rarak, kendisini bekleyen Mehmet 
Beylerden, Ahmet Beylerden dem 
vurmıya giritmlı, Kambur Nabi 
köse çenesini sıvazlıya sıvaılıya: 

- Hey gidi felek, fU bahh· 
fakiri yaver edemedin gitti. Hem 
kemaninin kemanfainl bulup getir, 
hem de leyleğin attığı yavru 
gibi kira arabalarına ehi. •. Kendim· 
den geçtim, misafirim Tevfikciğime 
karşı rezalet!... Diye mırıldanmı· 
ya başlamıştı. 

Sulu Sezai bile durmadan 
Tombulun kolunu, eteğini çekiş· 
tirmişti: 

- Knrşını:r:da yer var be Veh· 
hl beyciğim, ayağının altını öpe· 
yim, kunduranın ökçesini yalaya• 
yım, beni landoya çok görme; o 
kUlllstür foytona gönderme .•. 

Setin alhndald tramvay yo
lunda, arabalar yarım saattir bey· 
leri beklerken, kıı.fes arkasından 

""eden Melek hanımla iki ka• 

SON POSTA 

Reslmll BUyUk Mllll Romen <----------.. 
1 A YEDi 

Yazanı Sermet Muhtar 17 - 10 - 934 

de Peh ivan Güreşleri .. • 
1 

1 

Zümrüt gibi rlm•nzarlı, 6illur gi61 tl•r•ll, Kalıtlı.1111• •e.tr•I tlilôra•ı 
fadarı da, blribirlerlni ite kaka, 6ö61 der, kaçanm. 
çlmdikliye çimdiklfye, söylenm.. Kambur Nabhtln korktuju 
deydiler: çıkmıştı. 

Melek Hanım: O zaten öllmUnden mada ne· 
- Ayol bu ne gUı.el ıey, na . . 

yakıtıklı erkek böylel. yl bılmezdı k? 
Kaı glSz, boy bos, biçim en• Hanımlar Bolaes Tabılni gö-

dam doğruıu bu icada olur. Kim· rilnce, ağızları açık, blriblrlerlni 
mit, adı neym1f Allah aıkına? çekiftlre çekitUre, gıdıklaya çim· 

Perver Hanım, listnne abanan dlkleye, çılgına danmllşlerdi. 
Mahmure Hanıma: Seyre ıiden beyler, teşrifat 

- Kardeı yaslanma, ıimdl keyfiyetini gllçbell halletmitler. 
koca cam ıangır ıungur &fağıya (Arkası var) 
inecek. Şahdamarlarımızm kesil-

Biıinci teşrin 17 

Bugün 2 112 İnatinelerinden itibaren 

M Sineması 
zarafet ve tıktık kraliçesi 

N A 
En zengin tuvaletleri • kostllmleri ile miaiJıiz bir filmde misilıiz 

bir rol yaratmışbr. 

GÖNÜLLER Bi LEŞi CE 
Fransızca sözln, Metro· Goldwyn - Mayer filmi 

Diğer artistler : 

ROBl!RT MONTGOMERY • HERBERT MARSHALL 
Sinemamız; Yarınki Perşembe giinü kapıılı bulunacağından bu fılme; 

bugUn 2 1/2 matinesinden itibaren ba,ıanacaktır. 
Matineler. saat 2 112 - 4 1/2 • 6 1/2 

----------------~· --~~~--~--~~~----~---------

..... Bu hafta E L H A M R A Sinemasında ~ 
2 ıözln film birden 

LILIAN HARVEY MARTHA EGGERTH 
HENRY GARAT GÜST AV FRÖHLICH 

DUDAKLARDAN 
GÖNÜ LE CENNET KUŞU 

Duhuliye 25 kuruıtur. 

Yarın akıam 

SARAY sinemasında 

Bu fümin mükedder kahramanı olan 
kimse, arzu ettiği kadına nail olmak 
için bir cinayetten bile çekinmez. 

ZOMB 
( Y a§ıyan ölüler ) 

BUyUcUIUk 1 r 
Slhlrbezhk 11 

• 
1 

diğini geçtim, UçUmfiz de sokağa 
yuvarJanup hurdahaş olacağız. T0RK Yarın akşam 

Bütün İstanbul halkı mes'ut bir h:divaç meraıimiude hazır bulunacakbr: 
Sinemasında 

Mahmure Hanım, altında ezi~ 
le kalan Perver Hanıma, hiç 
aldmı etmiyerek: 

- Allah için çok yakıııkla 
adam; fevkalade alımh, gö terişli 
erkek... Billahi bnyıld m. Kim 
buldu, kim getirdi bunu? 

Melek hanım yine sorguda: 
- Ayol i.ımini söyledilerdi, 

bilmem ne bey dedilerdi. 
Ve gözlerini süzerek ilavede: 
- Erkek dedin mi işte böyle 

kaılı gözlO, kalıplı kıyafetli olmalı. 
Elinde keman kutusu olan şu 
bücUr de gfıya erkek... Önüme 
hesa~eler saysın, yüzüne bakar
ıam iki gözüm ıönıün. 

Perver hanım: 

- Acelen ne e taze, kim ol· 
doğunu elbet öğreniriz... Dur ba
kayım, zihnimi toplayım, galiba 
tuhaf bir lakabı de vardı!.. 

Diye baıını ka41rken Mahmure 
hanım yine ötmede: 

- O nu bunu bırak Perver· 
ciğim. Ensesinin duruşuna bakın 
ayol, gül pembesinden farkaız ... 
Ayıp değil a, kumralı kimselere 
değişmem; karayağız:ı görünce de ...__ 1 • -=-..a •~PN·---·-·· ..... 

Gandi Yine Sahnede 
Varda, 16 ( A.A. ) - Gandi 

gazetecilere, kongrenin gelecek 
toplantı devresinden sonra çekile
ceğini ve bu kararı Kanunu Esa
sinin tadili hakkındaki teklifinin 
kongre azası tarafından reddedil· 
mesl fizerine verdiğini söylemiştir 

.. • . .. . . .. . . • ... . 1. ~ -· ·~ 

ı Resim Tahlili .Kupona 
........... •.:;::···· 4 ......... . 

Tabiatioiti öğrenmek jstiyorsanız 
resminizi bu kupondan 10 adet 
ile birlikte gönderini%. · ReWJioiz 
auaya tabidir ve iade edilmez. 

laim, meslek 
veya ıao•at 

bulunduğu 
memlt'ket 

Relim intişar 
edecek mi1 

Resmin klişesi 30 kwüeluk 
pul mukabilindJ göııderilebilir. 

MARIE GLORY • JEAN MURAT ve ARMAND BERNARD'ın muhteıem temıili ı 

TiLO EVLE iY 
., Küçük daktilonun mabndi,, Etn1alıiz bir mu iki - dillerde dolaşacak şarkılar. NEŞ'E • NÜKTE ve ZEVK filmL 

Yerlerinizi timdiden temin ediniz. Tel 40690" 

Yann Türkiyede matem günü olması has bile JE ERAL YEN'in Z ·HIRLI Ç YI filminin 
bugün son glinüdilr. Mutl k görüntlı. 

.~----.---~-~----.--~---.--------~--------~----------------------------

e\enlerin n çok sevdiği iki sevgili : -------~-~---ıııı~ 

A A FOBD·IABY co Pi 
ilk defa 

H AT 
olarak birlikte çevirdikleri 

• • BIZIMD 1 • 
Fransızca aözlll, çok h•yecanlı ve bllyllk mizuıenli filmde 

... Yarın matinelerden itibaren i P E K Sinemasında 

İlaç Narh1 
Yakında Bir Komisyon 

Bu işi Görüşecek 
Ecza fiatlarına narh konması 

yolunda Sıhhiye V kiletince ve

rilen karnr üzerine bu ayın son· 
larına doğru Ankarn'da bir ko
misyon toplanacakbr. 

Bu komisyona, Istanbuldan 
Nizamettln Talip, Hüseyin Hüı• 
nil, Necip ve Ankara' dan HUse· 
) in HUsnü, Muzaffer, Doktor 

Ziya Beyler iştirak edeceklerdir. 
Sıhhiye Vekaleti, Farmakoloğlar 
Birliğinden ayrıca kimlerin iştirak 
edeceğini sormuştur. Birlik te, 
Cevat ve Hasan Beyleri göster• 
miştir. 

Aldığımız malumata göre, 
toplanacak kom!iyonda ceza ve 
ilaç meselelerinden baıka daha 
bazı a-örllşmeler de olacaktır. 

Bir Tecavuz Suçlusu 
DUn polis Müddeiumumtlfğe 

Inebolu'lu 65 yaşında HUaeyin 
isminde bir motör kaptanı ver· 
mittir. Hüseyin kaptan Mehmet 
isminde (14) yaıında ve yanında 
çalışan bir çocuğa tecavüz et· 
mekten suçludur. 

• • 1 .... ~ • • • • • .. • • 

> Dr. EMAL NURi ' 
Oilt ve Zührevi hastalıklar mütehassısı 1 

Beyo lu: Rumeli han 18 J 
~--•.,. Telı 40183 ..ı.q--•-1111' 

Kayboldu 
Bir Mahkum Kadını Bul
mak Mümkün Olamıyor 

Bundan bir müddet evvel Şa· 
yeate Hanim isminde bir kad n 

61---• Doktor ~---lıııl 
HORHORUNi 

Eminönü V alid• kıraathanesi yamnda 

~--• Telefon : 2nsı 4!!11-atr 
flJIWllftlftlftHllSllHllU •a--..•aauaııı••n• • ._ 

gümrlik kaçakçılığı yapbğı iddi· • · ·-.: · · - : ·· · : ·-

asile sekizinci lhtisaı mahkemesi• 1 
ne ıevkedilmiş, muhakeme neti· 
cesinde 6 ay hapse ve bir miktar 
para cezasına mahkum olmuıtu . 

Fakat duruımanın son celae· 
ıinde ortadan kaybolan Şayeste 
Hanım, bütlln aramalara rağmen 
henüz bulunamamıffrr. 

Mahkumiyet karan hakkındaki 
evrak temyiz mahkemesinden gel· 1 
mlş ve dOn bu davaya yeniden 
başianılmıştır. Şayeste Hanımın 
aranmasına devam edilmektedir. 

• . ";a~kf0 

lıi;.i~ ·=- 'i~~ob·.~; ·ş--;hir--
~~hir~UJ· ~• ı.:aa. Tiyatrosunda 
'I 'il ull'G.aw Bu •ktıuıı 1aat ıo de 

111111111111111 cu~~m ;:b~!za 

I~ ~I 
Nakledea: f 

Re,at Nuri 
tM Loca ı 250-300 

ltlllll 
Koltuk : 50 
Sandalıe: 40 
Galeri : 30 

Eski Fransız Tl1atrosuR'da 
Bu akıam Hat 20 de 

YARASA 
Operet 3 perde 

1 

Son Posta 
Yellln1, .. , •• 1, Ha.edia Ye Halk gaut .. ; 

j:;eki..Jabtiye, Çatalçeşme ıokıığı, 25 
ISTANBUL -
pazetemizde çıkan yaıa 
ve resimlerin bUtüo hakları 
OHlhfuz ve gazetemize aittir. 

•-; 

ABONE FIATLARI 
1 e a 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. ICı. Kr. "' 

TORKIVE Jiöi 750 4oö 150 
YUNANiSTAN 2340 1.220 710 270 
ECNEBi 2700 t 400 800 300 

Abone (,edeli peşiodlr. Ad rea 
değlgtiraıek 28 k-ur<ı;hlt. --C.ln ewalt ,.,-ı ., ... u ... ~ 

lllnlardan mes'uliyet ahnmaa. 
Cevap itin mektuplara 10 kwu~uk 

pul ilavesa lazımdır. 
.. r -· 

RAŞIT RIZA TIY A TR OSU 
SARAY Sinemasuıda 

Posta kutusu ı 'i41 latanbul .... 
Telgraf t Soopo~ta 

t ~ Telefon: 20203 

.. . .. . .. ... , Bu akşam saat 20,80 d!\ 

K~NDISiNI" GÖLGESi 
.ı. :ı-akleden: Yuıuf SUnıri 

!' "''. ' .. , .• --



jTTiBAT ve TIBAKK 
• 

Nail Deflla?. 
N•al Y .,.tiı? .. 

S inci kııım Ne. 90 
.... hllklo ......... zthmı 

17. lo· iN N-1 Ôltlı? ========·ZiJa ~ c:s:========-==========-
Çanakkale ltilif Devletleri Tarafından 
Bombardıman Edil ·ye Ba 1 mışb .. 

Pdipa bir laale ..... tmca 
" 10 •aca kolordularua datıaak 
.. t • .._, bin mlilldllt De 
daldlldtl •·•• Eıw-· pld
lebilrltl..._ Bereket ...-
ld • -~ ......... li,.ldle 
kaYnJamyan • Ruı orduıu, haa
lan takip etmemif.. Ba becl
balat aıkerleria talil, hiç olr•zaa 
bu Rretle yardam ederek, daha 
btlyllc bir ,.,.... ...... ... .. 
mlftl. 

Ra. ordum, ._ lllr .. .Ukul 
deftUİll.. IOlll'a 7eniden taar
raa ıeçrit ile de, raldellf 11lt•p 
dalay..Ue pek ileri pime~ • 
••al llllaayetlne bclar da 
( Enuram cephui ) ade ehemmi
yete ,., .. bir harp hldiaeal 
wlma plmemiftl. (Malukirt) laa
YalW.. clejnl fllrll,.. R.i bl
lan be, o haYü,. Jetiftirilrll 
.... lmnetl• a•d• ..... pldl
mitlerdl. 

Kararılhı umumi 3 llncll or• 
dama o .a••it zaJiabm teltil 
etmek ı• 5İlld blorcla n be
ıinci kaneJ Hferiyenln bu peri
fU •mya u•m. emir ır..mlfti. 
~ ...... 
......... -·- .... betmiftL Fakat Ra.W. ...,,. 
iftibılen birdenbire ıe•f811Üf, &
smum cİYanna Adeta bir ıGktlnet 
phDlftL 

1r ... ,.....,orda. daaa hn 
arbrmak için bOytlk bir faaliyet 
...._ Hafız Hakkı Pqa, tiliiıe 
tatalm .. ; en itinalı tedaYile raf
.. ba fellkete kurban ola..,. 
ts.. Y..me plaa .._ut K1mi1 
Pap, ..... lfHpna~•• 
ima Wr ....... 8-ca kolorda-
p lafa •ı.lf1r· 

!naram laaftllaia h mretle 
lmnet lceıbettijinl m...den Ru .. 
lar, taarrmdaa ç.tdnfyorlU, 
alktaetla-inl mnlaafua ecll1ortar
dL Fakat aradan az bir zam• 
pçs seçmez, Ermeni komit.ı .. 
rlaia tazyikleri lcarflllllcla kal_,. 
tardı. Ermeniler, Rm hl ....... • 
mDtemacliyen mlracaatta bulunu
yorlar; Alla..._ ._,..,_ ..,_ 
...... tlaini ,.,... Wr ..... 
ı=k==k iPa (Vu) we (.,._) 
..... • lcaaa , ....... , ...... 
ç-kble itillf llı•ı•rır .... 
fından ~ ... 1-damD 
Mai}or; Gelibo.. rarmad•••• 
p1r.n·-1ı wemı. CIO~ • · 
.... Biz " Fraw •••, tu-1 
.. Clmrar) •dalarında .... , ...... 

...... F.t·•--luaçu••···· .......... Wri ..... 
clljerl ıarpta iki .. ,. darlle 
nrulacak.. Oamaala hakA-.U 
Wr _. flk.ek, blltla rz' art 
1111'1 '9~..... ...... ılaaıldli. 

Ermmileria taz,Bd o ..._. 
artm.fb kit .tak Hular, .ı.n 
ke.di balla-ine lu+nak ..... 
.,.-.1ı+t11r& 

* Erme11i komitedlm, (Vail) .. 
CBitU., • ·•--el• havr5-.. 
......... Çeteler, ,.u.n ... •• 
laer tllrll nakllJatı teladhle .... .. 
mqlarcL. Kaylve yaldap• uk• 
.. jadar.. .afrueı.ı.ia nz.. 
llDe iid•et11 Met aphJs; ele P 
1• .. er Ye jandarmalal'lll .... 

Tan Dıyor 
Acele Etmiyelim. Vaziyet Aydınlan • 
cak Mes'uliyetler Meydana Çıkacaktır 

( B8ftarafı 1 inoi yüzde ) 
• .-. ......... r ... ıu .. 

t ... , naltel..te Dalll lcarplqb
nyor: 

.. Bitin dikkatler, M.nil7a 
fadaaa mlnasebetile laual oJaa 
yelli Taziyet llzer::ıcle tekidi etli,... BUan bafb tarta ot... 
11na clia fmkb yoktur. ~ h 
fada. aylarclaa Ye llaftalArdanberi 
.. ,... nziJetim ...... bir ... 
nte ialdPfam .......,. •b.tmlf 
olanlar için b11 Yuiyeti cl.iD bir 
ıurette bum111tar. 

ffeqeyi 17i bir ıurette t.llk· 
ld ederek Ye bltDa blkGmet 
merkeztert.ha, taanar ol•aa 
itleri tadil etmeme• tm--'dald 
kat'ı arzu bealeclikl.W • kaW 
edınk ... lçfla ........ lmnetH 
t .............. -. .. .. 
eeale•ek hıın•ad•M analara 
rajmea llanıilp fad•••l8 it
leacllil praitia efkara ..,..ı,.,t 
.. UnCe ......... ela ..... 
katmü llzamdir. 

AftllPA lahaıllade Y~aYJa 
K.- Alebadrle Fn.._ ., .............. 
81Cira ftrrek•u•s•cla k••'ıı 
.. .._ metotlara .. vqıt .._ 
f(t. Bartunun birdenbire yek olu
Y•meleriaia Anupa YuiJetl 
lzerl•de derin bir abl um 1ap
..... lnltlr kabul etmez \lr 
hakikatbr. 

DIBJa• ~.. ....... tak-
1111 .. ........ ,.ki. ld ... 
..... ...,.DIM karta ...... 

Halbuld: Hidiut ralaız iaual 
aoktıiaazarcla deiil. •ınca alm
IDlf •Uİyetler noktalnazanac:lau 
cfa Yalalmdir. Çtlnkll beynelmilel 
ıenif bfr llf'ikimual prop ... 
için lbım olan mlaalt hawayı 
1arabaak mabadile maktedlr hir 
cliplı•"' uma ~lar ••ai ..,. 

cak mdır? 
N9•bet lae1et:bala " Yaı ... 

la• hlk6•etlnia Kani Al ...... 
dr'm f.W• 1 cle-. Ye t. ...il 
..... .. lmauıundaki kat'ı bra
l'lllclaa -.wm1e .... ed•1L 
Fakat odada bir mili Y ...... w 
da7pau YUdar Jd KıraJ Al .. 
NDdr'an baJ. akıbeti karpm.da 
1abu-ml~or. Bu clayp, ı..,.ı 
bir teJdir. Ortada, ..... lclade 
,...,_ .,.,.. ..... t ........ 
Ba millett .. mlyul ........... ...._ 
tidctetli oilaJ•. Y• mtad., W.. 
tlD .. icliai keudiei·ı -~ 
kalaram••ma ilim brja--
lilladijiai ... Wr milletin ... 
rareti •ardır. 

O bllramaa ld pybubetl, 
milletlllili blblacle blJllr bir .... 
la• hlrabntbr. Yine o mBlet li 
tarih, ona, tehllkeler içinde ,.-••-• ........ ,tir. 

Marlilp -..., Dttlcsa.t 
karp--illkl•ıtleda.altenlllt-
1.t ilk ...... aojukkUialak. ... 
DMiyaba t~ID ilk ...-. 
ncfır. Çlaldt h oı.a.ı. 
Anapa bir defa dôa dlm..W 
U,bedece~ n ~ tll
.. eektir. Gerek btl, · ...ıtı\ 
temel cllrlm ıerllderi Ye r-elr 
H.nat tedlalfcimiwla Mrar • 
ratınclald taaH,atl.ı mk._. 
,.,.... taWdbtta flplae .,... 
claru vldelar Yarda-, ba aolda
lar t.Wrilr edilecektir. Ea bMit 
heyııulmUal aWlk llanllya ... 
batini tertip Ye icra eclenlq 
meyclaa çıkaralmrlumı emıe6 
yor. Maddi, maaevt bitin ma' 
liyetler, dojndan clofra,. •.,,a 
bikasata tallalcbk etlllt biti,. 
tepildme.•ler ...,._ ......... 
ıerektir. At111far• 111111 
namına, vazi1et te•amlle .,... 

.... 
.......... --teWlbli .,.., 
olamu. llal6m bir Jaaldkattar 1111 
Ye blllı- .tikbtbabf ~ ................... ,,. 
tir ld A..,..da tethlfP htlll .... 
._ • ..-.. e.11 ... , ....... 
rld fealiyetJeri, batla med • .., .. 
tlmizi t.Wlke ........ b.ıuaclu
ruror. Roman,. Bat•ektl iL 
J- Dlka'IWI katli, il. Dolfll'la 
lldlrllmell, Kral A1ekaandr •• 
M. Bartaama kanla lkıbetled 
ayn prtlar dahilinde ltlenmlf 
olmakla beraber aym dtlflall 
.... adu, llJDI eeblr ~ 
arzunndaa, IİC' etlketlerla .
terecllil .,.. .,. duqa._.. 
hm .... lllclilılu6. Tart! 1r 
• feci clevidwillıl ....._tas .. 
tethif aiyaaetine Wr .u..,ea 
mek gerektir • 

Bular lw-p IODU de,........ 
maneYiyat boauklup .. ,, ... 
tepkkll ... ...,,.. flldlen 
ldzmet etmek ........ fabl 
hakikatte bu fikirleri .... d ..... 
clren h.,d.t çet.t.rl• e.e.tc5~ 
Bltla .w.tleria U,.tl mellfaatl 
hlll latJ••• ha 8'"1 clnay~ ..... ...... taıa, ..... ~ 
.. mlairlere IMlllla 
ettiii ceıaJI tatbik ...... ., 

Yine.... _...._ 
J.eı••'vilelı luwaflalür 

ek..W .... , bir ... 
..... içia tepildmeul 

meldir. Ylae bltlln laaküaaetltf. 
.,... ...... •e blıJlk Wr ... 
al1et mlYacelaeülcle 
lanm dllflaerek, koatrolJarı 
hada balam t•..Jdenla bu~ 
t.dlaiHlırin ınikut tertibab .a
mamalanna dikkat etmeliclirlu. 

Amıpa tuanldl ve be,_... 
m lel tep'i1rimaal alzleri 
bot lif dejila bulann. aiat 
laalıiae ıetirilea liyut dnaye 
karp v• bu waclide 'teli..._.ılJ 



• 
~ .,, 

181141 -ve- Zambak 
BUyUk Tarihi Roman 
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Söz Kılıçlarındır ! .. 
Karanhklar içinde, 

O, Bre Durl.. 
Tok Bir Seı Gürledi: Kimdir 
Dedi.. Gölgeler Oynadı .• 

Diye seslenmif, fakat derin 
bir slikiittan batka hiçbir ce
vap alamamıftı. Tekrar duvarlara 
yoklarken ikinci bir kapının önU· 
ne geldiğini hissetmiıtl. Kapıyı 
açmadan evvel kulağını dayamıı; 
içerisini dinlemif.. Gayrımunta· 

zam bir yöruytııle dolatan ayak 
aeslerl lıitmiıti.. Derhal kapıyı 
açmış, yine batını içeri sokarak; 

- Aziz Şövalyem.. Burada 
mıam, efendim. 

Diye aeslenmi1ti. Fakat, daha 
•özlerini bitirmeden, iki el ona 
sarılmıı: 

- Yaşa, Antuvan.. Sen dUa• 
ya:--m en mert adamısın. 

Diye kulağına fıslamııtı. 

Duracak ve konuıacak zaman 
değildi. Akla gelmiyen bir aksilik 
zuhur edebilirdi. 

Antuvan, iistilste taktığı kıhç· 
tan birini çıkararak Şövalveye 
verdi: 

- Evvela, ıunu al efendim •• 
•onra da, biraz acele edelim. 

Dedi ve Şövalyeyi kolundan 
tutarak kapıya doğru ıUriikledi. 
Tam kapıdan çıkarlarken, boğuk 
bir ses duyuldu. Derhal kılıcını 

çeken Şövalye, bu sesin Ustline 
atılıyordu. Antuvan, onu kolun· 
dan çekmekte devam etti: 

- ilişme ona Şövalyem.. biıe 
hiçbir zararı dokunması imkanı 
olmıyan zavallı kapıcıdır. 

Dedi. 
Kapıdan çıktıkları zaman Şö

Yalye geoit bir nefes almıı: 
- Oh.. Ne temiz hava. .• 
Diye mırıldaamııtı... Antuvan 

yine ihtiyaten duvarların dibine 
sokularak i>nde gidiyor, ıövalye 
de aynı ıuretle onu takip edl· 
yordu. 

- Kimdir o, bire .. Dur!... 
Karanhklar içinde gürleyen 

bu ses, kulelerin yüksek beden• 
lerinde aksetmiı, hem ıövalyeyl, 
hem de Antuvanı titretmiıti. Ve 
o anda, barıt deposunun yan fara• 
fanda bir takım gölaeler, harekete 
gelmiıti. 

Şövalye, elindeki yalın kılıcını 

avuçlarının içinde daha kuvvetle 
kavrayarak sıkılmış dişlerinin ara· 
ıından mırıldandı: 

- Devriye. 
Antuvan, aynı suretle homur· 

dandı : 
- Ne diyorlar acaba?. Ne 

cevap vereceğiz. 

Şövalye, me'yus ve azimkir 
bir ıesle mukabele etti: 

- Ne dediklerini ben de 
anlamıyorum. Hem arbk 
cevap vermemize lüzum 
Söz kılıçlarmdır. 

bizim 
yok. 

Koyu karanlığa rağmen yıldız
ların hafif ışığmdan gölieler bir 
dereceye kadar belli oluyor ve 
allr'atle kendilerino doğru ilerli· 
yordu: . 

- iki.. Dört.. Beı.. Altı kiti, 
Şövalyem... Nasıi olsa, baıa 
çıkarız. 

- Arkası gelmezse ... 
Devriye, gittikçe yaklaşıyor, 

Bfkeli homurtulara benzeyen 
ıe's!er, biribirine karışıyordu: 

- Kimdir o-, bire? .. 
- Ses versene be herif .•• 
- Zındnncı Murat 1 • • Son 

misin? 
- Galiba yine afyonu fazla 

kaçırmıı. 
Birdenbire bu homurtunun 

arasından bir ses yükseldi : 
- Ne aayıklayorsunuz, yol· 

daılar •. Karııda iki kiti var. 
- Durun ulan. 
- Kıpırdamayın. 
- Ne dururaunuz, atalan.. 
Gittikçe artan bu gUrUltUnUn 

kendi aleyhlerine olduğunu anla· 
yan Antuvan da artık bığırmıya 
lüzum görmUıtli: 

- Hay ıeytanın bDyUk babaaı. 
Ne duruyoruz şövalyem?. Biı de 
atılalım .• Fakat yanımdan ayrılma. 

Bir saniyelik ıükiittan ıonra, 
ayak gtlrUltlilerl birlbiıine karış· 
mıı.. Sert demirler, çarpı§mışb. 
Bir saniye evvelki insan sesleri 
yerine şimdi kılıçlano ıakırtıları 
iıitiliyor.. Şövalye ile Antuvanın 
etrafmı çeviren kıhç çemberi, 
gittikçe daralıyor, etrafa kıvılcım• 
Jar saçılıyordu. 

Antuvan, birdenbire bağırdı: 
- Şövalyem, sıçra... Arkam• 

dan ayrılma. 

Ve sonra .• Bir lastik top gibi 
bizzat kendi sıçradı. Önünde du· 
rup kılıç sallayan iki muhafızın 
ortasına atılarak fkiıini birden 
yere yuvarladı. Açhğı bu gedik· 
ten Şövalye de fırladı. Şimdi, o 
kılıç çemberinden kurtulmuılar, 
muhafızların hücumunu tamamen 
cephelerine almıılardı... Hem 
çarpıtmakta devam edlyorlat': 
hem de adım adım, cephaneliğe 
doğru geriliyorlardı... Birkaç da• 
kika •onra, arhk sırtlarını cep
hane depoıunun duvarına daya
mıılardı. 

Deniye kumandanı He muha· 
fular, bağırmıya baılamıılardı: 

- Bire, koman ..• 
- Dönün ulan •.• 
- Ne durursun be herif .• 

çalsana kıhcı ... 
- Artlarını alın, artlarını ..• 
Şövalye ile Antuvan, biribirioe 

karııan bu bağrıfmanm manaıını 
anlamıyorlar •• yavaı yavaş kapıya 
doğru kaymakla beraber kendi· 
lerinl kuvvetle müdafaa ediyor• 
lardı. 

- Aziz Şövalyem.. haklı ola· 
rak vazifelerini ifa eden şu 
adamcağızlardan hiçbirini yarala· 
mak fikrinde değilim. 

- Ona dikkat etmeni ben de 
çok rica ederim Antuvan. 

- Maamafih, kapıya yaklaş• 
tık. Evvela, siz içeri dalın. Ve 
orada kaim •.• Haydi.. bir, iki Uç. 

Şövalye, birdenbire kapıdan 
içeri glrmif.. Antuvan da süratle 
onu takip etmiıtL 

- Muhterem Şövalyem, ça· 
buk.. fıçıları kapının arkaama 
yağalım. 

Barut fıçılarını kucaklıyorlar, 
karmakarııık bir surette kapmın 
arkasına yığıyorlardı. 

- Kafi Şövalyem.. Şimdi 
liitfen koluma giriniz.. Y avaı ya• 
vaı beni takip ediniz... Hab •. işte, 
merdiven baıına geldik. Buyuru· 
nuz, siz duvara tutuna tutuna 
merdivenden ininiz. 

- Sen gelmiyecek misin, 
Antuvan? •• 

- Benim bir iki dakikalık 
işim var. Vakit geçirmeyiniz Şö· 
valyem, ininiz. 

( Arkası var ) 

SON POSTA 

Monden 
Haqat 

"Frım~ız karikatiirü., 

Zevcinizi göremiyorum. 
Ha1ta değil ya?. 

Çok ştıkllr hayır.. Haplı· 
hanede!.. ............................................................. 
Lôtfi Fikri Bey 

Pariıte Vefat Etti 

Lalli l'lkrl B•g 

tfaber aldığımıza g6re, avukat 
L6tfi Fikri Bey ayın yedlıinde 
Pariste tedavi edilmekte bulun
duğu lıastaRede vefat etmiıtir. 
Lôtfi Fikri Bey tlç ay evvel mi· 
deainden rabataızlanmıf, ve bu 
haatalığıaa kanser teıhiıi konul· 
duğu lçiıa Pariae gltmlı, tedavi 
albna ahnmıftı. Hastalık ağır 
olduğu için yapılan tedaviye 
rağmen kurtulamamııtır. 

Lutfl Fikri Bey kuvvetli bir 
hukuk tabım yapmış, meşrutiyette 
siyasi hayata atılarak Dersim 
mebusu olmuş, bir zamanlar da 
gazetecilik yaparak siyasi makale 
yazmıştır. • 
~ ...................... , 

Denizyol ları 
rş L 1 TM il si 

Aeeıthleri r Kerakliy K~prülntı 
Tel. 42H2 - SlrkHl MUhtlrdarnde 

Haıa Tel. !11740 
ll•w:~iM~•mwsll!ID~ ............ 

Ayvahk Yolu 
ANTALYA vapuru 17 Birinci 

T eırin ÇARŞAMBA günü ıaat 
19 da Ayvalığa kadar. "6787,, 

Mersin Yolu 
ERZURUM vapuru 18 Birin· 

el T ejrin PERŞEMBE l 1 de 
Sirkeciden kalkacak ıidiıte 
İzmir, Antalya, Alanya, Ana· 
mur, Mer1in, Pay11a döntlıte 
illveten Tatucu, Çenakkale 
ve Geliboluya uğrayacak· 

t "6800 ır. ,, 

Karadeniz Yolu 
CUMHURiYET vapuru 18 

Birinci Teşrin PERŞEMBE 
gUnli saat 20 de Hopa'ya 
kadar. ''6805,, , ................... _, 

Zayi : Rehperi ittihadı Oamani 
m~ktebinden aldıtım taadikname 
bilyilk Fatih yanrınında 1andıt1ndan 
yeniaiai alacatımdaıı hükmi yok· 
tur. (139) 

Ömer Nail 

• 

Birinci teırln 17 

Hakikate., 
antiseptik 

OANTOL; (Su. pasta, toz ve eabunt 

tıaıtnde gayet antiseptik ve ıatlf ko

kulu blıı diş macunudur.• 

f>aator tetebbuatıı ueuıu u e" • 
thzar ed llm l ~ olup, dl~ etlerini kuvvet 

ıendlrlr ve bir kaç gUn zarfında dl•

ıere fevkalade bir beyazlık verir. 

Nefesi tasfiye ettıaı c ihetle b llhaaa 

tUtUn ku llananlara şayanı tavelyedlr. 

Ailzda ıatıf ve devamıı b ir •erln

tııc V&r'lr. 

OANTOL. ; Başııca parfUmerllerde 

·e blitUn eczanelerde satılır 

TÜRKİYE ıoın umumi 
deposu 

AZNAVUR· MMlfUMLAIM 
eencibara .tfan 

iSTANBUD 

latanbul Evkaf mUdUrlyetl lllnları 
Kıymeti 

M11hammeae1i 
Lira K. 
200 00 Büyllk Çarııda eıld yağlıkçılar yeni örllclUer cadc:M

sinde l 4/38 No. lı dükkanın 118 hisaeıi. 
915 00 Ortaköyde Uncu •oka§'ında yeni 38 ill 44 No. h 

kargir hane ve altında bir fırın ve bir dükklnln 1/16 
hlaaeıi. 

385 00 Şeylı Mehmet Geylani mahallesinde Arpacılar cadde
alnde 34, 36 No. lı iki dükkan tarzında - bill- hava
dükklnın 1/4 bisHıi. 

41 67 Küçükpazarda Hoca Hayrettin mahalleıinde Kazan· 
cılar sokağmda 8 No. lı kargir dükkanın 1112 lıiaaesl. 

110 00 Kilçilkpazarda Hoca Hayrettin maballeahade Kazan• 
cılar ıokaj'ında 36 No. b dllkkanan 3/15 lıi11eıi. 

138 50 Kaıımpaıada CamHkebir mahalle•inde Debbatlıane 
caddesiMde 24, 26 No. lı fevkinde odalan mUıtemtl 
dtlkkaaua 1 /6 hiue.ı.. 

208 38 Hocapaıa mahallesinde Muradiye caddesinde 46121 
No. lı maa hava dikkinın l 29600/31 10400 bi11HL ı 

97 52 • Boiaziçiade KaadUlide Mezarlık •okağında tapu kayda 
mucibince 11700 klıur metre terblinde buluaan Tat• 
lıbağ denmekle maruf bat mahallinin 458/144'0 
hi11esf. 

233 00 Beyoğlunda Kaaıerhaban 
kulluğu caddeılnde 29/37 
hisaeıi. 

mahallesinde Kalyoncu· 
No. lı gazinonun 30/840 

56 25 Beyoğlunda Hti1eyinağa mahallesinde Sultançeımesl 
sokağında tamamı 129 metre terblinde bir kıt'a arsa• 
aın 114 hi11esl. · 

Yukardald emlak 1atılmak üzere dört hafta müddetle mtlıaye· 
deye çıkarılmııtır. lhaleıl 27 /10/934 CumartHİ ıönö saat on beıte 
icra kılınacağından taliplerin pey akçelerlle beraber Mahlftllt Kale• 
miae mliracaatları. (6086) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Muhasebeciliğinden : 

BakırklSy Akliye Hastanesi arazisinde iıtihsal edilen aamandaa 
beı bin kilosu 21/10/934 Pazar günü pazarhkla satılacaktır. lıtek• 
lilorin belli glln ve 1aatte mezkur mUesseıeye gelmeleri. "6766,, 

lstanbul ikinci icra Memur· 
ıuıundan : İpotek cihetiadea paraya 
çevrilmesine karar verilen ve tama· 
1111aa altı yft:ı elli lira kıymet takdir 
oluaan Peodikte Yel deJirıaeni mn• 
kiinde 505/18 numara ile naurakkam 
ve 789 metre murabbaı naeııahaaıada· 
ki mBfrh ananın ta•amı ltçık art• 
tırmaya vazedilınit olup 18/11)984 
tarihine mlaadif Pazar röaCl aaat 14 
den 16 ya kadar dairemlade açık 

arttU"•• 11uretlle satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıy· 

metinin % 7S ıtai buldutu takdirde 
mezkur ııayrı menkul mlıteriai uhte• 
ıiae ihale olunacaktır. Akai halde 
ıon arttıra11ıa taahhldl baki lralmak 
Cizere aatıı on bet rila mGddetle 
temdit ve S/12/934 tarihiae tesadlf 
eden Pazarteal ~na aaat 14 den 16 
ya kadar keza dairemizde yapılacak 

olaa açık arttırmaaında mezkür gayrı 
menkul en çok arttıraıun Uatilade 
bırakılacakbr. MGterakim vergi, Vakıf 
icarul tanzlfJye ve tenviriye ruaumu 
mBtt•rlye aittir. Arthrmaye ittlrak 
etmek lateyealerl.n mezkQr gayrı 

meakulln kıy.matı muhammene1inia 

~·-•TIFOBIL ~-.. 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tutul
mamak için ağızdan alınan tifo hap
larıdır. Hiç rahabızlık vermez. Herkes 

~ı-m.alabilir. Kutusu 56 Kr. •-" ............................................................. 
yüzde yedi buçutu niabetinde p•J 
akçesi nya Milli bir baakanın temi• 
nat mektubunu hamil bulunmalan 
llzımdır. Hakları tapu aiclllerile aabtt 
olma1an ipotekli alacakhlarla, dliv 
allkadarların, irtifak hakkı ıahipl .. 
rinin buhaklarını ve huauıllt fala •• 
maaarife dair olan lddialarıaı illa 
tarihinden i.tibaree yirmi rGn zarfında 
evrakı nailabitelerilt birlikte dairemlH 
bildirmeleri l&ı:tmdır. Akıl takdirde 
haklan tapu aicillerile sabit ol•ayanlar 
aahf bedelinin paylaımasından harit 

kalırlar. Daha fazla malumat almak lat ... 
yenlerin 20-10-934 tarihinden itibaren 
dairede açık bulundurulacak olaa 
arttırma ıartnamealle 934-9918 No. lı 
doayasına mtlracaatla mnkOr doıya 

derununda mevcut ve mahalH mez• 
kurun evıaf, mesaha vHairealnl 
havi vazıyet •• takdiri kıymet ra1>9.• 
runu rörüp aalayabilecekleri illa 
elunur. (3704) 
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Bir Maznunun Yeni İf şaa f ı ._I -au-".-!.;;..._~~-r M-.ç-•• ~ Öz Türkçeyle 
Deneme f.tanbul Futbol Heyeti RiyaHtln-

"Ö ldürme Emrini Eg" er Ben Alsaydım, ::.:;.~ı~~:~~u:;.::::.r::~ac•k 
Tllksl111 Stadında 

------
Kanlı Yıl 

Bir iki •J old•ı A•rupanın 18-
ltetiade bir kalık (1) adammın Jıqı 
d31dllcft. An9hlryanın Dolflıllal 
nrdular. Bu İfİa acuada ( 2 ) l.a. 
luınpklık dofaraeatı ıaaıldı. S.•aı 
(3) kolualan plİJ'or, dediler, Sia...._ 

Kıral Alekaandr'ı Ben ÖJdürürdüm." =:~G:~··:ı. T~:·~:~ 
l lniçrecle, ayal ... tarafuaclan 1 r •• , ... \!!:':.'!. ... dınü 

Maz11anlard .. Nooalt 

( Ba~ 1 imi yizd& ) 
Donay,, l9imH otele, Sik aaaudl
ğer Kaleman namıdiier Gorsiyef 
ile Benea te Mazaaan aokağında 
Rejina öteline inmiılerdir. Malni ki, 
jandmmamn .U.den akçıp Fcm
tenblo ormanına ıığınmııtı, o
nun nereye gittiği malfım 
olmanfh. Aym zamanda Novak 
onun nereye gittiği hakkında hiç· 
bir malômat vermeaılıtir. 

Yalnız dun jandarmalu · tara· 
fından tablLİa Ye tlzeriade Paria 
traayaylanndaa biriae ait bir bi
let .... sın lılalai okader bitik 
bir ı.w. idi ki, kendisinden eaarlh 
bir malumat alınamamııbr. Çtlnktl 
uzun müddet açlık onu bitkin bir 
hale ıetirmiıti. Yine Novalmı ifa
daiae gire katil ile arkadAfl 
Silni meçlaul bir ıemte hareket 
etmlılerdir. Bu aemtin Marsilya 
•1ır11~.-m•ntı l raa 

ak ba hUM11ta hiçhw ,.Y dy· 
· lememektedir. 

Huna mukabil Novak ile Be-
nea Pariste kalmışlar, ve orada 
talimat beklemitlerdir. Suikashn 
yapıldajı laaklonclald haberleri 
öğreadikten aonra dlamiye ta-
ıeb bü ederı.bo 1u•la...
lardır. NOYak demittir ki : 

llovak'IA Facia Bir &öall 
- Eğer bana Kıral Aleluan

drı 6ldlrmek i~n emir vetils~ idi, 
hiç tereddit etmede. hu emri 
yerine getirirdim. Çünkü biz ha· 
yatımıza feda etmek için biri· 
birmme mlz Ml'DÜfizdir. 

Jandarmaların elinden kaçan 
ye Fontenblo oraumma Kizlne
rek ancak dün ele geçen Malni· 
nln, henftz höviyeti de anla-
ıılmamııtır. Bu ada•m Maca
riatanda oturan Hırvat fırkası 
reisinin mftmeııiU olduğu zan• 
aediliyonada, M•car zabıtua t.u 
clıeti bt'I aurette tekzip 

. .amektedir. 
Macerah Bir Hayat 

Novak, l 929 senesinde Zai· 
npte Novosti gazetesinin mtl-

•rnna aldtlrmilftlL 80 zat müf
t.bit bfı Yuıoslavya taraftarı tdi. 
Kaçtı ve kurtuldu. lrır aene 
•ora şof6r1Dk yaparlcen kendiıine 
kAğıtlarım 1oraa ilıi peli• -
noo 61diirdl. Sonra MK8Wna 
.. çb. Novak birçok Yupr.-v 
aliUteml ile beraber Macar ..... 
•duoda C Tak .. R&Mtan) kaaa
.... da ohl111Jorclu. 

Yugoslavyanın Cemiyeti Ak· 
nma miracaab üzerime Macari9-
tama da mlclaluıı..ile baaJar, 
•ezilyaya nakledilip yerleftirildi' 
ıe.. fabt az ...... seri d&adAlw. 
Novak'ın ifadeılne gCSre, kendile
rine suikast hakkındaki talimat, 
Macariıtallda ( Nas' Kaaiza ) 
Jmi Knijede 40 y .. larıncla 
•.:&ar tahmin edilea bir adam 
taıafı.daa veıilmiftir. Ayni 
z-da yine iddluına göre, 
•ht• paıaportJar kendilerine 

----.:-a.. H · · e.,k B. T. ıuıat 
.. -~·· um waaaua aetı· tl,30 HaU.. Halit lbraw. a., Bey. 
c..t de •ali&dur. llauaaflla bu lerbeyi • Aa..,.la A. T. ...t 15,16 
•+.lama _._..,_ lla'lllriı• hake• Alamet Bey, Beykoz - l.ta.. 
+awlu b.ı..ta.leriaha liJul hlr INlap. A. T. aaat ıs llake• SapW 
lldbfa Hbebq.t Y-..k ı.... Bey. v- laake•leri: Sia- •• Halit 
...ı.tacl• ileri ıelditi malate• Beyler. 

..ı ı&lllyor. "-•bahçe Stadına 
Macar Zllllr'm•11111 Y .. ı Slle1mani1e - F•erbahçe Geaç 

Bir Tekzibi T., Slleymanfye • Fenerbabçe B. T., 
Pqte, ti ( A. A. ) - HaYu Altınonlu • Kammp•t• A. T. , Slley-

ajaa11n111 Lozaadaa aldıp bir •maiye • Feaerb.ı.çe A. T. 
habere göre Marıilya suika1ttı Betiktat lndilbn Tlrjdye biriaci-
faWerinden iki kitinin doğrudan likl•rine if tirak ettifiaden bu hafta 
doğruya P8ftedea ıelmiı olduk· Galatuarayla yapılacak birlaei takım· 

••l'İJldL Gea.I ( ' ) HYafln yirmiaol 
Jlld4almlade Mr •tunualuk aa •• 
diJe da.tln..ı.r ol.la. 

Bu it bpaach. Ay l'•çti, yıl , ... 
•edL Bir ltelik ( 5 ) daha patla .. 
Manıil,.ıa Yup.lay Hanı Alelu_., 
aJdlrültll. He..... t.l yazılara itledi. 
Gazetelu Jazddar, kulakt a kulata 
duyuldu. Acımayan kalmada. 

Ba İfİD bitfmi ne olaeakh? Ô'dlna 
kimdi. B~D aldurmlftl, Yal'OlfaYJa 
Hanıma kaamı dökmekle ae umuyor
du; iatetl ne idi? 

Her kafadaa bir baıka ıeı çıktı. 
ları haberi ortaya çıkanlmııtır. lar maçı ~eri buakılmııtar. 
Macar zabıtaıı, bu meaelede isim· 
lerl ortaya çıkaa kimHleıio klf· 
feanin lslmlerlnin kontrel edilmiı 
blduğun11, fakat bu fıimleri tapyan 
kfmHlerden hiçbirinin Budapqte
tle lkaa.t et..ediii ,_bl Macar 
bucladunu ıeçmek lçln Macar pa• 
aaportu almamıı olduğunu teabit 

Bir yandan 31eain ukaaıadan atlarkea 

C 
--· )- Bbllr J&Ddan da olan bitenin (6) neye 

_ Tebllfler varacnfıaı dltüıulller. 
~------------- - Ne unıraıaaz. v-........ mı 

eylediği anlaıılmıthr. 

Beşinci Maznun Da Tutuldu 
Mllon, 16 (A.A.) - Manilya 

facıasımn ertesi giinft jandarma• 
lann elinden kaçıp dört gfinden
beri F ontenblo ormanında aerme• 
riyane dolaşmakta olan Kaleme
nin arkadatJarındao Malni yaka· 
lanmıştır. 

Polt. k .. iHri ba adamm hn
viyethai t..hit eblİf TII bacli.W 
talim almlttır. Dan sıBadir aç 
kalaa Ye ta•e•ile kuwvettea dll
fell Malni y•kalamrken hiç. bir 
mukavemet g6atermemiştir. Cani 
Pariae ıöaduilmiftir. Üzerinde 
hiç bir IİIAh çıkma1DJşhr. Y almz 
cebinde bir tramvay bileti bulun· 

• 

0r .. ,.. ·- 11•1uU .. ,.,, lltlal11l 
muftur. Duadan da Pariate bir 
müddet ohırduğa zaBBı laua1 
olmalrtadw. 

Yerrr Bir Tewklf Dahe 
Rube, 16 Franaada ( A.A) -

Beiçikada çaf ııan ve aslen Dal
maç.y alı bir Yuio•~av olan Slruliı 
illDinde biri te•kif edilmiftir. Bu 
adam ayın beti ile oa biri ara
ıındald zalll8Dllll Mred. geçir
cfitini ıspat edememiştir. Elinde, 
Franuda ofurmaaına fıakAn ver
mlyea birde pasaport vardır. 

Ardivew• awaı1uı.. Bav•I._. 
Loıaa 17 - Bwadakl iataa

yoa an11,.-c1e Manilya •ilıutiae 
iıtiralr eclenJere ait Ye Jine oa
lar tarafından, Franaaya l"lfm• 
den evvel emanet bıralolmıı ftç 
bavul balQDlllUflur. BavuUann 
içiade tabancalar, evrak •• giye
cek vardır. 

Hnwal·Srrp ........... 
Liyej, 16 • Be!çika - (A.A.) -

Bu civarda çalıpn bazı YasvılaY 
amele, Manilya ciııayetl mllnue
betile aiimayielerde b.ıun•uılar. 

du. Geç ... pce ele iki Slrpla 
amele, Hımattana buh:aıllljw Wır 
barakaya finnk htiıleıiH at.f 

iff aznanlartlC11 Be••• 
açmıı, içlerinden birilli yaraladık· 
tan sonra savutmUflardır. 

Bir faJlayı Tekzip 
Marailya, 16 (A. A.) - Bazı 

ıayiafan tekzip maksadile KıraJ 
Aleksa11dn muayene eden dok
torlardan Kombanel mecruhun 
yanına girdiği zamAn daha enel 
çağmlmıı bet hekimi hazır bal· 
duğuna ve bunlann vUAyet ko
nağına varmadan enet öltlm 
bAdiseıini teabit ettiklerini ı8y· 
!emiştir. 

Bir Gazetenin KBtu Ne,rlyatl 
Parls, 16 ( A. A. ) - Kıral 

Alekıandrrıo katline mUteallik 
miinderecatı ıuikaatı kötülemekle 
beraber, cinaret' tahrik mahiye· 
tinde görUlen bir guetenin nus

alan zabtt• t~an toj>Jat-

Bulgar Hariciye Nazar1n1n 
Bir Tekzibi 

Sofya, 16 ( Hususi ) - Son 
Marailya facıaar hakkında ecnebi 
ıazetecilere beyanatta bulunan 
Bulıariatan Hariciye nazırı M. 
Batalof Kırat Aleknadno, Bolıar
lara elini mataa Y•ıine ve büyftk 
IJir do.t oldupnu, bau Amıpa 
ıazetelc rinde, suikaıtin Bulgarlar 
tarafmdaa tertip ediıdiğine dair 
çıkan haberlerin aSJlsız olduğunu 
.c>ylemft ve demittir iri: 

- Katil bir Bulgar değil, 
ltelki Bulgar kıyafetine ıokulmak 
istenen bir seraeridlr. Bulgarlar 
kendllfni aldfttmek isteaelerdt, 
Sofyada iken öldfirür;erdl. Bu, 
çok daha kolay olurdu. Hem ar
tık komitec:İ8i kalmıyan Bulgar 
ntllletlol Bulıari.t.andaıa kaçaa 
Hrgerdeler aa91I temail edebilir? 
Bu ıuikastin, ıon zamanlarda 
çok iyi bir devreye giren Bulgar· 
Yugoslav anla9ma11ndan hoılan· 
amyan bazı .zümrelerin eaeri ter
Yiki oldaj'uaa kantira#,, 

c___.•H-..uer 
Beli'at, 16 (A. A.) - Cena· 

ze meruimhıde (22) memleketin 
nami lae1etlel'l bulunacaktır. 

Fraua Reialcllmhuru M. Löb
rin' den b.,ka lngiliz preulerfn. 
den Prens Jorj, Bulıar Prenale
riaclen Kiril, Romanya Prenaı .. 
rinden Nikola, Çekoeiovakya 
S..•elcili, Hariciye Ye lliül 111-
clafaa Hazırlan. Fram Harbiye, 
Hava ve Belıri)'e Nazırlan, Roman· 
1• HariciJ•• harbiye Bahriye •• 
116aakaı&t Na-1an. Türkiye ffan. 
dye VeldH, Balpr Hmia,. " 
Harbiye Na.lll'lan, Yaaaaidaa 
fbriciye Nam ft dalıa birçok 
Dnt Belırd'a plecelder .... C.. 
naıe raalrae••• hacla b-.ka 
Rom..,... Çell ... aıc,., Tlrldy .. 
Fraua, ln,ut.re Ye Ymaaiata or-

Askerlik Daveti 01•cak? 
Hiç kimse bu aorsu•- (7) k.,... 

Fdlt askerlik 9ub-llHI- ı 
830 kotuınlu ve ba dofamhalarla ma
... Jeye tahl olan mtlkelleflerln yok
lama n muayeneleri Teırialn•el 

934 ıonuna kadar temdit olunmuıtur. 
AIAkadaranın bu mlddet zarfında 

ıubeye mtlracaatlan tebllt olunur. 

Fatih Sulh OçUncD Hukuk 
hlklm&lllndan: Akıarayda Şekerci 
ıokaj'ında 9 numaralı ltanede mukim 
milteveffa binbaıı Ali Ziyaettin bey 
Hgireai Fatma Saniye hanıma ayni 
hanede mukime kız lcardqi Saime 
han•mm 15-10-934 tarihinden itibaren 
vasi tayin edildlti nan o!unur. 

(141) ·-·········· ... -·····-------....................... . 
du, donanma ve ha•a kvvvetleriol 
temsil eden hususi heyetler de 
iştirak edecektir. Meraaimde bu-
lunacak Fransız bava filosu dnıı 
sabah Belgrad'a hareket etmiştir. 
l;la,va Na21rı Jeoeral Denen'de 
ı,.iic r fiyyare ite Pın•ıtfr. 

c.-z• Belgrat'ta 
Helgrat, 16 ( A.A ) - Cena

zeyi hamil olan tren dlln aaat 
21,15 le buraya gelmiftir. lıtaai· 
yonda Kıraliçe Mari ile kıral 
hanedanı, saltanat naiplerile bir· 
likte Prens Pol, beraberinde hil· 
kiımet erkAnı bulunan Başvekil 
M. Uzunoviç, ~enerallar ve ciğer 
zevat hazır bulunuyordu. Kralın 
muhafız. kıtaafmdan bir bölük 
a.keri ihtiramı ifa etmft, tabut 
hükômet erkim tarafından tren· 
den lndirilmit ve cenerallar tara· 
fından bir •r•baya konulmuftar. 

lataayon meydanını dolduran 
kelif halk tabut tarafına kendili· 
ğioden diz ç6kmüttDr. Bu anda 
gayet derin bir dkfıt baktım 
•ürftyor, bu alktitu ~en gelen 
ağlamalar ve hıçkınklar ibllt 
ediyordu. Mnteakiben alay yavaf, 
yavq caddelerden ıeçti. Yoz 
binden f ula inaaa naım 6nllnde 
eğilmifür. 

Krral Karol Da Hareket Etnal9 
Bikrq, 16 (A.A.) - Havu 

muhabiri bildir;yon Cenaze me
ra8imiade bulanmak lzere Kwal 
Karolun Sinayadan pmeadiferle 
Belgrıda hareket ettiif temin 
olunuyor. 
lnglllz Ordusunun MUmeaslllerl 

Londra, 16 (A.A.) - Perf!m• 
be pil Belıratta yapılacak ce
naze meruiminde lnsflb ordusu
nu ... tıclaki zewat teUI ede
cektir: 

Donanmayı: Amiral Sir Vilyam 
Flpr. 

Orcl.Ja: J•eral Sir Valter 
Breytaweyt. 

Han lmnetlerlal: Via Mar .. 
ıal Jaher de la Ferte. 

Kıral, ofb, lnpteredeld bi
tin htllrtmet biulanmn hayrak
lanmn JUIY• lndirflıaelerinf em
ntmiftlr 

htıa• •eremedi. BW..•ea; belki olur, 
belkl olmaz, denil4i. 

* GOnler weçiyor, liairler rerıfa, 
,-zierde bir korku Winiit- Bekle
niyor, kim bilir De olacak? 

Sa.aftan herkH çekiniyor. Şu YU 

ki itler kötO. Acunu ıavaıa ıllrllkle· 
yecek kadar köUl L 

lslllflt H.ıa.ı 
l - Kanlık • Devlet 
2 - Ac•• • dlnya 
3 - Suaı - harp 
4 - Genel • umumi 
s - Belik - llilih 
6 - Olma bitea - hidi11e 
7 - Sorıu • aual 

Öz TUrkçeyle Bffmecemls 
DUnkU Bilmece 

t 
2 
3 
4 
5 
6 

1 

BugUnkU Bllmec• 
Bot dört köeeleri Ef&tıda yasılı 

manalara relen ~z Tnrkçe kelime!erlt 
doldurunuz. Ba nyede hem •akit 
geçirmit, hem de 6z Tlrkçe keli•e
leri ötrenmiı olursunuz r 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

123456 

Soldan ı~t. : 

1 - Kitap 
2 - Bizar olan 
3 - Halfa • liir aota 
4 - Hedef, cihet 
S - Yanıp aydınlanan bir nene 
6 - Kitıt 
Yukarıdan aı 1fı 

1 - Millet 
2 - Eter, Hall»•ld • Kale•• 

yaıır- yeri 
3 - Ta.bani 
4 - Ke'"lr 
S - Sivri •• iki tarafa kukia bıplı 
6 - Ne Mbeptea 

---····----···············----···--·······--·· 

SANIN 

Sa11la: DoıJleri beyu K. ır. 
Saala : Dit etlerini beıtler. 
&.n• : .Aiıa ferahlık verir. 
S.•ln : Dilleri temi&ler. 
Saal• ı Fenni imal edilir. 

SANIN 
Diı macuau 

' 



12 Sayfa ... SON POSTA Birinci teşrin 1 T -• 
Vitamin Çavdar nzu 

1Kalori Nişasta ÖZÜ 

Siz de onun gibi yapınız! 

, Gıda Arpa özU 
Yulaf özU 

ıKuvvet Pirinç özU 
Kudret Patates özU 

Kan irmik özU 

Hayat 
TUrlU özU 
Mercimek özU 

Sıhhat Beyaz Mısır özU 

Çocuklarınıza yetıiriniz. lıtediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak deiiıtire değittire yediriniz. Vitamini 
•e kalorlıl çok olan bu mtlkemmel ö-ıUl unlarla yavrularınız 11eıeH, ııhhath, tombul, kanlı canla olurlar. 
Çabuk blyUrler, çal.uk dit çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, iıhal olmazlar. HASAN ÖZLÜ 
UNLARILE YAPILAN MAHALLERİ ve ÇORBALARIN ve tatbların ve pl\releria ve yemeklerin 
l•zzetine payan olmaz. Hasan Ecza depoıu. Taklitlerinden aakınınız. Hea•n merkaaıne dıkk•t. 

Baıka kadınların beyaz ve parlak diılerinl kendi lekeH, 
çürük diılerlle mukayeıe edip ye'se kapdmaktanaa 

LIN 
MUSiKi MERAKLILARINA 

MÜJDE 
lzmirdea avdet edee kıymetli muıanıaiye 

HAM i VE T H. 
Eıkl LONDRA Yeni TÜRK 
Lokanta ve birabaneıJnin sazına 

lttlrak etmiıtlr. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 

Emniyet Sandığı Mtıdtirlyetinin Galatada Luit hanında 102 
numaralı mağazasında Mehmet Niyazi Bey aleyhine ikame eylediği 
alacak davası tlı:erine müddeialeyh namına gönderilen davetiyeye 

mUbaıiri tarafından verilen meıruhatta ikametgAbının meçhul 
olduğu blldirllmit ve talep üzerine 25 gün müddetle llAnen tebligat 
icra ve muhakemenin 19/111934 saat 10 a talikine karar verilmit 
olmRkla mezkur gün ve saatte gelmediği veya tarafından muaaddak 
bir vekil göndermcdiii takdirde hakkında gıyaben muamele icra 
olunacağı tebliğ makamına kaim olmak lizere ilan olunur. (6811) 

Hil&liahmer ~ 
Merkezi Umumisinden: 

Eskişehir ambarında : Halis ve ayarlı kalay, muhtelif fiber 
kAğıdı, Balatta tez2ih kayıfı, tel halat!ar veaaire 18 Teşrini· 
evvel 934 tarihinde satılacağmdan taJiplerin müracaatları. 

Sermayedarlara ve Ziraat 
meraklılarına müjde: 

Muğla Vilayeti Köyce~ kaza11 dahilinde Dalaman çiftlikleri namile maruf 
Oenuben Akdeniz, Garben Mergenli çiftliği ve Okçulardağı, Şimalen Odaca 
çiftliği, Şarkan Kargınkörü Karaçalı ve Kapukargın köyleri sınırlarile mahdut 
ortaıından D ılaman çayı geçen tnkriben elli kilo metre hususi ıoseleri yiiz 
)'etmiş bin altın liraya. mal olan ve beton bloklar içeriiine oturtulmuş çift 

dekovil rayıudan telefon direkleri ve bet kilo metre telefon teıisatını havi beheri 
altı oda bir mutfak iki hela vt1 koridorları sekiz lojman ile on oda bir ıalon bir 
büyük ambar ve içinde ameliyat masaııı dahi olan bir eczane ile on yataklık 
bir revire kafi gelecek vtiııatte bir salonu hni damt eternit ile örtülmüş beton 
arme idare binaaı bir kırma bir~öyütme değirmenleri iki cırcır makiı.eai ile bir 

torna tezgahı demirci ocağı matkap tezgahı ile bunları İlfletecek trılZmisyon ile 
motörlerJ havi bir atelye beton arın• üzeri oluklu saçla örtülmüt büyük depolar 
hizmet hayvanatı için yirmi beşlik bir ahır n çiftlik merkezine beş kilo metre 
mesafede birkaç yüz domuz istiap edecek ahırlar ile bunların çobanlarının ika· 
metine mahsus haneleri hayvan ye&iıtirmeye elveritli sahalarda ü11tleriııde on 
beşten fazla odaları bulunan yüzlerce hayvan iıtiap edecek kagir ahırları arazi 

ıulamak, bataklıkları kurutmak için kilometrelerce kanalları bilhuıa daimi 
ıurette eakin bulunan ve çiftliğin huıust şose.sile merkeze merbut tahmil ve 
tahliyeye müııait limanları bulunduğu gibi mevki itibarile de muz bilhaua Yafa 
oinıılerine yakın portakal, limon yetiotirmeye müsait araziiinde pamuk, &ueam. 
mııır, buğday yetiştirmekte ve içerisinde nebati yağlardan günllik, zeytinyağları 

istihsaline müsait binlerce iatrak.s ve zeytin ajaçları bulunmakta ve Türkiyeoin 
en eyi cins pamuklarını yetiştirdiğinden 'l'ürkiyenin Mısırı addedilmesi lazım 

gelen meralarmın vüııati ve yetiitirdiği hayvaolım Hados n diğer İtalyan Ada• 
larında rakipsiz utmak imkanı bulunan ve çiftliğın halen menut bulunan 

demir bao eşyaeile birlikte halen hali tasfiyede Türk Ticaret ve Sanayi Banka· 
ıının tahtı tasarrufunda bulunan viıi ve gayet münbit araziyi ihtiva eden bu 
çiftlikler merbut bulundukları 161 adet tapu senetlerinin irae ettiği hudut ve 

döniim üıerioe ilan tarihinden itibarın bir ay müddetle müzayedeye vazedil· 
miotir. Talip olanların tasfiye heyeti plançoıu mucibince kıymeti muhammiuesi 
olan 500 bin liranın % 7 1-2 niıbetinde pey akçesi ve .banka. kefalet mektubu 
Türkiye Zıraat Bankasına tevdi ederek müzayedeye iştirak edebilirler. % 75 

ni~betinde bedel verildiği takdirde talibine ihale olune.caktır. Fazla taf· 
allat almak isteyenler lstanbulda Taıhanında h•iinci katta. Türk Ticaret ve 
Sanayi Bankan taıfiye memurluğuna ve )'&hui Dalamaa çiftliği idaresine 
muracaailım ilan olunur. ( 8'43 > 

YAZ 
GÜNEŞi 
Cildi yalnız .. merl•tm•lcl• 

kallftaz. 

Dokunduğu tabakalarda 
kolayca geçmiyen bir takım 
kabarcıklar, sivilceler ı 

lekeler yapar. 

KREM 
PERTEV 
K11/lananlt1r için bundat1 
endiı•g• lüzum poktur. 

Bu harikulAde krem gll .. 
neşin ciltte tahribat yap• 
masına, kat'iyen meydan 

vermez. 

Rotbart Luxuosa 

Rotbart Luxuosa 
Dünyada meşhur olan ROTBART 
LUXUOSA'nın fiatı 10 taneıi 200 
kuruştan 150 kuruşa iodirilmiıtir. 
Her yerde bulabilirsiniz. 

Toptan satl,: Galata: Kürkçübaıı 
Han Ko. 4 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
fıtanbul AcentahA'ı 
Liman Han. T elefonı 299~5 

Karabiga Y o!u 
CUMARTESi, ÇARŞAMBA 

ıGnlerl uat 20 de Tophane rıhtı

mından bir npur kalkar. Gidlt ve 
dönllıte mutat l•kelelere utrar. 

İZMİT YOLU 

Kullanmayı tercih etti ve kııa bir zaman içinde onlar
dan çok daha beyaz, çok daha parlak diılere ıahlp oldu 

ADYOL1N, kir tabakasından daha sert, fakat mina tabakaaıadan 
daha yumuşak olduğu için dlıleri çizmeden temb:liyen 

Ye parlatan yeglne diı macunudur. 

• 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 

Komisyonu Reisliğinden : 
Kumaıı Tıp talebe yurdundan verilmek üzere talebe için dik· 

tlrllecek 380 • 400 adet Palto olbaptakl ıartnamHile ve 6 ikinci 
teırin 934 Sah gUnll saat 14 te aleni mllnakaıa ıuretlle ihalesi 
yapalacaktır. lıteklllerln müracaatları. '"6823,, 

ASIPI KENAN 
Sizi soğuk algınlığındıın, nezleden gripten, 
baı ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 

budur. ismine dikkat buyurulması 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Çocuk Haatanesi için 160 çift Terlik 23/10/934 Sah gttnn ıaat 
14 te pazarlıkla satın almacaktır. Iateklilerjn müracaatları. "6824,, ----. .,--~~~--~~~~--~~~~~~~~~~------~----
lstanbul UçUncU icra memur• 

ıuıundan: Paraya çevrilmesine ka
ur verilen 1800 liralık gayrımlbadiller 
bonoıu 22/10/934 PazartHi gtlntl uat 
14 buçukta birinci açık artbrına ıu

retlyle bonada k11metini bulmazsa 
27/10/984 Cumartesi ırllntl Hat 14 bu· 
çukta ikinci açık arttırma •uretlyle 
bona öntlnda aablacatından isteyen .. 
lerin maayyen olan maatt• mahıllinde 
bulunacak memuruna mOracaatları 

il6n olunur. (3692) 

lstanbul UçUncU lcr• memur· 
ıuıund•nı Mahcuz ve Htılmuı 

DABCOVICH va ŞUreklaı 
Telı 44708 • 1 • 41220 

.A.vruı>a ve Şark llmanlan araunda 
muntasam poıta. 

.A.nnr1, Rotterdam, Hamburg n 
bkandinaYJ& limanlan ioin yakında 
Jaarelcet edeoek vapurları Ye dtın1anın 
baılıea limanlarında tranıbor demen 

Yakında gelıoek npurlaı 

Norburg vap. limanımızda 
H•nsburg vapuru T. evvel ıonuna 
doğru. 

Cuma, Pa:ıar, Sah, Çarıamba, mukarrer muhtelifilcinı mutabiye ve 
ırBnlerl bir \'apur 1aat 9 da, Top- .araciye eıyası•ın 18/10/934 Perıembe 

Yakında hareket edeoek vapurlar 

Norburg vap. limanımızda 

H•nsburg vapuru 8-5 T. ıanlye 
doğru. · 

hane rıhtımından kalkar. gGnf! saat 9 da Fatihte Atpuarında 
~ , S5 numaralı dükkiada birinci açık 

-·~-:.•.• ... -E•m-ra•z•ı-d•a•h•i•ll•y•e-4•::::. arttırması icra edilecetinden taliple-
ve hıfzı ııhhat mütehassısı rin mahal ve yn·ml mezkQrda memu .. 

Doktor muallim runa müracaatları ilin olunur. (3693) 

ŞEKIP HABiP 
A vrupadan dönmüştür. Hastalarını 
Ayasofya, Y erebatan caddesi N o. 43 
Hacı Süleyman Ef. ape.rtımamnda 
kabul ediyor. Cumarteıi, Pazartesi, 
Perşembe günleri öğleden sonra. 

~ Telefon : 23035 ., (8677) ..__ ................................................................ 
Son Po•bl Matbaa•ı 

Saiıibi: Ali Ekreftl 
Neırl1at MAdlrtlı Taba 

lstanbul yedinci icra memur• 
lujundan: Paraya çevrllmeıine karar 
verilmit olan Sultanhaıaam Sl numa
rAlı dilkklnda muhtelif kumaıların 
ikinci açık arbrmuı 20 Teırlnlevvel 
Cumartesi sıün8 saat on ikiden bire 
kadar icra olunacatından mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müracaat 
eluamHı iUa oluaur. (140t 

Faıla tafaillt ioin Galata, Frenkyao 
han umum! aoenteli~lne müracaat 
Tel. •4707/8 • 41220 

~-----~ (a045) 
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