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Macarların Şiddetli Tekzibi 
Kır al Alekıandr Vurulurken Oğlu, 

Londra4a Fenalık Geçiriyordu 

300 iln ıı,ı 

Bir Avrupa harbi ve belki bir 
da.ya mahanlMel clolurmak mtl• 
dadını gösteren Mar•llya f acfa· 
sının hakiki sebebi nedir? Bugün 
de, bu hadisenin varabildiği tah· 
kikat aafhasmı aydınlatmadan 
evvel, bir parça bu mevzu üze· 
rinde duralım. Bu malümat Yu· 
goslavya matbuP.tmın verdiği taf· 
ıilittan alınmııtır : 

Marailya facıası Hırvat mebu· 
ıu, Zağrepli Doktor Paveliç ve 
arkadatlarının eseridir. Bunların 

makaadı Hırvati•taaı Yuio•lav· 
yadan ayırmak •e Hırvati•tana 
Jatiklil temin ederek harpten 
evvel Avusturya· Mac1riıtan bir
leıik lmperatorlujıı K'ibl bir 
Avusturya· Macar· Hırvat mllıtekil 
hükumeti kurm~ k ır.: Bu makaatla, 
bunlar Uıtaıi cemiyetini kurmuş• 

Sallcasti'8 r•h• KrHm•11 

(ardır ki manaıı "Aai,, demektir. 
Ustaıi cemiyeti, emeline, bir ta
kım aiyaai suikastler tertip ederek 
varacağını zannediyordu. 

Bir zamanlar Belgrat parla· 
mentosunda Zajrebi temsil eden 
doktor Pa•ellfçin teıvikile bir 
-takım adamlar 61dllrtUldn. Fakat 
bu hldiaelerin bir teıiri olmacLp 

Kıral Al•lc••ndr, ölirlc•11 ,,..,,.ıelc•li11i •tra/ı•Jalciler• eman.t etliger 

görülllnce U•'aşl cemiyeti Kıral goılavyada ayrılarak iıte-
Alekaandn öldUrtmiye karar ver- dikleri K'ibl mukadderatlarını ta· 
dl. Daha evvel 1932 de vuku bu- yia edeceklerdi. Maaleaef bu 
lan Lika iıyanı bir netice ver· tedhifçi cemiyetin Kıral Alek· 

mitti. Kıral Alelc1andr111 aıumo, sandr hakkındaki kararı tatbik 
Yuıoılav kıralhiıaın lnhilAlini edildi. Eski Avusturya Veliah'ı 
temin edecek, Hırvatlar Yu- ( Devamı 8 inci yllzda ) 

Millet Meclisini Davet 
Meb'uslarımtz Çarşambaya Ankarada 

Bulunmıya Çağırıldılar • Büyük Millet l\itoliıi Riyasetinden 
bir tebliğ aldık ve dercettik. Eıbabi 
muoibHini de atafıdaki telgraf bildi· 
riyor. Onu da razıyoruz: 

Ankara, 18 (A. A.) - Bftyllk 
Millet Mecliıinin T etrinisanideo 
evvel içtimaa davet oluomHı ha· 
ricl alyaaetin her memlekette 
ha&1aalyet kHbettltl buıiln}erde 
B. M. Mecliıinin hOkumetle 
beraber bulunmasına imkin ver
mek için oldutu Aakara maba
filinde ıöyleamektedir. Zaten 
milli bayramda bulunmayı arzu 
eden millet vekillerinin hlr hafta 
evvel toplanmalan tabU addolun
maktadar. 

B. M. Meclisini 
Toplantıya Dav t 

BUyUk Millet Mecllal Riya· 
setinden teblli edllmlttln 

Görülen lüzum üzerine Teıkilatı 
Eıaıiye Kanununun ( 19 ) uncu mad· 
dHi mucibince, Türkiye Büyttk Millet 
Mecli!lni, 24 / 1 inci Teırin 1984 
Çarıamba günü saat 15 te içtima& 
davıt ederim. 

TlrklJ• Blylk llUlet 
Mecllal Relal 

Ki••• 

a 
Çok Acıkh Bir Hadise 

~~~~--~~~~ 

Eskişehirde iki işçi Elek-
trik Çarpmasile Öldü 

Eıkiıelair, ( Hu•ual ) - EYvelkl 
gl• ıehrlmlzde feci hir kaıa 
olmuı, Htlaeyin ve İbrahim iı· 
miade iki köylll amele, elektrik 
çarpmaıile k6mlr K'ibi ıimıi• 

yah kHllerek anide caa ver· 
mlılerdlr. Yapılan tahklkate 
a6re laldiae ıöyle cereyan et• 
mittir: 

Şehrimizin Şerefiye mahalle· 
ılnde Kaaap Alamedin yaptırdıiı 
evla aal~leriadeo Dapak köylln· 
deıa HllHyin ve Dlıli k6yllnden 
lhrahim, aabah· 
leyia itleriaio 
ba1111a K'el•itler 
ve çalıımaya 
baı la mıı lar dır. 
Bir mUddet ıoa .. 
ra loıaat yapı .. 
lan evde uıta· 
lardan biri ıı .. 
IURllYZ bfr dl• 
reii dıtarıya at-

i mıı ve atılan 
clirek elektrik telleriade birini 
koparmııtır. Telln kopuk bir 
laaJde ...... urlrbjım n yoı. 
kapatbjım g6ren HIHyia Ue 

lbrahim, bunu toplayıp aarmak 
lıtemiıler, fakat za•allılar tele 

Zavallı İş• 

çilerin fa· 
oiadan ıon· 
ra caneız 
cesetleri 
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dokunur dokuamaz yere yuvar• 
lanarak almıiyah •• kaakab 
keailmif)erdir. Bu acıldl öllmd.n 
aonra mftddeiam•mlllk tahkikata 
lıaaılamıttır. Bu kazada elektrik 
tirketinin de bir hata11 olup 
olmadıiı araştırılıyor. - lf-

Kıral Dün Gömüldü 
Cenazenin 

Seli 
Arkası 
Halinde 

Bir 
İdi 

insan 

Belırat, 18 (H111ull) - Kıral Alekaandr'nı ceaaıeıi bly&k mera• 
•imle Topola'dakl aile makberealae 1ömllmD9tllr. Cenazeain ö•lladea 
300 biDden fazla iaaaa ıeçmif ve ejilınfttir. Cenaze bllylk kiUaedea 
kaldırılarak Belgrat iıtaayoauaa ıetiril .. it ve lıuıuat bir trenle Topala-
y~ nakledilmiftir. Topola Belifada 80 kilometre meaafede Karayor• 
gıyevlç hanedanının tarihi makbereıidir. Bu klliıe, Şumadya'da, 

il' l. ' 

( Deva•ı 9 uacu yüz.de ) 

Son Suikast Münasebetile: 

Son gayretini ıarfedip, bu sefer de uçuruma 1~•arlanmaua ea 
btıylk telalikeyi de atlatauf demektir l 

1 
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Temsili Meclis
lerin Gençleıti
rilmesi Ve Halk 

Sehir Meoliıi ıeçildi. Um,µmi ka• 
naat, bu gibi meoliılerin genol•t
iirilmHi lehindedir. Bakımı, bu 
ı:meyeliıuuı olı:uyqculanmız nasıl 
ifade ediyorları 

Yakup Bey (Reaum Fındıklı tram· 
•ay cadde.si ) - Yeni Şebi,. Mecliai 
azaları Hçildiler. Şehiria Ye Belediye
nin. dört senelik mukadderatını elle
rinde tutacak olan bu azaya ıtmdi
den muwaffakiyetler dilerim. fakat 
ben yeai Şehir Mecliıinln daha ıreaç 
unıurlnrla takviye.ini isterdim. Yeni 
mecli•te tehlrci Ye belediyeci genç 
unıurlar azdır. Ben Şelair Mecliaiain 
her manaslle sıençl•tmH[nl iıterdim. 

* Nureddin bey (KoskaHaaan paşa ao-

SON POSTA 

.. ı 
Bir Adam Sokak Ortasında 

Öğle amazı Kı dı 
Don öğle Oı:erl Şehzadebaıında bir hAdiH ol· 

BıUf, tramvaylar ve otomoblller çeyrek saat kadar 
seyirlerini yapamamıılardır. Yatman ve ıoförler tam 
caddo~in ortasın.da bir adamın adap ve erkA
nına rıayet ederek namaz kıldığım görmüşlerdir. 
çaa ve korae çahamuma raimen bu adam istifini 
kat'iyen bozmamııhr. 

Bu adam Edirnekapıda Sultanhamamında otur
duğunu s<syliyen Tahsin Efendi isminde 35 yaşla· 
nnda birisidir. Dört rekAt arasında selim verdik
ten aonra: 

- Ben Allahnı sesine uyarım. Nerede ezan ıeai 
lıitlrsem orada namaz kılımya mecburum. Öğle 
ezanını burada iılttiaı ve namaumı burada bitire
ceğim. DUnya bir arayı gelse beni buradan ala· 
mazlar, demİf. 

Biraz sonra hAdise mahallinden geçen bir poliı, 
Taluin Efendiyi oradan almıı ve namazını camide 
kılmasını tavsiye etmiştir. Ta~sin Efendinin son za• 
manlarda akıl haatalığı çeken bir adam olduğu 
anlatılmışhr. 

Birinci teırin 19 

ipekli Kaçakçılığı 
Muhakemesi 

Tarı VApurunda bulunan kaçak 
ipekliler .daYaıına dlln gOmrOkteki 
Sekizinci ihtisas mahkemesinde yeni• 
den bak:ılmııtır. Mahkeme, temyiı 
mabkemHlnden gelen nakı kararına 
uymuı, İ•t•!c üurina mevkuf bulunan 
auçlulardan Ruıen ve Aıiz beyleılı 
Hakkı u Balıkçıyen efendilerin ser• 
bHt bırakılmalarına karar •erllıni§tir. 

Duruımaya mevkufsuz olarak d .. 
Yam edilecek, mOdafaa ıabitleri din• 
lenilecektir. 

ilk Tedrisat MUdUrU 
Maarif Vekaleti ilk tedrisat umu• 

mi mildOrü Ali Rıza Bey Ankaradan 
ıehrimize gelmfttir. Ali Rıza Bey bu
rada ilk tedrlıat iılerile meogul 
olacaklar. 

Halk Fırkası BUrosu 
Cumhuriyet Halk Fırkaa: umumi 

idare heyeti bilroıu dün akıam An• 
karaya aalı:ledilml4tir. Fırka Umumi 

lı:afı 19) - Ş.hir meclııi Belediyenin 
aasım Ye hlldmldir. Daha doğruıu 
Bel•dlye dt111elı: Şehir aıecliıi demek
tir. lataabu1 dlnyanın aayılı bOyllı: 
ıehirlerindea biridir. Ayaı ıamanda 
bu güzel t•hri bir H.YJl&h ıehrl yap
malı: iıteditlmiz için Beledlyembi 
Gup belediye'erlae Ye ıehrimizi hiç 
o!maua ikinci derecede bir Garp 
tehrine benzetmeye mecburuz. Bunun 
ırenç bilgili Ye çahtma enerjlıi henh 
faal bir halde bulun an tehir af tı 
meclis azalanna lbtiyacımı:ıı. Yardır. 
Yeni mecliıte mazileri itibarile aaygı
ya değer birçok kıymetli a:l~mlanmı:ıı. 
nrdır. Hatll benim çocuklutam 
ıamanındanberi Şehir meeJisi a.ıalıj'ı 
yııp · n gedikli zhat bile bulunuyor. 

Buğday Satışı 1Hagvan 
Bir Haftada Harice 1500 Jlıracalı 

Ton Gönderildi Ç ~ l k 
Buiday aatıJlannda görülen oga QCQ 

1 Yeni Profesörler 
Üniversiteye Beı Profesör 

Daha Alındı 

Kitlbl Recep Bey de Paıar ,.Oat 
Aakaraya dlJnecektir. 

Verilen Karar Tatbik 
Edllemlyor 

Ancak rençlit• ayrılan yer daha 
genif olmalı idi. 

Mustafa Remzi Bey ( Topkapı 
Merlcezef endi 82) - Be. Şehir mecli
ainden atttli bir canlalık belıJiyenler
denim. Bunua. için Şelair •eclialeriıda 
genç unıurlnrdan mlrekkep o!muı 

lizı•dır. Yeni meeliate tecrllbeli z .. 
Yaba yaaı•da l'••~ler aa nia' .,ttedir. 
Bunuala beraber iyi çalıııldıtı t.kdirde 
bel' ıey baıarılabillr. 

Yeni EnstitOler 
Oniversite bahçeainde lnf8 

edilecek rasathane Ye yeni enati
tOlerin projeleri yapılmış olup 
inıaat mDnakaıuı bu hafta sonun· 
da açılacaktır • . Bir fizik kimya, 
bir nebatat hayvanat eastitUıU ve 
bir de raaathane inıa edilecektir. 
hayYanat ve nebatat enıtitüıü, 
eski Şeyhiı!im kapısı bahçesinde 
yapılacaktır. Diğer ioıaat Üniver
aitenin arka tarahndald bahçede 
olacakbr. Bunlar için 000 bin 
lira aarfedilecektir. 

241 O Lira Dolandırılmış 
Rumell muhacirlerinden Ya· 

kup Ef. iıminde birinin 2410 
Jiraamı doland1rmakta1a auçlu Kürt 
Hasan ve Yani iıminde iki ka· 

fadarm dUn ikinci cezada mu· 
hakemeleri yapılmıf, hcu iki 
auçlu üçer ay hapse, elliter lira 
para cezasına mahkum edil
miılerdir. 

hararetli alıt verişler Aynı aağlaaı- Ötedenberi memlekete gelir 
lıkla devam etmektedir. Haaat temin eden hayvan ihracatıaın 
mevahni baılangıcındanberl hariç 8-0D zamanlarda aksak bir vazi-
memleketlcre yaptığımız ihracat, yete düştUğU alakadarların naza-
timdiyekadar hiç bir aeae zarfın- rıdikkatini celbetmiftir . 
da gör&lmiyen kabarık yekünlara Hayvan yetiJtirimi dahile elver-
varmıştır. eliği gibi harice göndermeğe de 

yetecek bir çağdadır. Bu imkin-
Buiıle uğraıanların verdikleri lardan Iayıkıle İ•tifade etmek ve 

f.zahat piyasanın bu sa§'lamlığını bilhassa koyunlar1111ız iç.in iyi 
mu haf aza etmek istidadında ol· mahreçler temin edebilmek için 
duğunu göatermektedir. Son hafta Türk Ofiai tarafından genİJ tet-
lçinde yalnız Jimmmızdan harice kikat yapılmaktadır. Yalan vakte 

kadar Yaoanistan, Surye ve Mı .. 
gönderilen buj'day miktan 1500 

aıra yapılmakta olan kasaplık hay-
tondur. Halbuki geçen yıl aynı Yan ihracabnı faz.lasile diriltmek 
tarihte yapılan sevkiyat 13 tonu mlmkfin görülmektedir. 
bile geçmiyen bir dütllklUkte idi. Diğer taraftan bize verilen 

24 S • malumata göre, Sovyetlerin mem• 
aatın leketimizden mühim miktar bay-

LJ "'d l .., cak n muhakkak &111-
U Q İ e eri mekt edfr. Sovyet Rusya ya yapı· 

Evvelki gece ıehrfn muhtelif lacak ıevkıyat Trabzon yolile 
olacaktır. 

ıemtlerinde yapılan aramafar 
neticesinde birçok kimselerin OlçUlerin Ayarlanması 
Uz.erlerinde taşınması yaaak ka- Ölçü Aletlerinin aenelik ayar 
mn, bıçak tabanca veaaire bulu· Ye muayenelerinin Haziran sonuna 
narak müsadere ediJmiıtir. kadar tamamlanmıı olma11 lhım· 

JI.. Evvelki akşam Beyoilunda geliyordu. Fakat, bir çok m1nta· 
ıtıpheli bir yaziyette dolaımakta kalarda henb hu ayarlanma 
iken yakalanan Andon adında iJinin yarı yanya bile yapılmamıı 
birinde bir miktar afyon buluna· olm&11 nazan ltibare alınarak 
rak müaadere edilmiftir. Ando- milddet bu ayın ıonuna kadar 
nun evinde yapılan arama netice· uzatllmıtbr. 

T ttfrinlsaniain baılangıana ka· 
aiade de d6temtlerin •lhnda .akh dar ellerindeki ölçli iletlerinia 
bir miktar e1rar bulunmuıtur. 

senelik muayenelerini yaptırmıyan· 
>f.. Evvelki gece Tahtakalede lar hakkmda takibata geçilecek, 

Uzunçarıı başında Limbo Ef. nin ellerindeki Aletler müsadere edi· 
'fırınından yaniın çıkmıı ise de lecektir. 

sirayet• meyd~ verilmeden ıön- Mesçitlerin Tasfiyesi 
dllrillmüştür. 

'f Üıkttdarda oturan aabıkalı EYkaf müdür'ilğünde mtacitleri 
taanlf ve tasfiyeye memur komiayon 

Şevket Fatihte Muzaffer Hanımın bir hafta •onra meHiıinl bitirecektir. 
bahçesinde &1ılı olan çamaıırları Hangi mefçitlerin taafiye edilditi 
çalarak ıavuşurken yakalanmışbr. sıazeteler'e ilin olunacakbr. 

Üniversite f knltelerinde bu 
sene yeniden beı ecnebi profeaBr 
dera veımiye baflıyacakbr. Bu 
profea5rler bpta dahiliyeci M. 
Frank, rontkenci M. Deuaver, 
kulak ve boğaz için M. Rotinz, 
eczacı mektebinde M. LlSTer, 
hukuk fakü:teıfnde medeniye bu· 
kuku için M. Svartzdır. Tıp fa· 
kiilteainde kuJak ve boğaz huta
lıkları knnafiallnl geçen sene Yeki
leten idare etmit olan Ziya Nuri 
Paşanın vazifcaine bu 8W'etle ni
hayet verilmiJ olmaktadır. Profe
aör Şvartz pek yakında, profeaör 
USver de bu ay aonunda ıehrimiıe 
gelecektir. Diğer Uç profesör 
gelmiştir. Rontkencl Salibattin B. 
profesör DessaYerin doçenti ola· 
rak kalacaktır. 

• • 
ına e ı, 

H<J.sfalık Mı? 
K6yltUer evTelal sin Kemer

burgazda yol kenannda tlzerhl• 
deki nüfus klğıdından AU oğlu 
Hilmi olduğu anlatılan bir ada
mın baygın bir halde yatbğlnı 
görmlltler Ye jandarmaya haber 
vermiflerdir. 

Jandarma kendiaini hiç bil
meyen bu baygın hatayı Cer· 
rabpafa bastaneıiae kaldırımı Ye 
mnddeiumumiJiji haberdar et· 
miıtir. Bu huta dGo hastanede 
ölmUıtUr. Müddeiumumilik bun• 

nun bir cinayet eseri olması lh· 
timalini nazarı itibara alarak 
muavinlerinde Şefik Beyi tahkika 
memur etmit ve ceHdl de 
Tabibiadli Salih Haıim Beye mu• 
ayene ettirmiştir. Alınacak ra· 
pora göre tahkikata devam edi· 
Jecektir. 

Bu aene Orta mektep o liaelerde 
hu •ıaıfta 50 talebeden faıla bulun• 
mıyacak, tedrlaat daha ·Yerim 1 bir 
ıelrilde yapılacaktı. Bu 1ene de çole 
fazla talebenin müracaatı karıı•ında, 
klfi muallim buluiıamanııı ve yeni• 
den ihtiyaç niıbetinde ıubeler açıfa• 
mamııbr. Bu yfizden, m .. eli geçea 
aene en kalabalık aımfı (65) talebelik 
olan bir orta mektepte bu Hne (80) 
talebeli ıınıflar nrdı,, kalabalık ıı· 
nıflarda talebe layıkıle :retiıtirileme• 
mektedir. 

VekAlet Emrine Ahndı 
l•tanbul (46) acı ilkmetep baı mu .. 

aJllmi Abdili.kadir Bey Belediye iati• 
hababnda vaıifHi olmıyan bası 
itlere mOdabaJe ettiti iddiaalle VekA· 
l•t emrine alınmııhr. AbdOlk:adir S.. 
:rla kat'i Ya:ıı.iyeti tahkikat netfcuindt 
anlat•lacaktır. 

Muallimlere Zam 
i.t-'-1 ilk tedrieat •-lli•lerin• 

den 120 uallim alt kıd6m a 1 • Maarif Vekaleti tarafından ta1dlll 
edilerek lıtanbula göoderilmittir. 
Zamlar önftmOzdekl ay batından Hf:O 
buen •wilmiye baılanacaktır. 

Bulgaristan Muhaclrlerl 
Maarif Veklleti Maarif idare erine 

bir tamim sıöndererek Bulgariı;tandaa 
ır•l•n talebenin imtihan edilerek 
•elrteplere ka!:ulOnD bildirmiıtir. 

Cumhuriyet 
,ş·enlikleri 

29 Teırialenel Clmhurlyet bay
ramı içiD, fukada hn.ırlıklar yapılmıy• 
ba1laamı9lır. Sokaklara asılmak ilıere 
muhtelif ,ekilde vecizeler ve afif.le~ 

bashrılmaktadır. Cumhuriyet bayramı 
bu Hae bir ,.Onde kuUulaDacak, fakat 
çok heyecanlı olacaktır. 

DGn eanaf ce•iyet!erl murakabe 
büroıunda toplaah yapılmı4, Cumhu• 
riyet bayramı ıenJikleri için cemiyet 
mOmuıiJlerinden mürekkep bir heyet 

• ayrıl•ııtır. Bu heyet, anımnı:dekt 
baftadaa itibaren munta:ıı.aman topla• 
aarak bayrama itlirak etrafında lı:a
rarler verecektir. 

.~on Posta 'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 1 

.- Hayret Hasan Bey yaJlabi 1 ... Günün birinde gazete erde 
ıaş,ım,. böyle bir ya• ıörec•iim aklıma 

~im ezdi. 

Hasan B. - Söyle bakalım bu 
havadi• nedır ? 

Süt 
halledilmiı 1 

meselesi tamamen 1 Hasan B. 
azizim, sakın bir 
olmaaıa l 

Dikkatli oku 
mizah yU111 



19 Bi~nci teşrin 

Hergün "Resimli Makale a Giden Geri Gelmez I il 
r 

Sözün Kısası 
Dinlemek 

San'ati 
... 

Muharrir Sadrı Etem Bey 
dnn yazııının baııaa «Konuımak 
meselesi» cUmleıiJıi koymuı. Hu
llıa olarak diyor ki: 

Münevverlerimiz konuımaaını 
hllm"yorlar. Konuımanın yollarıni, 
metotlarnaa öğrenmemiz lhımdır. 
Bu it• liaelerde ehemmiyet ver· 
meli, talebeler "Konuımak,, tan 
f111tihan bile •cfümılfdir.,, 

Muharrir arkadaı yerden ı&-
J.e kadar haklıdır. Konuımak, 
iaz aöylemek bugftn blltln m .. 
deni memleketlerde en çok 
ehemmiyet verUen bir menudur. 
Fakat oralarda «Dinlemek» meY• 
ıuuna da konuımak meHleal ka· 
dar yllkaek bir ehemmiyet Yerilir. 

Eıefle alSylOyorum, biz «Dinle
mek • itini de bilmiyor •• bec .. 
remlyoruz. O kadar ki. cliıalemek 
huıusuada, koyunun kaval seıine 
kulak vermesi derecesinde bile 
bir sevki tabliye 11bip değiliz. 

Maruf Franıız miltefekkirle· 
rlnden Emil Zola der ki: 

«Okumak, yazmak kadar 
ehemmiyetli bir san'at ve meha· 
rettir.» Dinlemek te öyledir. Çok 
mühim bir meseledir. Söylenen 
aöz ne derece ehemmiyetli olursa 
olıun, eğer d'nlemesini bilmiyen• 
lere hitap ediliyorsa o sözler hiç 
bir fayda vermez. 

Ben Belediye seçiminde halk 
hatiplerinin nutuklarını dinledim. 
GUzel ve faydalı feyler ı6ylüyor• 
lardı. Fakat dinlemek dikkati, 
dinleyicilerden pek azında vardı. 

Söylımlye. hitabete alıımamız 
lizımdır. Ceniı klltleleri coıkun 
bir heyecan ile harekete getiren 

emniyetli Yaaıta nutuk ve hita• 
betur. Fakat o kitle dinlemek ......... ......,._ .... ,,. __ 
autuk, ne kadar ateıll oluraa 
olıun, hiçbir teıir yapamaı. Din· 
lemiye ve dinlediğimizi anlamıya 
alqmalıyaz. En ateıll hatiplerin 
cofkun ı6zlerl kar1111nda uyku 
keıtlrmek Uletlnden kurtulmahJlz, 
kurtanlmahyaz. Bu İfi temin ede
cek ea emniyetli mileıaeae de 
mektepler •• muallimlerdir. 

Eşek Arııı 
Muf lada 240 Bin Kadar 

Ôldürüldii 
Mutia, 18 (A. A.) - Bal an• 

laranın ~Dımaaı olan eıek anlanle 
hu 1ene de mftcadele açılmıt ve 
ılmdlye kadar (240) binden fazla 
94ek arııı öldürülmiiştllr. Bundan 
baıka eaki çeıit arı kovanlarını 
yenilemek mak1adile ıehrimize 
Ankaradan fenni arı kovaaları 
ıetirilmlıtir. 

Tayfunda 
Ölenler 

Maailla, (FJlpinde) 18 - En ıon 
alınan haberler• rBre dllnkü tayfunda 
40 kiti 6lmGt .. ss bin kiti de açık
ta kalmıtbr. 

Yun•nl•tanda 
Atlaa, 18 (A.A.) - Bu 1abah K .. 

falonya'da Aıtakoı koyunda bir tay• 
fua olmut. birçok sararlar yapmıttar. 

Birçok nler yıkılmııtır. Son ha· 
herlere rlSre dlSrt kiti CflmAı, 20 kiti 
1aralanmıtt•r. 

lfü harp ge ·dım için gön-
derilmiJtir. 

Irak '1 ayyareleri 
Ankara, 18 - Cumhuriyet 

hayramı tenliklerinde bulunmak 
Ozere buraya 4 Irak tayyareıi 
ıelecektir. 

Sıhhat Vekili 

Şu adamcağızın perişan haliııl görüyoraunuz, ıiPğil mi? 
Zavallı .. 1abahle7in ilk trene yetişecekti. Uykud a vaktile 
uyanamadı. Yataktan kalktığı zaman güneo .,,,. minare 
boyu yüklelmitti. Saate bakb.. vakit hayli geçmiştı. lıine 
yetioebilmek için otomobil paruım gözüne aldı. Nefeı 
nefeee taksiye atladı. Fakat neticede işinin başına yine 

vaktinde oturamadı. Şimdi zavallıcık bot yere verdifi 
otomobil parasına mı acısın, yoksa geç kaldığı icin keıilen 
yevmiyeıine mi yansın? 

Vaktinizi boo geçirmemeye bakımı.. Çünkü giden 
bir daha geri gelmez ve ziyan iki taraflı olur. 

SON TELGRAF HABE"'RLERİ 

Yunanistanın Bugün, 
Heyeca 

En 

Atina, 19 (Husuıi) - Buılln 
bntnn Yunanlıtan en heyecanlı 
gtlnllntl yaşayacakbr. Ayan ve 
meb'uıan meclisleri bir arada 
Cumhur reisi seçimini yapacak· 
lardır. Fırkalar araıında hayli 
alyaal çarpıımalara aebep olan 
Cnmhur reiallji meaeleainin. ya· 
nald MçJm De •• percleG kapaa
IDlf olacaktır. 

Siya1i fırkalar Ctımhur reisllğl 
namzeti meHlesinde anlapma· 
mqlardı. Baıvekil M. Çaldariı 
meb'uaan mecliıial dağıtmak için 
eberiyet teminine çalıııyordu. Fa
kat aoa dakikalarda vaziyet de
ifttl. ÇnakO e1naf odaları ve 
Oniveraite profe16rler cemiyeti 

Turhalda 

lı Günüdür 
namlarına 17 ayan azasından mü· 
rekkep bir heyet. Üniversite mil· 
mesaili operatör M. Merminkasın 

teıebbOsile toplanarak siyasi va· 
z.iyeti görilttüler, hllkiimetle mu· 
halefetin arasını dUzeltmeğe karar 
verdiler. Neticede M. Merminkaa 
Bqvekile milracaat ederek, Cllm• •ar ...W ~clea bir ay......._ 
hllr6metfa yeni intihabat lcaaunu-
nu fe1hetmealoi, btltGa fırkaların 
anlaımuı auretile yeni bir intiba· 
bat kanunu hazırlanma11m, bu 
takdirde Cumhur rei•llği intiba· 
hında kendilerinin hllk6metin 
namzedi olan fimdild Cllmhur 
reisi Zaimiı• rey Yereceklerinl 
a6yledi. 

Maılak Faciasının Muha· 
kemeıi Bitirildi 

M. Çaldariı meb'usan mecliılni 
dağıtmak husuaunda mUıkUlita 
uğradığı için bu 17 ayan azasının 
M. Zaimise rey vermesi ıartile, 
ileri ıftrdükleri teklifi kabul etti. 
Bu busuata bu 17 ayan az&1I 
Baıvekile namuılan llzerfne saz 
de verdiler. 

Ba Yadyett•• ••-an olmay-
M. Venlzel09, M. Çaldart. tara-
fından, meb'uun mecliainde uj'
radığı taarruza karp tarziye Ye
rilmedlkçe ve bayata •maiyet 
albna alınmadıkça Girit adaıın· 
dan Y •nanlıtana d&nmiyecefial 
ve oradan hDkikmete kartı ıiddetle 
muhalefete devam edeceğini bil· 
dlrdi. - A. V. 

500 Ki,i 
Haıta Et Yedikleri için 

Zehirlendiler 

----
Meğer Bakıcılar 
Önceden Haber 
Vermişler? .... -

Bizim gazetelerde de görmütsO
nGzdilr: ltalyada Torino ıebrinde çı
kan Stampa gazetesinin yaıdıtına 
ıöre: Prag ıehrinde Paiıe adında bir 
bakıcı gazetHi çıkarmıf. Bu gazet• 
reçen Eylul ayıaıa ilk ıt\nleriade, ba 
Hneki cildinin 143 Gncl uyf .. ınch 
fÖyJe bir t•J yazıaıı: 

" Şimdidea haber nrebiliriı il\ 
Birinci t•ırinln 9 uncu glal debıetl 
bir (Ön, blJhaHa yflkaek mnkidt 
bulunan bir zat için dehtetli bir , .. 
olacak tar!,, 

Bundan baıka 1984 yılıaın batında 
çıkan bir mGnecclm takYiminde de 
tlSyle bir fıkra nrmıı: 

" Bu yılın lldaci yananda Fraa111 

blyGk alyaaet adamlaraadaa birini 
acıldı bir ıurette kaybedecektir." 

Ylae Stampa razeteeiaia illYe 
ettitioe röre, Prar ah.U.iaden bazı· 
lara bakıcıların Ya mlnecclmlerla 
8nceden verdikleri bu haberleri Mar· 
eil7adakl facıaya batlayorlarmıf. Fakat 
onların haberleri verirken daha ziyade 
aarahat göıtermediklerine kızıyorlar

mıı. Müneccimler madem ki vukuatı 
önceden gl>rmiltler, gördlkierini daha 
açıkça söyleselerdi bu acıklı nkanıa 

6nG alınırdı da bilUln dGnya bir kral 
ile bir hariciye nazırının acıklı ölilm• 
lerini görmezdi, diyorJarmıf.. .. 

ilkin, böyle kara haberle-rde daha 
ziyade aarabat verilmemesine kızmaya 
kimsenin hakkı yoktur. Ezrail ile 
ahbap olan adamın hikiyeaini bilir
ılniz. Bu adam ölOm meleği ile 
ahbaplığından istifade etmek için, 
öleceği vakti uzunca bir ıaman önce 
kendiıine haber nrme.ini EzralldeD 
rica eder: 

- Dilnyadakl it!erlmi 1oluna 
koyarım. ahrette rahatımı hazırlamak 
lçia de farıat buluru• •• der. 

Ahbabından munfakat cevabını 
alınca da, vur patlaıın keyif ıGrmete 
batlar. 

84Sylece HYlıa ala iflnde iken, 
bir aila Eırail çıka gelir, nktinin 
tamam oldutuau ahbabına haber 
verir. Adamcatız ıaıırır: 

- Ayo,, der, haal ya ılı vermit 
tin, Cince den haber verecektin? 

Ezrall: 
- Kara haberlerde dau ıiyade 

ıarahat olmaz. Ben aaaa kafi derece 
de haber verdim. Sattlakl doıtla 
rıaı aldım, ıoldaki doatlarıaı aldım. 
Sıra aaaa ıeldltini HD olamalı ldia 

Praı'daki bakıcılar da - aacedea 
Yerdikleri kara haberlere ıöre 

Ezrailia yardımcılara Hyılacatındaa 
onların ılSzlerinde de daha &iyade 
aarabat aranamaı, 

Şeker F abrikaaı Bugün 
Meraıimle Açılacak 
Ankara, 19 (Husuıi)- Turhal 

ıeker fabrlka11 buıtın meraıimle 
açılacaktır. Baı•ekil lımet Paıa, 
lktıaat Vekili CeJAI B. ve birçok 

Bir mUdcİet enel Maılak yo
lunda bir otomobil f aciaaı oldu, 
birkaç zayaJlı bu faciaya kurban 
gitti. Ağırceza mahkemesine lntl· 
kal etmit olan bu hldisenio mu· 
bakeme1I diln bitirildi. iddia 
makamı otobils ıoföril Hakkı 
ve ona çarpan hususi otomobilin 

Kahire (Huıuıi) - (Beai S&
revyf) in (Beba) kasaba11nda bir 
köylü, hastalanan devuinl ka· Bakıcıların ye mlneecimlerin alı 
aaplara satmıtbr. Kasaplar da bu lerine inanmak keyfiyetiae gelince: 

meb'uslar dftn Turhala gittiler. 
Baıvekil Paıanın bu münasebetle 
mühim bir nutuk söylemeai muh· 
temeldir. 

Çok Actklı Bir Tramvay 
Kazası 

Dnn akıam saat 5 buçuk rad· 
delerin de Beyazıtta bir facia ol· 
muı, bir çocuğun batı tramvay 
altında kalarak feci surette ezil· 
mittir. Gedikpaıada Sarayiçi ıo
kaj'ında oturan 13 yaıında Edvart 
atlı bir çocuk Edlrnekapıdao Sir· 
keciye gelmekte olan vatman 
Nüzhetin idaresindeki tramvaya 
atlamak iıterken batından ağır 
surette yaralanmııtır. 

aahibi Taragono Efendilerin teczi· 
yesini istedi. Bu arada mlitfafaa• 
lar da yapıldı ve karar verilmek 
için muhakeme baıka bir güne 
bırakıldL 

Berlin Büyük Elçimiz 
Berlin 18 (A.A.) - Türkiyenin 

yeni bDyük elçiıi Hamdi Bey ta· 
rafından yapılan reınıi kabulde 
hemen hemen botun aefirlerle 
hariciye nezareti erkinı ve ordu 
mümeasilleri, Sanayi ilemine 
menaup birçok zevat v, cliğer 
büyllk f8hıiyetler hazır bulun· 
muılardır. 

==-=-=-==='=====-==== 

iSTER iı. AN iSTER 

Bunların a6zleri ile nkuat aruıa 
deveyi halka satmıılardır, balbu- da bazaa teaadilf oldutuoa bakarall 
ki bu deve hastalandığı zaman hayJlee Hne oluyor, FraHada bir iı 
bUtnn vücudu zehirlenmiıtir. Bu tintak hakiminin tahkikine memur 
zehirli eti yiyen beı yllz kiti de oldutu bir itt• aradıtı adamı bula 
haıtalanmıı, fakat zavallılardan - bilmek için bir bakıcıya müracaat 
(25) i derhal ölmftıtUr.I Sıhbiy ettij'lni razeteler yazmıı Ye böyle 

e kanunlarda yeri olmıyaa bir uıulde 
memurları zehirlenen diğer halka tahkikat yaptıtındaa dolayı halkı• 
toplamak için dolaııyorlar. efkln hAkim aleyhine ayaklanmııtı. 
M. Löbrön Pariıe Döndü Benim fikrimce bu itte iıtink._ 

hikiml hakıız, fakat halk haklı idt. 
Vakıa bakıcılarla mGaeccimlerin •ÖJ• 
)edikleri bin bir tane milphem ı5ı· 
den belki bir taneai tuadGf eder, 

Bel&rat 18 (A.A.) - Fran81Z 
Cnmhur Reiıi M. Labr6n cenaze 
meraıimini mllteakip PariH d6ndl. 

M. Hansens 
Elektrik şirketi direktörU M. 

Hanıenı Don akıam Avrupaya 
gitmiıtir. 

yahut bakıcıaın ılSylemiı oldutu mlp• 
hem ılSz vukuat lzerine tefıir edltt• 
teHdlf ettij'i un olunur. 

Fakat bakıcılar Ye mlaecoimlAr ı 
kadar çok söz, hem de uydur"'-a •it 
aarfedarler ki, bunların biade biri r•• 
çekten tHadlf etae de, (eriye ka\af 

iNANMAI 
' bin taae hezeyaala zihin yorma••• 

için, en dotruıu, onlarla ıBı1erl•tl•~ 
hiç birine inanmamaktır. 

Muharrir arludatlardaa biri dlnkü 
bulun ekmeti mHe e1iaden bahaediyo 
lataııbulda bir dert olmaktan henüz 
yazdıktan aonra diyor ki: 

" n 1a İ~tan
k iş n n 

ç karılamacl tını 

Bu ekmej'i burada biz nedea yemiyelim?. 
Bun:la uzun boylu tetkik edilecek bir it yoktur. Seri 

bir karar Ye o kararan tatbikında azim IAzımdar. 
Dün Gece 12 Odah 

Bir Ev Yandı 
" V ntoYada ve Polon yanan batlıca t•hirlerfode en 

nefis ekmefi Tilrk vat .. ndatlarımıı çıkarır. Likin onla
rın yapıp.attıkları bu meta, nlaı aziz detil, beyaz, 
pitkin rtııel makine ekmeğidir. 

Makine ye elektrik aarıadayıı. Hamuruaun içine, 
yuj'uranlaran teri katıım ı nanı aziz istemiyoruz. Ekmek 
meHle•ni mlzminlettiren, bizim aa atılmaz muhafaza. 
lrlrhj'ımızdır. Bundan nzgeçtij'imiz rlln, ortada me1ele 
kalmaz·-Ankara, 18 - Sıhhat Vtkili 

Refik Bey buılin Afyonkarahisa• 
rına gitti. Maliye Vekili de şeh· 
rimlı• ıeldL 

'-----------------------·----------------------------------------------------------------

Halıcoğlunda Me11op ileaA 
nln tamir edilmekte olan 12 odalı 
eviadcn dtln gece yanııa ~ıkaral: 
temamen yanmıtbr. Y anıın. lçia• 
de çalıpnlardaa biri tvalı•ciaa 
atılan •iıaradaa •;,k••ıttr. 



Biga 
Köylerinde 
Son Posta 

Biga, (Husu.st) - Lofçaicedit 
köyil 300 hanelik ve Blganın en 
btiylik köylerinden biridir. V aktile 
Lofç.a muhacirleri tarafından llç 
bin b şyllı madeni liraya aalin 
alman bu çiftliğe yerleıllirken 
kendi esld memleketlerinin icmini 
vermiş olmak Uıere bu köye 
« Lofçaicedit » demişlerdir. 

Araziıi çok verimli olduğu için 
bu köy gittikçe geni lemiş v bir 
çok Şumnu, Raıgrat, Rusçuk mll'" 
haciri gelerek adeta bir chlr 
halini almıştır. Mer'ası, bUyUk 
küçük hayvan bakımına elveritU 
ve topraklan tütün yetiştirm ye 
mllıalt olduğundan bu köyün halkı 
bir taraftan ziraatla diğer taraftan 
hayvancılıkla meıgul olmıya baş· 
lamıı ve birkaç sene zarfındn 
vakit vo hal peyda ederek vazi· 
yetlerlnl dllı:eltmişlerdir. 

Senelerce tiltllncülük yaparak 
hayli para kaı:anmış olan ahali, 
11on zamanlarda tllccarm gelme-
me i ve inhisar ldar sinin de mah· 
11Ullere bol para vermemesi yüzUn· 
den tlltUncUlUktsn vazgeçmişler, 
yalnız. bubub t zira tile me fUl 
olmıya başlamışlardır. 

Bu lcöyde çok gll:ıel pamuk 
y Uşmektedir. Bu köyUn bir de 
bliylik gölU vardır. Bu göllln 
senevi bin lirayı aşan varidatı 
hep köy sandığına aittir. Bu para 
ile köylU, mer' a vergilerini ka· 
patbkları gibi sair ihtiyaçlarını 
dahi g6rilrl r. Köy sandığı zengin 
olduğu için geçende beş sınıflı 
Ye Qç muallfmli olan mekteplerini 
tamir ettlrmiıler ve civarına bir 
de asrt hal! yaptırmışlardır. 

Maarife çok meraklı oldukları 
için mektepleri iyi randıman ver
mektedir. Bu sene bu köyün 
mektebind n Biga ortamektcbine 
dört beş talebe gelmiıtir. Diğer• 
leri orta tahsili takip etmeyerek 
rençberlik hayatına ablmı lardır. 

Bu köyde pek düşkün ve fakir 
kimse yoktur ve bulunmaz. ÇünkU 
pek fakirler gölden taz biçmek 
ve hasır dokumak suretile para 
kazanabilirler. Dokunan hasırlara 
hariçten birçok mliıteri gelmekte 
ve bu yüzden de köye hayli para 
girmektedir. 

Bundan batka halkın fıkara 
kısmı için bu köyün civannda 
taş ocakl rı vardır. Bir adam 
bugün ne kadar az çalışsa yine . 
yarım lirnhk taş çıkarır. Bu ocak· 
larda orman rüsumu alınmadığı 
gibi köy 1andığma da bir ıey 
alınmaz Ye bu suretle halkın fakir 
tabakasma yardım edilmiı olur. 

Köyl\n güıel minareli bir ca• 
mii ve ihtiyaca kafi her nevi 
esnafı vardır. Suları da bolca ve 
tatlıdır. Ahalisi hep Rumeli ter· 
tibl giderler. Çok misafirperverdir· 
ler. Yemekleri ince ve kapları te• 
mizdir. 

Evleri umumiyetle birer katlı 
ve damları kiremittir. Çarıı yilzlln· 
de yUk ek birkaç ev vardır. 
Köyün içi muntazam surette 
kaldırımla döşenm;ş olmakla kııın 
çamur filan bulunmaz. Bu köyün 
içindeki ufak b r derede ner 
zaman beyaz pamuk gibi kaz 
sürüleri bu1unur ve dere kenarm• 
daki söğüt:eri 1 altında hergtin 
papatya gibi gölgelenirler ve 
insana bir Anadolu köyünde 
yaşa..:ığrnı hatırlatırlar. Mezarhk· 
Iarı, okuma odaları muntazamdır. 

Gençleri tamamen yeni yazıyı 

kavramışlardır. Korucuhırı iki Uç 
günde bir, postadan çıkan mek
tupları, gazeteleri alıp herkese 
tevzi eder. Cumaları bir şehir gibi 
ka'abalıktar. insan kö}de otur• 
d.ıt.u un farkında bile olmaz. H.Ş. 

SON POSTA 

kirdağında imar işleri 
ütün Yollar Yapılıyor, Hükômet 

Daireleri Bir Araya Toplanacak 
Tekirdağ (Hu• blokajle beraber 

ıusi)-T ekirdağa- 9ose aandağı, 
nın ıktlsadl bün· balaıt ferıiyatı 
yesinde inkişaflar 280 m 3 taş kırıl· 
yaratacak, ebri· maıı, 432. m 3 
mizi refah v imla, 1000 metre 
umrann götüre• uzunluğunda hen· 
cek üç yol vardır. dek hafriyatı yapıl 
Tekirdağ-Murat- mıı ve 510 mil• 
lı, Tekirdağ· M J. kellef amele çabş· 
kara ve Tekirdağ mııtır. Tekirdağ 
H yrebolu yol· çarşısının mllhim 
}arı. Tekirdağ bir kıımmı teıldl 
Trakya şehirleri Tekirdağ - Hayrabolu yolunda Ergene Köprüsü eden Çukurçeıme 
içinde en çok yola 1ahip olan 1 edllmiıtlr. Noksanları tamamlan· mevkiinden Kumalı kö.prüallne 
i lek bir beldedir. mak Uzer• olan 8 ve 12 tonluk kadar olan kııım kAmlleo parke-

VilAyet!n 600 kilometre yolu silindirler bu yola aevkedilecek taşile döşenmit Ye çok munta· 
v rdır. Bu sene yeniden intasma ve yakında ailindiraja başlanacak· zam bir ıekil almııtır. Kurnab 
başlanan 52 kilometrelik Tekir· br. Bu yolun mühim bir kısmının köprUıUnUn darlığı veaaitl nakli-
dağ • Hayrebolu yolundaki inşaat kıştan evvel bitirilmesi için çalı· yenin geçmesine mani teıkU etti• 
faaliyeti dev m etmektedir. Bu ıılmaktadır. Bu yolda yapılacak ğinden bu köprü de !Uz.umu ka· 
yolda çalış n mükellef amele bit· beton nrm bir menfezde mU· dar genişletilmiştir. 
mek üzere olduğundan ücretle naka&aya çıkarılmıştır. Çorlu ·is· Hükümet koneaı 
amele ve vesait temin edilmiştir. fosyon yolunda demontaj ile bir· Hükumet konağmm arka kıı-
Eylul ayı lçindo Teldrdağ • Hay• likte 760. m 3 ferşiyat ve J,260. m 3 mmdaki inşaat faaliyeti b;ıraretle 
rabolu yolunun birinci ve ikinci silindiraj ameliyeıi yapılarak yol devam etmektedir. Bu inıaat ik· 
kısımlarında 548 yol mükellefi bitirilmiı ve mUteahhidl Hakkı B. mal edildiği gUn Adliye. Nafia, 
çalışını , (22'?8) metre mik'iip tarafından muvakkat kabulU talep Manrif ve Sıhhiye daireleri bu· 
ham taı kırdmlmı ve •taş ocak· edilmiştir.Çerkesköy·Saray yolunda raya nakledilecektir. Şehrlmizde--
larından (1029) m tre mlk'Ap tq ki inşaat devam etmektedir. Eylül ki düzenlik işleri ıayanı memnu• 
çıkanlarak inıaat m halline nakl· ayı içinde bu yolda 590 metre niyet bir hal almıştır. 

zmirden aş Üzüm 
Sevki yatı 

iz.mir, 18 (A.A.) - Limana· 
mızda bulunmakta olan lsvtç ban• 
dıralı Vasalant vapuru doğruca 
lsveçin Göteburg limanına iide· 
ceğinden şehrimiz ıebze ve mey• 
vacılar kooperatifi tarafından bu 
vapurla Uç ton yaf üzlim sevke· 
dilecektir. Ödemiş mahıulU olan 
bu üzümler vapurun ıoğuk hava 
depolarına konacak ve on bir 
gUnde Göteburgn gidecektir. Bu 
lizUmlerin bir kooperatif vasıtasilo 
orada satışları temin edilmiıtir. 

lzmirde Gizli Nüfuı 
fzmir, 18 (A.A.) - fzmlr mer• 

kezine bağlı köylerden glzll do
ğum ve evlenme için nnfus dai
resine ıimdiye kadar müracaat 
edenlerin aayııı 7856 ya varmııtır. 

Çan kında 
Senelik Panayır Büyük 

Merasimle Açıldı 
Çankın, 18 (A.A.) - Çankırı 

panayırı bugUn on binlerce halkın 
lıtirakile açıldı. Panayıra Çorum, 
Yozgat, Kastamonu viliyetlerile 
Kalecik, Tosya ve aair bir çok 
kazalar halkı ittirak etmiştir. 
Çankırı emsalsiz bir kalabalık 
içindedir. Ahı eeriı iyidir. 

Kızılcahamamda Tifüs Katmadı 
Kızılcahamam (Hususi) - Bazı 

hastalarda tifüs aUiimi görülmesi 
üzerine hükumet tabibi İbrahim 
Bey ile sıhhat memurlara tarafın
dan derhal bütnn halka tifü5 aı111 

yapılmıştır. Hastalığın tamamen 
önline geçilmiştir. 

Turhal Şel<er Fabrikasında 
Tokat (Husuli) - Turhal iı· 

tasyonuna her taraftan mütema· 
diyen pancar gelmektedir. Gele
cek sene daha çok pancar iatih· 
sal edileceği anlaşılmaktadır. Bu 
sene kampanyanın iki '.'By a vam 
edeceği tabmiıa olunmaktad&r. 

Belediye İntihabının Neticeleri 
Yeni Belediye Reisleri Seçilmiye Başlanıldı 

Babaeakide en ihtiyar kadın Hacı Nine eandığa ilk reyi atarken 
Keşan, (Huıusi} - Son bele· ı Dörtyol, ( Huıusi ) - Yeni 

diye intihabında kazananlar ilk intihapta eski belediye reisi 
içtimalarmı yaparak belediye Tahsin, Süleyman Bahri, Ahmet 
reisliğine Zati Beyi, encümen Osman, Abdurrahman Osman, 
aıalıklarına da Haaan, Muhliı Hasan Süleyman, Tuti Hasan, Şa· 
Beyleri, birinci •e ikinci reis •e· ban Bayram, Ali Mehmet, Zeim 
killiklerine Arif ve Mehmet Ali Bahri, Hanefi Yusuf, Osman 
Beyleri aeçmiılerdir. Hamdi, Zekeriya Hasan, Veysel 

Babaeski, ( Husuıl ) - Sabık Kerim, Edip, Ahmet Selim, 
belediye relıi Mehmet Bey tekrar Ibrahim Celil, Şlikrü •e Allettin 
reiıliğe ıeçilmiıtir. Beyler asli azahğ& ıeçllmiılerdir. 

Malatya, (Hususi) - Kemaliye, Bu zevat aralarında yapbkları 
Arapgir ve KAhta kazalarının da seçimde eski reisi tekrar reiıliğe 
belediye intihabah bitmiştir. Ke· lnt"h t · ı rdı'r 

L • i liw • ki ı ap e mıı e . 
maliye oeledıye re s gıne es Belediye Seçimi Biten Yerler 
re!s ~smail B~y, A:rapgir belediye Istanbul, 18 (A.A.) - Yurdun 
reuıligine eıkı reıs Nizım Bey, 41 yerinde daha Belediye seçimi 
KA~ta belediye ~eiıllğine d~ eski bitmiştir. Şimdiye kadar aeçimi 
nahıye mndürlerınden Vehbı Bey biten yerlerin ıayıaı 361 olmuıtur. 
seçilmişlerdir. En son seçimi biten yerler 

Gerede, (Hususi) - Belediye ıunlardır: 
intihabata bltmif, Darla zade Ankara, Ayaş, Bağla, Beypa· 
Mitat, avukat Sadık, lhıan, Arap zarı, Çubuk, Haymana, Kalecik, 
zade Sadık, Bosnalı zade. Yusu~, Karaıat, Keskio, Kızılcahamam, 
mütekait !"'ehmet, Seyıt Ah, Nallıhan, Polatlı, ş. Karahisar, 
Haaan, Salıb, lbrahim,. Mustafa, Şıhlar, GUmüf, Merzifon, Gilmiif• 
Faik, Duhanl zade ~aık, Saa!çı bacıköy, Ceyhan, Oımaniye, Ve.-
Mehmet, Duruk oglu ibra hım zirköprO Urfa, Birecik, Haran, 
Beyler asli azalığa seçilmişlerdir. Hilvan, 'Siverek, Sllrllç, Yaylak, 

Kırkağaç, (Hususi) - Bele• Van, Adilcevaz, Arapsunköy, Dl· 
diye intihabı bitmiş, yeni aza yarıbekir, Çermik, Kulp, Lice, 
belediye relsliğine eakl uis 'Celil Oamaııiye. Silvan, Beyazıt, Saaun, 
Beyi aeçmlılordir. Varto, Sulhan. 

Birinci teıria 19 

Tr.akya'da !I~tkikler 

Trakgada Lisan 
Ve Halk 
Türküleri 

T ekirdaj, ( Huıuıi ) - Öz 
dilimiz Türkçe olduğu halde T e
kirdai ve haYali;inde, bazı Trak• 
ya köylerinde hili birkaç tilrUl 
liıanla görllıenlere tesadüf edil· 
mektedir. Bu köylüler arasında 
Pomakça, Arnavutça, Boınakça, 
Ulahça hazan Bulınrca konuşan• 
lar sık sık görUlmektedir. Mes~ 
lenin ıarlp ve Rcınacak ıekJi f\14' 
dur ki: Baı:ı k6ylüler Türkçe bile 
bilmemektedirler. Böyle köylt.rdu 
muallimler talebeye evveli Türk· 
çe 6ğrctmeklo meşgul olmakta• 
dırlar. Bunlar bir araya geldikleri 
zaman hep yabancı dille görliştUk· 
Ieri için Türkçeyi öğrenmekte 
mOtkUlit çekmektedirler. Türkçe 
bilmiyen k6ylilmllz .zikre şayan 
derecede fazla değilse de bunlar 
mecburlyet olmadıkça btedikleri 
gibi konuşmaktadırlar. 

Şarköy kazasında yabancı dil· 
le görllşenler yüzde yirmi nisb84 
tindedir. Bu kaza köylUleri ekse-
riya Pomakça göyUşüp konuş• 
maktadırlar. Bu lisan karışıklığı• 
nın önUnU almak lazımdır. 

-tc. 
Geçmiş zamanlardan, taşkın 

ahenkli, kırık ımzlı, ismi belirsiz 
halk Ye saz ialrlerinden bize mi• 
raı kalan memleket türkllleri \ize
rlnde durulacak ehemmiyetli bir 
mevzudur. Halk ruhundan kopan 
ve yine senelerce halk arasmda 
yaşayan bu inciler ne kadar içli 
Ye ne kadar cana yakındır. Bu 
halle ıilrlerlnin klymetl bilhassa, 
bal duyuş ve şUn ş arzının, 

halk dilinin en ıamimt bir ifa e 
olmaaındadır. Trakya kHylerinde 
ı6ylenen halk tnrkülerl meyanın• 
da ıuıılar ne kadar güzeldir: 

Ala a-eylk sribi boynun sallanın, 
Kement atıp yollarımı botlarıun. 
Bana derler niçin ınlmeıı: ağlanın 
Mnllm gOl dememit nasıl gfi)eylm?I ,,. 
Atamadım fU dalların kurdu var; 
içerimde bir yoımanm derdi var. 
Şu ellerin mekanı var, yurdu var; 
Haai bizim mekinımız, yurdumuz.?,. 

• 
Derya coıar coıar •urur taşlara, 
Yfae ıazel d61Ul gök ağ-açlara •• 
Bana derler ınditlnden vazgeçmiti 
Ben onu ıorarım uçan kutlara .. .. 
Ytıce dağ batında kar b8Hik bölGk, 
E.m• aeher yeli ciğerim delik .. 
Zaten ben olmuıum yaralı ıeyik; 
Bir de ıen vurup ta yarala benL. 

* 
Nöbet tekerini eıenim yoktur; 
ince tillbentlerden ıllı.cnim yoktur .. 
Neyleyim aarayı, neyleylm k6tkü, 
içinde ulınıp ·gezen im yoktur. 

>1-
Suyun ucunda Üfllyilp durma; 
Kamıı parmakların sızlar ıonra •• 
Ölllmden korkup ta geriye durma, 
Yitltln alnına yazılan gelir •• 

• Kurumuf çaylarda hiç ördek olmaz, 
Bu dOnya fanidir kimseye kalmaz.. 
Birkaç ıene bu müddet te geçerıe 
Gider bu gUzellik aana da kalmar. 

• Şu Şahin dnQ-ından kar iıter gönlüm, 
Elmadan uıanmıt nar iller g6nl0m .. 
Sanki benim mor aünbüll6 bağmı van 
Zemheri ayında gül ister gönlüm. .. 
Yağmur yağdı su ıerpmedim güllcrd, 
Ben 1eni sevmitim yermem ellere •• 
Yedi yılda on dört bayram geç1rd::n; 
Kınalar yakmadım nazik ellere .. 

Bu misaller, bu vadlda yapılac k 
itin ne derece kolay olduğunu bit 
iıaret olmak Oaer• ıetirilmittir. -Jt-
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Okugucularıma 
Cevaplarım .• 

1 
Marsilya Faciası 
Cemiyeti Akvama Amerikada 
Mı Gidecek Müthi~ Bir 

Mıırailya faciaa1a111 kurunlanndan 
lami meçhul kala.Dlar HHİz saduız 
ebedi •edfHleriııe yerle4tiler. M.. 
Bartu römilleli birkaç g«n oldu. Kı· 
ral Alekaıandrın ces•di iae, ancak cüıı 
maklleruine tevdi edilmrıtir. Bunlar. 
faci ~um maddi fzleridfr, bunun icap 
ettir41ti tahkikat duam ediyor. Ar
kaaı huilz abnmamtfttr. 

Kıaa ir z aanda tla alınauta 
beonaiyer. Fakat bu b&diaeıı.iıı taDii 
bir aurette icabetfüeceti biz takım 
teıebltlder vard r ki aaıl fikirleri •ct· 
gul eden de hanlardır. Meı_eIA: Yuıos· 
la.ya efklrıumumiyasi için bir ukte 
elarak kalacak nokta katilin Make
donya ibt11il lcoafteaine menıup b"?" 

Bul,.ar elma.ıdır. Aynca ı.u ada•ı• 
Macarfltaacla mekin tat•at Hırnt 
lhtilitciluile t.frikime•i et..eü, 
bu.nlarua Yug:oalav bdud•H yakın ltu 

Macar çiftliğiai aaerka ittilau eJle
meleri •e orada, tabaıacaı ve allih 
talimleri yapmalarıdır. Yine Yugoala.Y 
Ye Fraaaız. znbıt~ıoın tllhkikatınian 

Zelzele 
Los-Anjele., 18 ( A.A ) - Kali· 

forniyanın cenubunda tiddetll yağ· 
murlar la beraber bir zelzele olmuf• 
tur. Şimdiye kadar mübJm h"'sar 
olduğu llaber verllmemiıtir. Sular 
birçok ıeblrlerde ıokakları örtmGttilr. 

Mülteciler 
Çekoslovakyad~ Sıkı Bir 

Koatrol Altında 
8ulunacaklar 

Berlin, 18 ( A.A ) - Gazetelerin 
Praı'dan aldıkları haberlere göre 
ÇekesloYÜ.ya polia.i Almanyatlan ge
ı.. aiya.i mlltecUeri aıkt bir nezaret 
altıacıla buluacıluracakhr. Saylenciijine 
aasaran ecnebilerin llticaaı hakkın· 

tlald kanun tadil edilecek ve komıu
larJa müaaaebab IMıacak her türlO 
aiyaai faaliyette bul•amalan yaaak 
e4ilecektir. Şimdi Çekoa!ovakyada 
Almanyadao gelmlf 2,400 mllteci 
vuer. 

anla4ıhyor ki Hırvat komitecilerinin Almanyanın Nn-
liderleruul•n Panliç Milinda mekan • 

tutmuftur. Dalma orada oturur, arHı• fu 65 M•J 
ra tema• xiyaretieri ynpar, talimat- SU 1 yon 
Larını oradıın verirmiı. Bu noktalar Dinsizlerin Sayısı Bir Mil· 
aydınlanclıktan sonra faciuun mea'u• 
uyetini daha ıri tebarüz ettirmek içın yon dan . Fazla Artmış 
Yugo•lavya bülWmet:!, meseleyi Mil· Berlin, 18 (A. A.) - RHmi lata· 
Jetler cemiyeti konHyiae arı.etmeyi ti.tiklere auaraıt, Sar bari~ olmak 
dl4Chımektedir. Bu Hb91>le KQçü1c U:ıerc A\maayaaıo DlfıHu 66 railyon 

itilaf btlkUmetlal Fran.aı.a deYlet !00 bindir. Bunlann 40 mJlyon 900 
adamlarile mOxakere halindedirlar. bini proteatan Ye 21 mnyon iki yOzO 

katoliktir. 1925 te yapılan ıon tahriri 
Meseli Ç•k Hariciye aazırı M. Benu nilua nialMtle proteataalar 8l6 bin 
Pariat6 birçok Fransız lrkinı hnku- Ye katolilder 919 hJn artmı4tır. Yahu• 
metile temaalar yapmııttr. diler 65 bin a:r.nlmak aureUle 500 bine 

Maamafih bu mlracaatın dofrudan dtlf1D8ttür. Hiçbir din! eemaato men. 
dOğruya Yugo•lavya tarafından ya• sup olmıyaalann eayuı 2 milyon 400 

Pılma..,,p ta bir ~..t... bQk met tara· bindir. Bualar 1925 te bir milyon 100 
30 .. .,,._ bin idi. 

fmdan yapılmBlı ihtimali de varaır. 

B ulan, bu teıebbGaten a .. ell bir Japon Amlralı lngflizlerln 
netice çılsmayautı mlltaJeaamdatlırlar. C•nını Sıktı 
ÇilnkO; facianın mea'uliyeti baıı:ı dn. Lemin. 18 ( A. A.) - U35 deahr 

letlare dayanacak oluna, 0 ıamnn 1Uiblar1 konferanst için buraya gelen 
ne yapılacaktır ? Japon murahh,,sı Am" al Yamomota-

aıa beyanatı, İngiliz efkArı umumfye
Bu mabafilin fikrine g&re Akvam 

sinde deniz müzaluıntınıo aetieHine cemiyeti, misakuıın 11 inci maddesi-
nin iklncl fıkraaı mucibince harekete alt olan betbinliği arttırmaktan baıka 
getirilse bile tatbik edecek hir ıı:ecir bir semere vermemJıtrr. 
tedbiri bulamıyacaktcr. Binaenaleyh Dorçlant KruvazörU 
Yasiyet •er zamandan k81'ıtıkbr n , Londra, 18 (A. A.) - Almaolarıa 
bir mldde• bldiselerin iakiıafmı bek- "Deyçland" kruvazörü buıiln, gayrirea· 
)emek :lbımdır. - Süreyya mi bir ziyaret ha'fnde Leitke gelmiıtir. 

Aşk 
Gençlerinllir 
No.51 

19- 10. 934 
Fakat sabahlan erken indik· 

leri için ) almz kalıyor, o uman 
kadınlann daha fazla bulunduk
lan bir köıeye ıığmıyorlardı. 

Bunlar genç kızların nereye 
gittiklerini, nerede oturduklarını 
öğrenmiılerdi. Bir •abab köprü
den Galataya sapbklan zaman 
kendilerini takip edenlerden biri 
birdenhlre seslendi: 

- Leyli Hanım. LoylA Ha
nımefendi. 

İkisi birden dooüp baktılar. 
Bu vapurda dabna sr6rdOklHI 

ve arkadqlarüe kot1uımasınıılan 
bir şirket veznedarı olduğunu ağ· 
rendiklerl genç bir aclamc:b. Elin
deki kiiçDk bir paketi uzatb: 

- Vapurdan çıkarken dUtllr
dUnilz hammefendl, eledi. 

ikisi birden bqlannı kalchr-
dılar: 

- Yanlıı olacak efendim. 
Ve Leyla kaşlarını çattı: 
- Ben birşey dliıürmedfm. 
O ısrar etti: 
- Nasıl olur efendim, bilet 

"erirken koltuğunuzun altından 
düştü. 

Burhaa CahH 

Birbirlerine bakıştılar. 
LeyJA çanta&1n1 gözden geçir

dl Her pyi tamamdı. 
- Hayır efendim, benim değil. 
Sokak orta11udak.i bu konut" 

ma ge!lp geçenleri de meraka 
diflirmilştü. Bazıları durmuşlar. 
Bu münak•pnın neticuiol bekler 
gibi aülerek bakıyorlardı. 

Leyli kıpkırmaı olmuıtu. 
Batı ile (Ayten) e ; 
- Yllrllyelim ! 
ftareti verdi ve hlll elindeki 

paketi kabul dtirmek için bek· 
liyen geace ıert Hrt bakarak: 

- Ha1ır efendim, dedi. Ben 
bir .. y clltUrmedim. 

Ve arkadaı!nıo kolunu tut .. 
rak hızla yürüdü. 

Bankaya gelinceye kadar hır
aından titriyordu. 

Ayten ip anlamıfh ı 
- Konoımak için bahane, 

dedJ. Terbiyesizce bir bahane. 
Leylft bir kitapta kadın av

cılarının planlarına dair birçok 
feyler okumuştu. 

Böyle sokakta, tramvayda bu 
vesile ile kadınlara sokulup ısrar 

ispanyada Tasfiye Hareketi 

Yeni Araşhrmalarda ir 
-
Yığın Bomba Bulundu 

,, 41 

-"~l . -j 

~~ w,. 
~=:t-

lapangtıd• H• l911ıul•11 iir Rl>r•niı 
Madrit, 18 (A..A.) - Harbiye ne· ı Ma.drid, 18 (A.A.) - Aakeri ltıla• 

~areti, Leon eyaleti askeri va~iai at, heniiz ihtililciler elinde. u' uu-
ıeoeral Boahun Miera ve Aaturıea makta olan Nava ye Aaturiesi bo~ 
üzerine aaker HYkine memur edil- bardıman etmiştir. 
mit olduğunu bildirmektedir. M d ld 18 (A A) f · 

Zabıta, Valanaiada bir d\ikkiıada a r ' . . . - ıpanyada ıdam 
1260 fa._ b b b" ._ d" 't cezası yemden teaia edilmiştir. 8a u • om a ve ırçoa ınamı f 
dolu çuval bulnıuıtur. cua, allleri bomba kullaaaılf o)aaı 

Bilbaoda diğer bir dQkk&nda ınıikastçilerle, ötll ve •tır yaıoalaaımya 
49 bomba, 300 fiıek ye bir kasa sebebiyet veren mii.tellıth taar.ıu.zlard• 
mOhl111mat ftalunmuştur. Polis tnki • tatbik edilmektedir. Kauun bu26• 
fala devam etmektetlir. meriyete girecektir. 

İş Çatallaştı 

Sullanahmette Galip B ye: 
Oğlum? istemeyen ve sevme

y n bir kız evlenme teklifi kar• 
şısnıda kaldığı zaman glllümse· 
mez, ne zaman? Snaline Allah 
bl.ır, cevabım vermez. Mukabelesi 
tek ke!imedir. Bunu her genç bilir. 
TereddOdünll daha ziyade biraz 
naza hamlederim. Bir mUddet 
sabrettikten sonra kat'i teklife 
geçlniı.l 

Ankaradan .. sevilmeyen a ... k 
~ " 

imzasile bir mektup aldım: 
Ben wimdi 17 yeşındayım. 

diye söze başlıyor. Ve sevilmedi· 
ğinden şikayet edi}i or. lateuo 
kınuı, bunda' hayret edilecek bir 
cihet gÖ~emİyOl'UID: 

17 yqında bir ıenç, ya bir 
lt.e talebeaidir, yahut ta bir so

., kak ıerserlsidlr. Uae talebui 
ise, yapac&ğı şey bakaloryasını 
gqmeye çalışmaktır, göziinll is· 
· bale dikmektir. Bu takdirde 

lcaclam dlişiinmi11e Takit bulamaz, 
esasen daha çocukl'uktan çıkma• 
IMJbr. Eğer oo 17 yqındaldl 
genç, Hıe talebesi değil de, silah 
göstermesin bir sokak haylazı ise 
aürlnmiye mahkiım bi~ betbaht 
demektir, elbette sevilmez, çal• 
dlğı kapılan kaplı bolur. işte 
benim vereceğim cevap. Derdine 
göstereceğim çare ise tek ko
Iimelllctir: 

Mektepf Çin Parası 
fngiliz Lirası Gibi Serbest 

Olacakmış 

Lindbergin Çocuğu Mese,. 1 

lesi Temyiz Mahkemesinde 
.. 

Aksarayda Ali Naci Be yer 
Eskiden münasebette bulan• 

duğunuz bir kadının size ne gibi 
bir fenalık yapahile<:eğinl anla
yamıyorum. Maziyi zevcenize ha· 
ber y-ereceka-e, serbe.tir, y.apıınf 
lmit ederim ki aeYdiğiniz zevce-

Şanghay, 18 (A.A.) - Kambiyoyu 
tanzim için Çin bankaları tarafından 
teais cıiunan urmaye hakkında Çin 
hükWnetinio maliye mllpviri Röytes: 
ajans&na beyanatta lııulunaralc dolarda 

Ye lngiliz: liruında olduğu srfbi Çin. 
parasının da istilmır ettirilmeyip 
ıerbeıt bırakılacağmı ılSylemiftir. 

Lehlstanda lntlhabat 
Varıova, 18 ( A. A.) - ÔnOrnDz. 

deki Pazar gOnO yapılacak Pomeran
ya nahiye intihabataaa ittirak edecek 
olan aahfyelerden 838 nahiye bir tek 
liste vücuda g•tirmif oldukla11ndau 
intihabata lüzum kalmamııtır. 

l 
ile paket kabul &tiren ve bu 
1ayede ahbaplık kazanan erkek· 
(erden bahsedildiğini de İf İtmişti. 
Bu macera da o klasik manev-
ralardan biri olacakh. 

Sabahki bozgunluktan sonra 

0 genci bir daha karplarında 
görmediler. 

Fakat başka ıekiUerde plan
larla muvaffak olmak isteyenler 
eksik olmuyordo. 

iki genç adam "ardı la b
tanbulun a.1 çok ileri gelen un
ginleriodon sayılıyorlardı. Birinin 
güzel bir otomobili de vardı. 

Aytenl• Leylaya bir iki defa 
akıam postnlarında tesadüf 
etmiperdi. Her halde onla-
rm bir bankada çalıştıklarını 
öğrenmlı olacaklar ki artık akpm 
vapurlarında sık sık gijrllnmeye 
baıladılar. Bunlar daha kibar, 
aj'ır baılı davranıyorlardı. 

Vapurda karfllanna Ye yanla
nna tesadOf ettlkç.e onlan Urkllt· 
meyecek ıekllde ortadan IA.tifeler 
ediyor, biraı tebesstlm etmelerin· 
den iıtifade için biribirleriae bot 
fıkralar anlahyorlardı. 

Leyli kUçilk bir zaaf gHıter
memek için meıgul görlinUyor, 
onları dinlememek için mütemadi
yen Aytenle konuşuyor, daha ol· 
mazsa bir bahane ile yerlerini 
değiıtiri yor lardı. 

Bir sabnb garip bir tesadüf 
oldu. 

Nevyork:, 18 (A. A.) - Lindberg'iııı 
çocuğunun kaçırılınuı mescle.slnde 
metb~ldar olan Havptman kendisinin 
Nevjeı:sey adliyesine teslimi baklun
daki mahkeme karnnnı temyiz etmit· 
tir. Bu talep ayın 19 uada tetkik o•..._ 
nacaktır. Havptıııan'm a'Yukab icap 
ederse meHleyi Ali ruahk meye kadu 
götüreceğini söylomiıtir. 

Askerlik Aleyhinde Bir 
Cemiyet Feshedlldl 

Puia, 18 ( A. A.) - Sen Hukuk 
mahkemeai, halkı a&keri hizmetten 
lmtınaa tetvik maksadile propagand• 
yapaıı bb birlitin fHlt.ne. •arar nr
lllİf lir. 

Hava bulutlu idi. ~ 
Leyli evden çıkarken annesi· 

nin ısrarına rağmen İlıce muşam· 
basını almamıştı. 

Daha Mühürdara gelirken 
yağmur başladı. 

Herkes koşuşuyordu. 
Eve dönmeye vakit yokta. 

Genç kız dükkAn tentelerini ev 
çıkıntılannı siper alarak vapura 
yetiımeye çalışıyordu ki nrkadan 
gelen bir otomobil birdenbire iki 
adım ilerisinde ve kendi hizasında 
durdu, ve derhal açılan kapıdan 
vapurda tesndnf ettiği o iki arka· 
daştan sarışını çıktı. 

Karşı karşıya gelmişlerdi. 
Çok na%ik bir ıelAmla ona 

otomobUi şasterdi: 
- Islanmayınız Leyli Hamm• 

efendi, dedi. Hem vapura vaktf
miz azaldı. Rlca ederim, gelinir. 

Genç kız kıpkırmızı oldu. 
Ne cevap vereceğini şaprdı. 
Y ağmor yağıyor, herkes fcaçı• 

fıyor ve otomobilin kapısı açık, 
genç adam da ıslanarak ona 
be~liyorda. 

Bir saniye sUren bu ıaıkmtık· 
tan istifade etmek isteyen genç 
adam tekrar etti: 

- Ne beis var efendim. Bu 
herhangi bir kadına karqı yapıla· 
cnk bir vnzife. R en ederim 
ıslan mayınız. 

Herhangi bir kadına kar11 
vazifeden b ha den bu adam bir 

niz, bir erkeğin mazisi yalnız 

kendisine aittir, kaidesini bilecek 
kadar geniş kefalıdır. Bu tak· 
dirde hadiseyi bizzat siz bile an• 
latabillrıiniı. Tabii fslm ıöyl .. 
memek ıartile. Eli.ette bilirainiıı 
'Ianıdıj-ı kadımn iımiai aöyliyea 
erkek, bu 111fata layık değildir. 

HANIMTEY'ZE 
-= _:zs 

ıaniye evvel onu ismi ne otomo
bile ç.a~rmııb. Onu nereden 
tanıyordu. Soara ıılanan v:e vapu• 
ra yetiımelc iıteyen yalnu kendial 
miydi? 

Genç kız kafasında bir elek· 
trik cereyam sllratile dönüp do
laşan bu fikirleri ıert bir elimle 
ile bülisa etti: 

- Teşekkür ed rim efendim. 
Rahatsız olmayınız. Ve onun yeni 
ısrarlarına meydan vermemeli 
için hemen ilave etti: 

- Vapura gidecek değilim! 
Bu ıon kelim.eler ısrarın ma

naıız: oldoğumı anlatmıı olu· 
yordu. 

Genç adam beni nezaketi• 
ıallmlıyarak çekildi ve otomobi
lhl• aUadr. Otomobil 1a birikin
tilerine airip ç,karak etrafma 
çamurlar ıerperlcen Leyli tente
ler, tahnifler altına aıtına sığına 
yolunu takip etti.. Bereket iskele 
meydanına geldiji zaman yağmur 
hafiflemişti. Siper alacak yer 
olmıyan bu meydanlığı adımları· 
nın hntlln bızile. geçti. Vapura 
girdiği zaman orta salon adam· 
akıllı dolmuştu. 

Yer bulamayanlar aşağıya ini· 
yorlardı. {Ayten) i bulmak iimidile 
arka sıraları dolaşırken beş da
kika cvwel kendisini otomobile 
davet eden ı:demla gözgöze g Jdi. 

Ona vapura git-miyeceğini s5y
lemişU. 

( Arknsı vıır ) 
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Kıra! Mutfakta 
Ellerini Yıkıyor 

Yugoslavya Kıralı Aleksandr 
Eski ölümünden evvel, 

hatıra lard<1n Pariıe her gittiği 
zaman aile dost· 

bir say fa !arından bir pren-

sesi ziyarete gidermiş, ıon seya• 
hatinde de uğramış. Fakat bu defa 
evde küçük bir çocuktan başka 
kimse yokmuş, kıral sormuş: 

Prenses evde değ:} mi? 
Hayır. 
Yakında gelecek mi? 
Evet 1 

Kırat içeri girmiş, uzun müd· 
det beklemİf, fakat ev ıahlbi 
gelmeyince ııkılmış, çıkmak i te· 
mİf, çıkmadan elini yıkamak için 
bir yer sormuf, çocuk ta misafiri 
doğruca mutfağa götllrmüı, eline 
idi bir kalıp aabun vermif. Kıral 
aldırmamıt ve çocuğu utandırma· 
mak için giderken hUviyetlni ıöy
lememiitir. 

* Fransızların meıhur mizahçı· 
larından Rip geçenlerde 

_B_i_r_t_e_ld_k_k_i_ musikili bir tiyatro 
• yazmıştı. Bu ti• 

meselesı yatro evvelki gece 
oynanacaktı. Fakat son provala· 
rmın birinde bir aahnesi beğeni!· 
medi. Değiştirilmesine lUzum gö· 
rüldü ve zavallt muharrir bu 
aahneyi bir gece içinde hem 
yazmıya, hem de prova ettirmeye 
mecbur oldu. 

O akşam temsili müteakıp 
arkadaşları toplanmıtlar, birlikte 
yemek yiyorlardı. Bahis bu sah· 
nenin kıaa bir zaman İ\" inde 
değiştirllme!li . ınecblıriyeline intl· 
kal edince, hazır bulunanlnan 
biri ı 

- Zavallı Rip, dedi, hakikaten 
talihsizmiı 1 

O gece, az evvel Sırp Kmılmın 
ölümU haberi gelm:şti. Sofr :arın 
birinden fU mukabele itl:i:dt : 

- Sırp Kıralı kadar oımsunl 

* 
Yugoslavya Kıralım öldüren 

adamın Hırvat olması 

Kıravatın 

tarilıçe$i .. ------
mUnaaebetile son 
zamanlarda bu 
milletin ismi sık 

sık ieçmeye başladı. 
Bu millet tarihin ilk devirle

rinde Karpat dağlarında otururdu. 
7 nci asra doğru dağlık havali· 
den inerek bugünkü yurduna yer· 
leşti. O zaman Binns · Impe· 
ratorunun idaresi cltındaydı, fa
kat çok geçmeden lstHdalinl 
ilin etti. 

Hırvat milletinden aaker ola
rak bahis geçmeı; ilk defa olarak 
(30 sene muharebesi) esnasında 
görOlmüttür. Bunların gençleri pa· 
ra ile büyük devletlerin ordularına 
girerler, hizmet ederlerdi. HattA 
1660 aenesinde Fraıuıaya bunlar• 
dan mürekkep bir alay gitmitti. 
Aylıkla Karalın emri altına gir
mişti. O zaman bu alay efradının 
boyunlarmda yUnden yapıln.ıt bir 
atkı vardı, bu atkının iki ucu 
ilmiklenerek göğıe doğru sarkı· 
yordu. Fransada hoşa gitti, taklit 
edildi, adına bu atkıyı takan mil· 
Jet efradının isminden galct 
olarak: 

- Hırvat, deniliyordu. Kravat 
bilahare blı modadan çıktı ve 
ismi de cüz'i değiftİ. .............................................................. 
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üsababe :J 
eylik Bey iktir Sinemalar 

Ve Talebe 
Bu Uğurda Tarifesi Paşa, 

Ka,.ı Melt.tupltın 

-::;..----

Çırılçıplak hamamın ii~tüne çıktı, oradan atına binmek imkanını buldu, kaleye kaçtı 

Biz talebelerin haftada bir 
gUnlUk tatilde istifade edebile
ceğimiz, eğleneceğimiz yer sine .. 
madır. Şimdiye kadar sinema• 
Jar talebe için hususi ve ten:ıi· 
litlı bir tarife tatbik ediyorlar 
ve 20 kuruşu geçmeyen bir 
ücret alıyorlardı. Bu senede 
bazı sinemalar aynı tarifeyi tat• 
bik ediyorlar, fakat iımini zikret
mek istemediğim bazı sinemalar 
da tarifeyi artbrmışlar ve taleb• 
ücretini 25 kuruıa çıkarmıılardır. 
Mutavassıt bir aJlede talebe gün .. 
deliğinin beı kuruıu ieçmediği 
dUıUnUlUrae bu fJatın ne kadar 
yüksek olduğu anlaıılır, ıonra 
her Hfhada ıayanı dikkat bir 
ucuzluk vardır. Herıey bir ıene 
evveline nlsbetle yarı yarıya ucuz .. 
lamııtır. Sinema duhuliyesi neye 
yllkaeliyor? Sinemaların talebe 
için daha ucuz b!r tarife tatbik 
etmeleri ıayanı temennidir. 

KanıAuı Sultan Süleyman, ba· 
bası Yavuzdan birinci vezir olarak 
Piri paıayı tevarüs eyledi. Rado· 
ıun fethinden sonra da iyi bir 
muharip ıöhretl taşıyan Ahmet 
paşayı ikinci vezirliğe getirdi. Bu 
adam, son derece haris idi, kubbe 
altına girer girınez Piri pavanm 
ayağını kaydırmak, birinci ve:ıir 

olmak için düzen kurmaya ko· 
yulmuştu. 

HUnklr da Piri paşayı me'f
kiinden atmak iıtiyordu, fakat 
babasının onu eşıiz bir vezir ola· 
rak telakki ve bu kanaatle istih
dam ettiğini bildiğinden fikrini 
açığa vuramıyordu. Aynı zamanda 
çı~·m Pirı paıayı ıadaret mevki· 
in.len uıc. kla.,lırmak isteme l ye· 
ri ıt: ikinci veziri getirmek için 
at ğiıdi. Kendi gözdesi olan ibra· 
hlrui Pirinin yerine koyacaktı. 

Ahmet pa,a, Hünkarın ne dil· 
tündüğilnden bihaberdi, bu sebep· 
le o' enca kuvvetile Sadrazamın 
aleyh "nde bulunuyordu, bir iftira, 
iki ınira, üç iftira, nihayet Kanu
niy. de fikrinde kuvvetlendirdi, 
bir gün Piri Mehmet paşayı hu· 
zuruna çağırdı: 

- Lala, dedi, pek sevdiğim 
bir adam vaf. Ona büyük bir 
ikramda bulunmak istiyorum. Ne 
yapayım dersin? 

Dönen dolapları pek iyi ıe:ı::

mekte olan ihtiyar vezir hemen 
yer öptü, şu cevabı verdi: 

- Çok sevdiğiniz bahtiyar 
kitiye benim yerimi ihsan etmek· 
ten daha münasip bir ikram ola· 
maz. 

Hünkar mırıldandı: 
- Ya sen? 
- Ben kocadım padişahım, 

artık oturak olmalıyım. 

O gün Piri Pava iki yllz bin 
akçe yıllıkla tekaüt edildi, yeri· 
ne has oda başı İbrahim geçti, 
Ahmet Paşanını surah ekşidi, 

hiddetinden kabına sıiamaz ol· 
du, çeşit çeıit densizliğe baş· 

iad1. 
Ahmedln Macariıtan harple· 

rinde, Radosun fethinde büyük 
hizmetleri ve emekleri vardı. 

Uaule, kaideye göre de Sadrazam
lık onun hakkı ı di. lbrahimin ona 
tercih edilmeıi yolıuzdu. Hünkar 
bunu diiıUndU ve birinci vezir ile 
onun biribirini kıskanma aı yUzUn· 
den devlet işler ;nin mtiteeuir ola· 
cağını hesapladı, Ahmet Paıayı 
Mısır valiliğine nakletti. 

Ahmet, emeline eremediği gUn

denberi fasit dUıUnceler içinde 
idi. Mısıra vali tayin olununca 

hain bir inşiraha kapıldı, hünkar
dan iyi bir öç almayı ve ibra• 
himden daha yUkıek bir mevki 
elde etmeği tasarladı, ıUr'atle 

eksiklerini tamamlıyarak hemen 
yola çıktı. 

O, Mısırda saltanat kurmayı 
tasarlamıştı. O kıt'amn tarihini 
biliyordu. Birçok Türk valiler 
orada kolaylıkla devlet tesis et· 
miş!erdi. İyi tertibat aldığı tak· 
dirde kendinin de Mısır sultanı 
olmasında hiçbir mani tasavvur 
edemiyordu. 

fite bu dütünce ile Mısırda 
çalıımıya koyuldu. Ellerindeki 
saltanatı pek yakında kaybetmiş, 
fakat o saltanatın tadını henUz 

damaklarından giderememit olan 
MemlfıkJarla çarçabuk anlaştı, 
hükümdarhk kendisinde ve Mısırın 
bütün geliri onların elinde bulun· 
mak Uzere bir muahede imzaladı. 
Lakin Kahirede mühim bir yeni
çeri kuvveti vardı. Kale onların 
elinde idi. Ahmet, bu cesur askeri 
takımı da elde etmek için birçok 
teşebbUslerde bulundu. Para verdi, 
tımarlar dağıtmak vadinde bu!un· 
du, tehditler savurdu, lakin yeni~ 
çerileri Istanbula ve hünkara 
sadık kalmaktan ayıramadı. 

Bunun üzerine onları silah 
.kuvvetile ezmeyi krarlaıtırdı. ibra· 

himÖmer namında bir- ıeyhln getir· 
diği 11ksen bin kiii ile lbnibekir 
adlı diğer bir çöl Emirinin ver· 
diği on bin Memluk süvarinin ve 
altı bin zenci kölenin başına 
geçti, Enbabede bu mUhim ka
labalıkla ordugah kurdu, Kahire 
kalesini muhasara altına aldı. 

Yeniçeriler, bugün bile Mısır 
yollarında masal gibi hikAye olu
nup duran, emıalıiz bir ıecaatle 
kaleden fırladılar, TUrke yakııan 
bir hamasetle bu yUz bin kltilik ................... ··········································· 
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orduya aaldırdılar, bir!gUnde dört 
bin kiıl öldUrdlller. Llkin çokluğa 
galebe edemlyerek yine kaleye 
çekildiler. Onları oradan çıkar• 

Gaziosmanpaıa mektebinden 
N. Mehmet 

mak Ahmet Paşaya bile, imkAn· ,,,.,. _______ ., ____ -....J, 
ıız görUnUyordu, kaleye aığıoan [ Cevaplarımız 
bir Yeniçeri batlı batına bir tabur -------------• 
demekti. Bu hale göre Nahire ka· Çetme'de H. Doğan Beye: 
leaindekl üç bin yeniçeriyi ora.. Mektubunuz uzun olduğu ve 
dan çıkarmak için Uç bin tabur bir genci bu derece methetmek 
feda etmek lazımdı. hem dli'er gençleri mtıtee11lr 

Ahmet Paşa, bu ağır iti naııl edeceği, hem de babıedilen gen .. 
becereceğini düşUnUrken Memltik ~in lUzumıuz bir ıururJa çah~ma• 
beylerinden Celilettin adlı biri ama mani olacağı cihetle derce• 
yanına geldi, hale içine gider bir dllmemfıtlr. Bu ıenç bahsettiği• 
suyolu bulunduğunu haber verdi. aiz kadar parlak muvaffakiyetler 
Bu yol iki ytız ıenedenberi terk elde etmlı ise etrafında toplam• 
olunmuıtu. Mısıra gelişleri henUz lan htirmet ve takdirden daha 
bet altı aenoyl bil o bulmıyao Uy Ok bir mOklf at bekle 11-

TUrklerin o yoldan haberleri dlr efendim. 
yoktu. Ahmet, verilen haberden 
istifade etmeyi ihmal edemezdi. 
Hemen o muhbir MemlnkU aske
rinin batına geçirdi, kaleye bir 
gece baskını yaptı ve zavallı ye• 
niçeriler, umulmaz bir hücuma 
uğrayarak son nefere kadar öl· 
dürüldü. 

Artık Mısır, Ahmedindi ve lı· 
tanbulda aadrazam olamıyan hain 
vezir, K1thirede sultanlığını ilin 
ediyordu. Sikke kestirmişti, na· 
mma hütbe okunmuştu. Üç vezir· 
den mürekkep bir vtikeli heyeti 
kurmuttu, Mısırı Memluklerden 
ıeçtiğl valilere taksim etmişti, 
ferih ve fahur hükumet sUrü· 
yordu (1524). 

Fakat Yavuzun Mısırda bırak· 
tığı Türk korkusu, Ahmedin ba· 
şına toplananların da yüreklerJn· 
den silinmit değildi. lık hırs ile, 
ilk kazanç ihtirasile yapılan ham
lelerden ve Ahmedln ıultanlığı 
ilin olunduktan sonra herkesin 
içine bir endişe yayılmıfh. lstan• 
bulun bu işi affetmiyeceği ve 
Mısırın altüst edileceği dUşUnülü· 
yordu. · 

Bu korkunun ilk mümesaiU, 
Ahmet sultanın (!) vezirlerinden 
Mehmet Bey oldu. Bu adam, bir 
hareketle Padişaha kendini sev· 
dirmeği dUıfindü, gizil tertibat 
aldı ve Mısır Sultanı Ahmcdl bir 
gün hamamda baatırdı. Sabık Os
manlı veziri, HUnkirın adını hay· 
kırarak hamama hUcum edildiğini 
duyunca traımı yarım bıraktı, 
çırılçıplak hamamın üıtllne çtkb, 
oradan atına binmek imkanını 
buldu, kaleye kaçtı. Lakin Meh· 
met Beyin kumanda ettiğı müf
reze de onunla birlikte kaleye 
girebilmişti. Orada bir harp baı· 
lamak üzere idi. 

Mehmet Bey Sultan hazretle-

Şirketi Hayriye hakkında Boğ81• 
içinden Nazım imzaıile, sınıfta kalaD• 

· lar hakkında T. C. ioaretile mektup 
gönderen oku~ ucularımıza: 

Yalnız imza ile ve yahut imz.a• 
sız ve adre11iz gönderilen mek .. 
tuplar neşredilmez, bunlara 
cevap ta verilmez. Fikir ve temen• 
nilerini bildiren okuyucularımızın 
hüviyetlerini saklamamaları icap 
eder. .... .. ·-· - ........ __.... ..... 
rinin iç kaleye kapanmaıı ve Mem .. 
lükları yardıma çaiırmaaı halinde 
itin sarpa Hracağını anladı, ha• 
zlnelerin yağma edilebileceğini 
ilin ettirdi. Bu ilin, on binlerce 
Araban kaleye btıcum etmesini 
temin etti. Mısır Sultanı hazret• 
leri bu sefer kaleden de kaçmak 
mecburiyetine dUştU, yirmi aadılc 
adamilo çöle dUttü ve Benibeklr 
aşiretine sığındı. 

Benibekir aılreti, onun Kahire
ye giriıini teıhll eden aıirettf. 
LAkin Mehmet Beyin Istanbuldan 
gelecek tehlikeyi anlatarak ver .. 
diği izahat ve Uç bin mükemmel 
ıüvari ile de yapbğı bir nümayiş 
üzerine aşiret feyhi, firari ıultanı 
zincire vurdu, Mehmet Beye gön• 
derdi. O da hemen kaf aaını 
kesip lstanbula yolladı. 

Ahmet paşa, blrgiln beylik 
zevkı ıUrmUı ve bu zevk uğrunda 
kellesini feda etmiıti, Llkin Meh• 
met bey, ilkin padişaha, ıonra da 
Ahmede karıı yaptığı ihanetle 
milyonlar aahibl olmuıtu, tımaı 
namı altında Mısırın birçok ara• 
zfsini ele geçirdlj"i gibi Uıtelih 
viliyetin defterdarlığını da yaka4 

lamııtı. 
işte davulu başkaaı çalarken 

parsanın baıkaları tarafından to~ 
lanması bu vekilde olur. 

M. T. 



19 Birinci teşrin 

Ziraat Bilgisi (") 

Bakımsız Kalmış 
Zeytinliklerin 
/hgası 

-2-
Bursada, Çekirgede 4:7 numarada 

oturan Erdoğan beye: 
Uzun zaman bakımsız kalmıt 

zeytin ağaçlarını diriltmek için 
yapılacak iılerin bir kıımını geçen 
yazımda dikkatle okuduğunuzu 
biliyorum. O yazıda ilk &\\nenin 
itlerini bitirmiştik. Bugün de o 
yazıdaki sözleri hattrlıyarak ikinci 
ve üçUncll senelerin işlerini oku· 
yun uz: 

7 - ikinci sene, belleme, 
aralama, piçleme, glibreleme itle
rinde hiçbir fark göstermeden 
bunları tekrarlıyacakaınız. Farklı 
olan sadece budama itidir. 

Bu ıeferki budama il• artık 
ağaçları mahsule haıırlıyacağınız· 
dan dikkat ve himmet artmalıdır. 
Geçen seneki kuvvetli budama 
Uzerlne birçok genç filizler fırça 
gibi fııkırmıılardır. Bunları o su· 
retle 1eyreltmek lazımdır ki hem 
en kuvvetlileri ıeçilmit olmalı 
hem ağacın ortaaı kAse gibi açıl
mıı olmalıdır. Zeytin ağacı aenede 
5200 - 5300 derece gibi çok ylik· 
sek bir ııcaklıia muhtaç oldu· 
ğundan mümklin mertebe bol 
hava ve gUneı alacak bir şekil 
vermelidir. Yeni keıifler göıter• 
mlştir ki iyi bir mahsul; ancak 
ıeçen aene bol gUneı ılyası gö
rerek bu gllneıten damarlarına 
kuvvet toplamıf dallardan alın-

mak~•~ · 
8 - İte baıladığmızın üçUn· 

cU ıeneıi ıeçmiı hizmetlerin ilk 
mllklfatını elde edersiniz. ilk ıe· 
nenin bakım hizmetlerini tabii bu 
aene de tekrarlıyacakaınız.. Zey· 
tin, iki ıenelik dallar Uzerindo 
meyva verdiğinden evvelki aene· 
nin dalları bu sene meyva tutar
lar. Bu hali şeftali ağaçlarında da 
görmütsUnüzdUr. Fakat ıeftalide 
iki senelik bir dal herhanııl bir 
aebeple meyva veremezse bir daha 
meyva tutamadıiı halde zeytinde 
mutlaka meyva vermek istidadın
dadır. Bu noktayı göz önünde 
tutarak bundan sonraki ıenelerde 
daima genç ve iki ıenellk dallan 
ağaçta bırakarak, eski meyva 
vermit dalları ortadan kaldırmak 
uıulünü güden bir budama yapa• 
cağınızı unutmayınıL. Böyle hare• 
ket eder, diğer bakımlarda da 
kuıur etmezaeniz atacın kuvvetini 
en iyi ıekllde kullanmıı ve binne
tice en çok mahıul almıı olur• 
ıunuz. 

9 - Hulba uzun ıaman ha· 
kımsız kalmıt ağaçları ihya etmek 
için ıu izahattan anlatılıyor ki bir 
hayli zaman dahi mahrum kaldığı 
bakımı ödemek ıerektlr. Emin 
olmalııınız ki ihmal edilmiı bakım
lar ödenince ağaçlar eski derecede 
vergiye ve bu iıte fenne ayak 
uyduruluraa ·eakiainden daha çok 
Yeriiye baılayacaktır. 

10 - Şunu da llive edeyim 
kl Bur1a mıntakaaında görülen 
aeytin ıineti, pamucak veaaire 
ıibl birtakım zeytin haıere ve 
haatalıklanna kar§ı uyanık olup 
ıırasında IAzım&elen tedbirleri 
almak bu izahatın ıonlamacıdır. 

Not: Zeytincilik hakkında 
tUrkçe yazılmıt mllıtakll bir kita
mız maaleaef yoktur. MUtkUlleri
nlzi bize sormakla o ihtiyacınızı 
timdilik ııidereblli.ıılnlz. Diğer 
taraftan ıize pek yakın olan Zl· 
raat mektebindeki kıymetli hoca
lardan çok istifade ederaioiı. Ye-

• 
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ır tomo ı aça ınıp aça atı ır. Geçen Bi/mece-

Pariste Açılan Yeni Sergi MünasebetileYapılan Bir Heıaba Gör~ Muharebeden mizi Doğru 
Evvelki Altın Kıymetini Üç Defa Kaybeden Yegane Mal Otomobildir Halledenler 

Bir Acentenin Temin Ettiği Kir Ne Olabili~ ? 

Her yıl birincl teırin ayının 

ilk günlerin de Pariı ıehrinde bir 
otomobil urgiıinln açılmaaı öte· 
den beri mutat olmuıtur. Bu 
sergi beynelmileldir, Framuz fab· 
rikaları gibi ecnebi fabrikaları da 
bir yıl içinde vilcude getirdikleri 
otomobile ve teferruatına mUtc.• 
allik yenilikleri burada teıhlr 
ederler. Yeni mUıteri kazanmıya 
ça lııırlar. 

Bir hesaba göre bu ıergiye 
girip çıkanların iayısı 4 milyonu 
geçer, içlerinde komıu memleket
lerden ıırf bu merak dolayıslle 
gelen yabancı mi1afirler de 
görün Ur. 

Bu ziyaretçilerin hepıl de 
otomobil alacak olan, hatti uzak 
bir atide alm&1ı ihtimali olduğunu 
dU-tilnen kimaelerden mürekkep 
olduğu zannedilmeıin. Ylizde 
dokaan dokuz buçuğunun vaziyeti 
sanayide vilcude getirilen yeni
likleri görmektetı ve bu yenilik
lerin karıııında iç çekmeden 
ibarettir. 

Mamafih iddia edildijfoe wöre 
otomobil ırittlkçe ucuzlamaktadır. 
Hattı kııa bir zaman içinde fakir 

beygir kuvvetinde iyice bir oto· 
mobilin kıymeti takriben (200) 
altındı. Bu otomobflin elektrik 
tertibatı, kol çevirmeden bir dilğ· 
me vasıtaaile ltleme tertibatı, 
elektrikli projektörleri, ön teker· 
leklerinde firenleri yoktu, hulasa 
iptidai bir şeklide idi. 

Halbuki timdi 20, 30 beygir 
kuvvetinde iyice blr otomobilin 
kıymeti (300) altındır. Fazla ola
rak bu 300 altınlık otomobilde 
elektrik tertibatı, kol çevirmeden 
iıleme tertibatı, dört tekerlekte 
firen, amortisaör gibi. 20 senelik 
tecrübenin fenne kazandırdığı 
bUtUn yenilikler mevcuttur. Buraya 
kadar bahHttiğimiz fiyatlar Fransa 
fiatlarıdır. İngiliz, hele Amerika 
fiatları Franıanınkilerdın muka· 
yese f'dilemiyecek derecede azdır, 
yarıdan da noksandır. Kuvvetçe 
biraz daha zayıf, lükste iıe mu· 

tedil olanlar iıe bUabUtün ucuzdur. 
Meseli bu cinsten iıe yarayacak 
bir otomobili ( 70 ) altına almak 
kabildir, ki kiğıt para ile nihayet 
700 lira eder. 

* Avrupada ve Amerlkada bu 

-

rın kilosundan ( 35 ) kuruı, yani 
yarı yarıya ekılk resim alınır, 

ııkleti 1200 kiloyu geçenler tekrar 
lUkı sınıfa girer, gümrük reıml 
75 kuruştur. Bu tasnife göre 
netice şu olur ki, herkeain kulla· 
nabileceği alellde otomobillerle 
wümrlik reımi fazla, herkeatn kul
lanamıyacağı pahalı otomobille· 
rinki eksiktir. Daha açık söyllye· 
lim: Baılt bir otomobilden 500 
lira gümrük reımi alınır, iyi bir 
otom o blldeo ise 250 liradır. Bize 
öyle geliyor ki bu niıbet tamamen 
akıl olmak lazımdır. 

* Bu izahatı okuduktan sonra 
habra gelebilecek muhtemel bir 
suale da cevap verelim: 

Müıteri ile fabrika arasında 
tavassut eden ticarethanenin bu 
500 ill 1000 lirayı bulan fahlı 
karından kurtulmak için iıtenilen 
otomoblli 'doğrudan doğruya fab
rikadan getirtmek hem mUmknn
dUr. Hem de değil. Daha doğruıu 
biraz güçtür. 

Fabrikaya dofrudan doğruya 
bir mektup yazarak aiparit verir
seniz, burada komisyoncusu mev-

- --- ------ - - -~--~- ---

Sergide teşhir edilen oto... .llerdt:n birkaç nümune .. 

bir ailenin bile kullanabileceği fiatlara aatılan otomobillere bizde cut değilıe meHle yoktur, gön• 
bir vaaıta h.allne gelecektir. Yıp· istenilen fiata gelince. Arada ak· derlr. Fakat burada komisyon-
rama ve kullanma maarafı tram· Jm kabul etmiyeceğl derecede cusu olmayan otomobilin yedek 
vaydan, otobUıten ucuza mal azim bir fark vardır. Bu farkın parçaaı da yoktur. · l)erde lazım 
olacakbr. birinci sebebi otomobil aatan ti· oluna getirtmek icap eder. Za· 

Otomobil fiatlarında görülen carethanenin beher otomobilde man meselesidir. Temin edilecek 
ucuzlamanın· dereceıine gelince, hiç deiilse 500 lira kazanmak kAra mukabil bu mahzur vardır. 
bir Franııı muharririnin yaptığı arzusudur, ikinciıl de. gUmrlik Buna mukabil eğer fabrika· 
uzun tetkikattan ıonra vardığı resmidir. Daha vizıh olmak için nın burada komiıyoncuıu var1a 
netlceye nazaran buglin bUtUn bir miıal zikredelim: göndermez, oradan alınız, ceva• 
dlinyada muharebeden evvelki " lkı " otomobilinin fiatı A- bını verir. Fakat bu ıeklin altın· 
kıymetini otomobil derecesln· merikada, fabrikada tealim 750 dan kalkmak ta mUmkilndUr. 
de kaybetmit hiç bir mal dolardır, bizim paramızla 904 lira Geçenlerde bir tanıdımığız tatbik 
yoktur, hatta içtiğimiz adi eder. Fabrikadan buraya nakliyesi etmit anlatıyordu: 
ıu da dahli olduğu halde, fllhakl· ve ambalAjı 156 liradır. Yekun - Fabrikadan latanbuldaki 
ka muharebeden evvel 20, 30 1060 lirayı bulur. Bu otomobil acentesine müracaat etmemizi 

1000 kilodur. Kilosundan 35 ku· tavsiye eden mektubu alınca, he· 
ni TUrkiyenin her münevver zira
atçiai tenevvür etmek iatiyen 
ziraatçilcre yardımı vazlfo ve zevk 
bilir. T oprağınızl tahlil ettirmek 
lıtediğinizi de yaznnııınıı. Fakat . 
buna niçin lüzum gördüğünüzü 
ıöylememiısiniı. Bu ciheti bildi· 
riniz ki size bir fikir verebileyim 
efendim. 

Çiftçi 

Sıvaıta Nuri Bıyer 
Mektubunuzu aldım. lıteilnize 

etraflıca cevabı gazetede vere-
cej'im efeadim. Ç. 

(•) Zlrut ltuıwıuıulakl mllılı.lllarlalal 
HJURuı. Sen Poıta'•ın (Çiftçi) al 
ılM cnap yerecektir • 

ruş gUmrUk reımi alınır, 350 lira men Nevyorkta bir ihracat komiı· 
eder, muamele vergisi Ye teferru- yoncuıu ile temaaa geldim. Oto· 
atile bu miktar 500 liraya çıkar mobili oradan alıp bana yolladı, 
umumi yekün 1560 liraya dayanır. ve bu suretle malı tamam 900 lira 
Fakat bu otomobilin lıtanbulda eksiğe almiı oldum. 
ıatış fiatı ne olsa beğenlralniz? Fakat buradaki acente haber 

2500 liradır. 
Bu münasebetle gUmrlik tari· 

femizln, bize göre değiotirilmesi 
llıım gelen bir huıuılyetine iıa· 
ret edelim: 

Sıkleti (900) kiloya kadar olan 
nlıbeten kllçttk otomobiller ne· 
denıe lUka sayılmıştır. 

Bunların beher kiloıundan 75 
kuruı reaim alınır, sıkleti 900 
kilodan 1200 kiloya kadar olanlar 
vaaat otomobil 1ayılmıtbr, bunla-

alınca, 900 lirayı kaçırdığı için 
kızmıı, bamı gUnUn birinde kUçUk 
bir düğme lAzım olmuıtu, yoktur, 
demesin mi? Bereket versin baı· 
kalarını gönderip aldırmak ylme 
milmkUndU. ,, 

Görülliyor ya, herşeyde ihti· 
kar vardır, fakat biraz gayretle 
ıebatla önüne geçmek daima 
mUmkündUr.Fakat hakıinaı olmak 
için ıuraıını da kaydedelim: Şeh• 

Birer kUçUk sulu boya ala• 
caklar: Erenköy Ethem Ef. caddesi 
106 Cıhat Selim, Kuleli ukeri liseıi 
son sınıftan 1640 Hulusi, Salıhli Al
tıoordu llkmektebi 5 inci sınıf 597 
Klzım, Sıvnı erkek lisesi· S. A. dan 
809 Cevdet lley ve Hanımlar. 

Birer kart alacaklar: Ankara 
lchi&ar Alaeddin mahallesi No. 9 da 
Belma, Doverek mahkeme zabıt kiı· 
tibi Hasan Ef. kızı Sabahat. Ankara 
Tabakhane Boyacı çıkmaz sokağıuda 
No. 4 te Mehmet Kemal, Kaıtamonu 
P. T. T. ba~ müdürüyet ayniyat me
muru Hidayet Bey kııı Şükran, İııtan· 
bul Kabasakal Akbıyık Hamam sokak 
No. 25 te Asaf, Muhtelit rum kız 1Jk 
mektebi 4 ünoli ıınıf Zoi Yignntu, 
İstanbul birinci llkmektep talebeıindcn 
134 Mehmet, Konya Akifpa9a mektebi 
talebesinden 27 Kadriye, Ankara mu• 
haaebei husuıiye müfettişi Ethem Bey 
oğlu Reıat, Konya Akif paşa mektebi 
637 Sırrı, Konya lametpaşa mektebi 
627 Kemal, Devrek mahkeme zabıt 
katibi Ahmet Ef. oğlu Mehmet, Yoz· 
gat lemetpaıa mektebi talebesinden 
71 Rüştü, Galataıaray lisesi 40 Suat, 
Nazilli maarif memuru Ahmet Bey 
kızı Nezihe, Konya Gaıipaşa mektebi 
5 inci sınıf 1002 Nurullah, Gerede 
bakkal Kamil Ef. oğlu l\l. A. Baki, 
Devrek lımetpaıa · mahallesinde 
Mustafa Paşa Zade Ahmet Ef. oğlu 
Salahattin, İsparta Co.miiatik mahallesi 
No. 27 de Şehime, Tarsus Hayat ec• 
zaııesinde Hasan, Zonguldak ortamok• 
tep talebesinden 144 Muharrem, Dört• 
yol Hacı Mı.tık oğlu Fehmi, Uzun• 
~öprU Kutuluş caddesi kahveci Mus• 
tllfa Er. karde~i Hatice, Ankara Ana• 
fartalar caddeıinde Beyoğlu pazannda 
Şükrü, Kayseri Kolordu evrak müdürü 
Nurettin Bey oğlu İhsan, Ka1ımpaşa 
Fırın sokak No. 46 da Latif Ömer 
Bey ve Hanımlar. 

............................................................. 
Yeaı •eırırat ı 

Yeni Adam'ın 42 inci sayısı Fir· 

1 Jeni başlığı altındaki bir kapak ve 
1 ''Firdeni hayati, aan'ati ve şahnamesi 

üzerinde dUşünceler,, le ç.l"ıc~uştır. Mec· 
muanın ioinde bu me .. ıa üzerinde 
İbrahim Hoyi Beyin bir yazısı ile 
"İranşiiri,, isimli büyük bir tetkik bu· 
lunmaktadır. Mecmuawn diğer zengin 
mündcreoatını İsmail Hakkı Beyin 
"Muallim mekteplerinden Üniversiteye 
koşun,, Dr. İzzettin Şadan Beyin 
"Şizofreni,, Abdülfeyyaz Tevfik "Ar• 
siyat,, Nüvit Osman Beyin "Gözün 
görmediği ıııklar,, isimli yazılan ile 
ressam A. Sırrı Beyin dikkate değer 
reıimleri teıkil etmektedir. 

Muzik ve ••n'at hareketlerl 
- Bu isimde yeni çıkmıya baıhyan 
mecmuanın ikinci sayısı da intişar 

etmiştir. San'atın her tubeeine temaa 
eden yazılar vardır. 

lzmlr Rehberi - İzmir ve ha• 
nliai Asarıatika .Muhipleri Cemiyeti, 
bu isimde (260) küsur ea}ialık tarihi, 
ıiyaei, iktuıadi ve mahalli malumatı 
havi bir kitap çıkarmıştır. Cemiyet 
neıriyatındarı 11 inci eser olarak bası• 
lan "lzmir Hehber,, nde eski tarihin 
lyonyn'nın, Eolyainın medeniyetler 
beşiği olarak Ege mıntııkasıoıo İzmir 
ve oıvarıodaki 104 kadim şehrin tarih• 
çeleri anlatılmış ve kitaba bu şehirle
rin bulundukları mcvkıler de bir harita 
ilaveaile gösterilmiştir. lımir Arııanati· 
ka Muhipleri Cemiyetinin selfihiyetli 
bir htıyeti tarııfından ve Dr. Prof. 
Keil'lrı yardımile yazılan bu mühim 
eser, cidden bütün memleketi alnkadar 
edecek kıymettedir. Fiatı (100) kuruş

tur. Okurlarımıza tavsiye ederiz:. 

lzmlr Panoraması - Aynı 
cemiyetin 15 inci neşriyatından olan bu 
küçük kitap ta kısa fakat özlü malfın1 ııll 
havi olarak çıkmıştır. İçinde yeni ve 
eeki lz:mirin birçok güzel resimleri 
vardır. . ........................................................... . 
rimizde fabrikanın resmi acentesi 
olan ticarethanelerde bu yukarda 
kaydettiğimiz ihtikar mevcut de
lildir. 
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Na: 65 
Yaınm Serm t Muhtar 

v 

g Yr ibi 
lkl aaat uyur uyumaz da ya· 

tağından fırlayıp seyir hazırlıkla• 
nna koyulmuştu. 

Çırpıcıda, içki aofralannı ku
ran, mezeleri hazırlayan, sakilik 
eden, fosla kar1şan, sonra ke
baplan pişiren, yemekleri kurta
ran, herkeae dağıtan, şarapları 

sunan hep o idi. 
O, 51zmasına aızmamlf, yor• 

runlqktan yere aerflmfşti. 
Mahmurluktan Sonra 
- Hampurrr, bampurrl. Be· 

yime de hampurr, paıama da 
hampurrl. 

Kambur Nabi gözlerini ara• 
ladı. 

Yalınayak, başı kabak, mar
sık ıibi iki çingene çocuğu yanı• 
başıa.a dikilmit; burunlarından 
yeşil ıii11tülderi, ağızlarından sal
yaları aka aka hampur çekiyer. 

Kenclini bir toparladı. Etra
fına giz gezdirsin de ne gönln? 
Ortalık mahşer; adam adam 
llstüne. 

llr en 
oturdu. 

ıllkindi, doğrulup 

Alemin g~zü onlarda değil 
mi?.. Herkes, iti gticü bırakmıı, 
onları seyrerediyor. Kadınlı, er
kekli bütün halk, acayip acayip 
bakışıyorlar; birbirlerine fısılda· 

ııyorlar... Hepai de bıyık altından 
gtilnmsemede, zekJenmede. 

O derece kalabalık ki yam· 
başlarına kadar insan dolmuş; 
lstanbul ahalisinin yansı orada. 

Beyleri sorarsan hala horultuda, 
Ağacın dalJarına asılan cf cim

lerin kimi dUşmUş, kimi bayrak 
gibi uçuyor. 

Sokanın Ustilnd ki ıurabiler, 
bardak~ar devrllmij; tabaklar, 
çanaklar tersine dönmüf ... Kap· 
larm kacakların etrafında, irili 
uf aklı kaç tane köpek. Artıklara 

bir ili temizlemifler, bula11klan 
miı gibi paklem.ifler. 

Vahbi Bey, landondan çıkarı
lan iki döıemenin arasına kafa
sını sokmuı; her halde tavuakuy
ruğu çıkarırken kendinden ıeçip 
o halde kalmış. 

Kıyafetini görmeyin. Halbuki 
o sabah, gece karanlığında ya
taktan kendini atmış, ne ehem• 
miyetle ne itina ile sllsI.,nmiıti. 

O gün, tepeden tırnağa, hep 
yeniler giymişti. 

Başındaki fesi, bir gün evvel 
Eminöııilndeki meılıur Naaipteo 

Bahçe kapımnda, Ka•apyan'ın kar
ıısındaki Karakaşa tekrar kahp
latmış, Koskanın toilannı ıüpft

rürken biçimi bozuldu deyip bir· 
de V nlde camisi sırasındaki Ta
tarın kalıbına vurdurmuş, ibik 
kalkıkça tluru} or, püskül yan piri 
kaçıyor d"yerek, kaç kene de 
püskliltı söktnrllp diktirm · ti. 

Arkasındaki elbiseleri terziden 
iki gtin evvel allDlJb. 

O yap kadar <;artı içinden 
alınma ltumbar veya . harar gibi 
urubalar giyen beyimiz, ,ımdJ 
fttayn'in, Mayer'inki.lere bile dlt" 
dak bükU,or, ıamariamadaa ıayrl· 
sine rağkt etmiyor, her ••deli 
her terılnln diktijini de lteien
miy ordu. 

Onun ıiyeceği takım, herke.
ten bamoaşka, ıırf kendi ruato
ıona uypn, kitDMde g&rilmemit 
çqitte olacaktı. 

Ne tatlı su frengi bozuntusu 
züppelerin ki fgibl mukoravari, ne 
paşazadelerin ki gibi basma kalıp, 
nede kalem beylerinin ki gibi 
yavan ve baba yani olmalı fdJ. 

İşte Katip Raif meydanda. 
Ağabeyin giyimine, kuıamına 
diyecek var mı? 

Tombul Beyin kanaatince 
kiti bin giyinişi. mastara idi. 
elbise hususunda en evvel onun 
reyini alıyor, beraber onun terzi· 
ıine gidiyor, kendinden de ne an
tika ilaveler kalıyordu. 

Ceketin yakası, gocuk yaka
larını andıracakaa da pek okadar 

Ihsan Hilmi Bey Geldi 
Profesör Doktor ihsan Hilmi Bey, 

tetkikat yapmak ftı:ere a-ittiği Alınan· 

yadan ndet etmiıtlr. 

Tepebatı Şebu 
Tlyatroıunda 

Ba akfam saat 20 de 
matine 14,30 

Corum ve Ceza 
20 T•blo 

Nakleden: 
R ... t Nuri 

Loca ı 250-300 
Koltuk ; SO 
Sandal1•: 40 
Galeri : 30 

Eski Fransız Tlyatrosun'da 
Bu aktam aaat 20 de 

matine 14,SO 

YARASA 
Operet 3 perde 

almış, miikemmel kalıplatmışken, Bak1rköy Miltiyadl sinemasında 

Çırpıcı yolunu tuttukları e nada, RAŞlT RIZA TIY A TR OSU 
Toplaane) e gelince, k<>fedeki ma• Bu akşam saat 20,SO da 
kineli kalıpçıyı çiğneyüp geçme- ONLAR ERMiŞ 

YE 
ıu - 10 - 934 

e Sızmış ı .. 
genfı tutulmayacak; Uç santim 
kadar dar kesilecek. Ön. kavuş· 
tunna ve iki sıra düğmeli olacak. 
Boy, kısa mı kıaa, yani belden 
aşağı nihayet dört par ak fazla. 

Omuzun biri kalkık, biri inik 
durawı diye yalnız bir tarafına 
bomba konacak; öbür tarafına 
dokunmak lizım değil. 

Kol yenlerinin içine mor kadife 
koymak adet amma Allahıa emri 
değil a bu, kadife pembe olursa 
daha ıık kaçmaz 1111? 

Pantalonun ilat kısmı geniı, 
orta kısmı dar, boyu umn, paça
lar, potinin buruolanna doğru çe
kiliace tam bir karlf tqkııı; ya•I 
bol ma bol... Y aalarda iki cep 
olduktan maada arkada da iki 
btiyük cep. Biri patlangıç lçın, 
öl1Urtl yassı flı• lçin. 

( Arkaiı V{R) ....... --. .. -
iRTiHALi MÜESSiF 
Müşiranı ixamdan Sarıca zade 

merhem Arif paıanın refikaları ve 
Dahiliye Vekill Şnkrn Kaya S.7efea• 
dinin kayan valdeleri ve Sanca ude 
Abdullah n Oaman beyefendilerin 
valdeleri Ayte hanımefendi dil~ar 
oldukları hastalıktan tifayap olamı· 
yarak talıh tedavide bulunduktan 
Nrıaataııadaki Sıhhat yur4'unda din 
alqam aaat on dokuz. raddeleriade 
rahmeti rahmana kavuı1nuılardır. 
Ceanzeai bugün Modadaki konakla
rından kaldırılarak Osmona~a camii 
ferifınde cenaze namazını badeJeda 
Knracaahmetteki aile kabristanına 
defnolunacaktır. Cenabıhak rahmet 
eyliye. 

Şeb:r.adebatı 

nda 
Bugün - Bu gece 

iki film birden 

DOUGLAS FAIRBANKS 
oğla tarafından t•msil edilen 

Fran.eızea sözlü tarihi muaızam film 

BÜYÜK KA TERiN 
DELi PETRO 

ikinci film 

OiLUNUN METRESi 
Framızca özlii ve şarkılı 

fnkalade komedi 
11 den ltibar6n devami matineler 

Bugtin 

SA Y Sinemasında 
Esran n aşk ile birleştiği 

husu i ve esrarengiz 

Z O B i 
(Yaşayan ölüler) 
filminin ilk ir e!!i ·r. 

Baş rol~e : BEL.A LU SU 
ltaveteıı ı MICK Y MOU E 

SfLLY SYMPHCNIE (Blicek Muhaıebeıl) 

s at l l de tenzilatlı fiyatla. mntine. 
Seanslar: 1-2, 112-4,1 2-6,112 v 9 da 

miş, o kalıbı da beğenmiyerek Vodvil 8 p rde ==-- ....... -==~~~!!!!~~!!!!!!~!!!~~~ 
Bugün saat 11 matinelerinden itibaren 41--ml:lmml~••••--~ 

TURK Si EMASI DA 
Sinema ve temsil san'atının bir şaheseri: 

DAKTiLO E LE ı 
MARIE GLORY - JEAN MURAT - ARMAND BERNARD 

Şimdiye kadar görülen Fran11z operet vt kemedilerinl en milkemmeli. Emsalsiz bir musiki - En gilzel 
ıarkı ar • Neıe ve zevk filmi. 

nAveten: (AMAN KARIM GELiYOR) ilci kı ımlık tamMıan ronkli müıildi rövll ve komedi filmi. 
Suvareler için yer eriıMıi evvelden temin ediniz. Tel .40690 -«!Bil _____ _ 

iPEK~-.... MELEK~-. ELH AA 
YAT ili iR GÜ Ul ER BiRLE . CE D üLE 

N R 
HERBERT MARSHALL, Robert 

:Mcırtlı 11 Eggnt. - Gusta.v Fröblich ve 

u u 
MONTGOMERI 

Seanslar : 1 - 2,30 - 4,30 • 6t30 
"allmiiiısc:J• llavet n : JURNAL. Cuma sabah saat 11 de tenzHAth matın 

Birinci teşrin 19 

Marsilya Facia ı 
~~--~~--~~~~~ 

Esrare .giz Dilber Kadın 
Da Yakayı Ele Verdi 

Facia Esnasında Londrada Garip 
Bir Hadise Oldu 

Dü11 ı•lırl11tlzıle, A•• Trig•tl• klli•••üul• Kınıl Al.budr' .. f.tlr•hatı 
rah i9'n gapcl .. a,iıuı •• iki ••latallf fatih 

( Boştarafı 1 iuoi yüzde ) 

ve Saray • Boına f ciaaının kur
banı Aroidiik Fraııauva Ferdi· 
nand'ın noktai nazarı Hırvatistaala 
Avusturya ve Macarialanı birleı· 
tirmek olduğu için, bugHnkn 
Yugoslavya httkümet adamları, 
bilhassa faciaya bu noktadan 
hayıfla11ıyor ve hiddetleniyorlar. 

K ti in Hliviy ti Na 1 nl şıldı? 
e.Jgrat, 18 (Hususi) - Kral 

Alekaandınn katili Kalemenin 
resmi gazetelerde lntiıar eder 
etmez, iter ikiai de Yu~oalavyanın 
cenubunda oturan, fakat ayn 
.. birlerde ikamet eden iki kiti bu 
adamın Vladimir Gueorgiuef na· 
mmda bir Bulgar olduğunu Ye Sof
yada ikea tanııhldannı YugoalaY 
zabıtaaına blldirmiflerdir. .Bu 
adam Makedoaya ihtilll komite• 
aine m&nauptu Ye 1924 te Bulgar 
meb'uıu Hacı Dimovi komitenin 
emrile öldUrmUttU. J 930 da ise 
yine komitenin Protegerov hizbine 
meoıup T omalejaki'yi vurmuıtu. Bu 
yak' a üzerine tevkif edilmif, fakat 
bir sene ıonra çıkan umumi bir af· 
tan iıtifade ederek serbest bırakıl
mııtı. O zaman, bu adamı, ko· 
mite reisi Mihailof maiyetine al· 
mış ve şoförlüğUne tayin etmişti. 
Ayni zamanda komitenin bilhaasa 
Macaristanla olan kuryeliğini yap
mış ve Makedonya komitesi İll 
Macarlıtan mümeaslli Siril Oran• 
gov Bulgariıtana dönünce onma 
vazifesini üz.erine al11119tır. 

Maamafih Paris Emniyeti Umu-
miyclinln elde ettifi bazı malfa
•at, Yugoalav ubıtaaına ve• 
riien bu hmrlerin bir kıamıaı 
teyit etmemektedir. 
itin içinde Ayrı Gruplar Varmr' 

Parlı, 18 (Huıust) - Şimaiye 
kadar yapalan tahkikat ~öıteriyor 
ki Kıral Alebandra kartı tertip 
edilen auikaat bir ıaerkuden id.are 
edilmekle beraber bu İjİ yapmıya 
me ur olanlar, ayn ayrı gruplar 
halinde sevkedllndşlerdtr. Bu 
gruplardan bazıları, biribirinin 
faaliyetinden h.nberdar değillerdi. 
Bu nokt inazar, bilhassa Lozan 
polisinindir. 

Bu t kdirde Kr merin riya• 
seti altında la lçreden Frnnsaya 
gel n ve içlerinde katil Kalemen 
namı diğer Suck, namı diğer ko· 
mitecl Gu orgulef bulunan grup· 

ta batka ırruPlann da ayal mak• 
Ntla Franıaya glraıft olmalarw 
kabul etmek icabeder. Her neka· 
dar bualardua ses ve sada çık· 
mamıısa da itin mantıkid budur. 
Cenevre H8kGmetl MUfk UH 

Mı Çıkarıyormuş ? 
Maamafih elyevm Ceoevrede 

.._ ........ r i e 
met sosyalistt ir. Ecnebilerin ika· 
met hakları hakkındaki dllştinnıu 
aeniftir. Bo noktadan Fransız Ye 

Yugoslav polisleri, talılcikatlannı 
yapmak fçia bir par~a zorlukta 
karıılapııılarcbr . 

Diier taraftna CenevreRİD 
Emil· Yung sokağında (3) numara
da bi6 idartthane vardır ki burada 
Huvat matbuatı iımi altında 
Y ugoalavya aleyhinde bir bt11ten 
çıkarılmaktadır. Bu hususta Yu--
goılavya hükumeti, Cenevre ma
kamatmın nazarıdikkatini celbet• 
mişıe de bonn nldınş edilmemft
tir. Yapılan ta'1kikat göstermiş• 
tir ki bu yaııyt n~reden Madam 
Jame isminde genç bir kadındır, 
epey zaman dolitor PaYeliç'ln 
kltipliğini yapmııtır. 

Diler Öl lerln Muayenesi 
Marailya ( Huıuıi ) - Kırala 

suikast y pıldıiı sırada atılall 
kur.şunlarla maktul dU9en iki 
kadından biri Madam Y oland 
Farai dif[eri dul Madam Düb· 
rek'tir. Kadınlara isabet eden 
kurşunlar bulunamadığı için bun• 
larm ne suretle lildftrftldüklerl 
kat'iyetle anlaftlamamııtır. Katto 
lin cesedinde iıe hiçbir kurıun 
yara11 yok.tur. 

Yeni Kıral Ve lltr Hlsslkab
lelvuku 

Londra, 18 - Küçük Kıral 
ikinci Piyerİıl, babaıımn ölömüntl 
haber allflna dair okuduğu mek· 
tepten malumat veriliyor: 

Kırat Alekaandr, ojfonu mek· 
tebe verirken diğer talebeden 
tamam n farksız bir muamele gör
mesini istemişti. Bu sebeple küçük 
Piy r dlğcır taleae gibi futbol 
oynayor, jimnaatik yapıyor, ylizl1· 
yor, dr r tıılehe gibi k çük bir 
odada yalnızbaşınn yatıyor, umu· 
mi yom h ede yemek yiyor, 
sınıfta hiçbir husuıi mu mele 
aörmUyordu. Marsilya cinayeti 

( Devamı 9 uncu yüzde ) 
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İTTİHAT ve TIBAKBf Marsilga Faciası 
---- -

Esrarengiz Dilber Kadın Nasıl Doidıı ? .. 
Na•ıl Ya,.tlı ? .• 

• inci kısım No. 92 
HIW' hakkı mahfuzdur. 

19 - ıo - 934 Nasıl Ôldi? =======.Ziya ~akir 4;===========================::ı' Da Yakayı Ele Verdi 
Ermenice Bir Gazetede Dikkate 
Şayan Bir Mektup intişar Etmişti •• 

( Şıtak) ta Osep isminde bir kadar kadın ve 
mektep hocasının hareketile ba,
)ıyan iayan (Kövaı) ka.zaıına sira
yet etti. .Şıtak - Van - Bitlis 
telgraf teUeri derhal kesildi. Ci
vardakl karakoJlar basılarak jan
darmalar kimilen katledildi. Türk 
ve Kürt köylerjne karıı geniş 
miky ila bir katliam baıladı. 
ArtJk kazalarda bulunan asker 
ve jandarma müfre:ıeleri le teıkilatı 

mahsu11 kuvvetleri, ya imha edi!
miJler veyahut çekiJmeye mecbur 
kalmıılardı... isyanın ıilr' atle bü
yDmesi, hlikümeti tamamen şaıırt
mıfb. VilAyet merkezindeki son 
inzibat ve asayiş kuvvetleri de 
isyanın bastırılması için yola çıka· 
rılmışh. Bu suretle de komiteciler, 
arzulanna muvaffak olmuılardı. 
Şehrin bu suretle mftdafnıı kuvve
tinden mahrum kalması üzerine, 
orada da derhal ihtilal patladı. 
İlk har l{ette, ( bef bin ) silahlı 
ko:niteci ortaya atıldı. (Hamit ağa 
kışla ı) na mü ssir bir ateş açı ldı. 
Küçiik karakollardaki efra ttan bir 
fert bile sağ kurtulmadı . (İçşehjr) e 
tanrru:ı başladı. Osmanlı bnnkası, 

OUyunuumumiye, reji, posta-telgraf 
daireleri, bir anda bombalarla 
bnvaya atıldı. lsJim mahaJJeleri
nin her tarafım insafsız aJevler 
sardı. En güzide komitacılardan 
yedi yüz Ermeni feda.isi, ( Van 
kalesi ) ne karşı bombalarla bir 
W.C... yaptı. F .... t bulup ta 
buraya iltica edebilmit oJanJan 
imb } b ıladı. 

(Hayestan) ismindeki ermeni 
gazetesinin 6 Temmuz tarih ve 
25 numaralı nushaamda, - ibtiJAI 
merkezinin raporlanna nazaran .. 
bu kanh facia fu suretle tasvir 
ediliyor: 

[ • · • • biz düşmanda11 virml
den fazla mevki zaptettik. l~yanın 
dörduncll günü, en bOyUk muzaf
feriyeti ihraz eyledik. Hamit ağa 
kıılasmda infilak ta ogün oldu. 
Biz, kıılanın temeli altına bir 
bomba koyduk. Bomba, ateı aldı. 
Fakat binayı tamamile tahrip ede
medi. G ece, kışlaya alet verildi. 
Askerin bir kIGmı (ki bunlar, hu
dutlardan gden ve tedavi edil
mekte oran ağır yaralı Tnrk 
askerleri idi) bu yangında yandı. 
Bir kı•mı da, gecenin karanbim
dan istifade ederek kaçh. 

Hiicuma kallupn hükumeti, 
ric'ata mecbur ettik. (Asker, jan
darma Ye e)İ 8İ)ih tutan ahaliden 
m0re1kkep) altı bini mütecaviz 

olan hUkuıaet kuvveti, takriben 
bin mecruh ve maktul verdi. Bü
tün tarihimizde böy!e şanlı mUsa· 
deme kaydolunmamıştır. 

(Goçoak) adım taşıyan ermeni 
gaz.etesiade (Vao) dan yazılan 2.f 
Mayıs 331 tarihli mektup: 

[. . . Nisanın 1 inci giinU baş
hyan harp, 23 g\in devam etti. 
Türklere galebe çaldık. Kaleyi 
zaptettik. Bütüo qlalarla 10 top 
aldık. Kışlalarla hükumete ait b.1-
nalan yaktık. Üç gfuı sonra Rus 
ermeni gönüllillerf ve bir gün 
ııonra Rus ordusu buraya geldi. 
Şehirdeki hancler:U hemen bUyilk 
bir kısmı yanmıt; yanauyanlann 
fist katlan da top ateşinden U.. 
••p olmuftur. Vanda ancak {1500 

çocuktan baıka 
Türk kalmamıı· 
tır. ] Bunlar, Ame· 
rika mmtakasın· 
da muhafaza edi
liyor. Rus ordu
ıu tarafından yi· 
yecek veriliyor. 
(Aram) Van vali
si olmuştur. Bll
tün davalar er

meni lisanife gö· 

rülüyor. Köylere 
ve kaaabnlara, 
ermeni memurlar 
gönderiliyor.] 

Müteferrik er
meni vesaikinden 
çıkarılan par· 
çalar: 

(Kafkas hı
divi (Kont Vara
nof Daşkof} un 
telgrafnamcsine 
göre, mahalli 
mez ur ahalisi 

{ 

tarafından (Aram 
paşa ) namile 
yadolulan Aram 
Manokyan, (Van 
mutuarrıfı) tayin 
edilmiştir. Mu
maileyhe, me· 
murlarmı crme
Dileı-dea tefldl 

Hmçak komitesi fodailerindeu Apet ve Antrasyanın hatıraaı 
için yapılan bir tablo (Bir E rmeni mektebinde tiyatro 

pemeal olarak kbJJamhyordu 
etmek sal&biyeıti verilmittir.] 

(Bayea•an gaz.eteai - numara 26 
O Temmuz 1915) 

[ Düşmanın kül olmuş kışlala
rına §U, adetleri sayılamıyacak 
derecede olan zayiatına bakını:ı.l. 
Askerlerimizin kahramanane mu
ka vemeline bakınız.. kalbiniz, 
ümit ve cesaretle dolu olarak 
milletin yeniden hayat bulması 
bayramına hazırlarumz. Y aşaam 
ermeni askeri.. Y &fasın ermeni 
milletil ... 

[Van müdaf aai milliye komitesi 
raporu] 10 Niaa.n 1915 

( Dün alqam ( Ararob ) ın 
merkezinde üç mevki daha b
zandılıı. Birçok Türk öldürdük. 
Geceleyin, ileri meV7.ileri yaktık. 

[ 13 Nieaıı tarihli ayni raporuo, 
3 üncü maddeai j 

[ Bu gece bombalar ve ll
ğımlarla, tüttbaciyan menii
mizin kartwnda bulunan ( T o
pal molla) mn hanesini berhava 
etmeye muvaffak olduk. Buram, 

lstanbul 6 ncı hukuk ll'lahke
meslllden: Ku•kapıda Nitaacada 
Havu:ılumeaclt aokak Satır larıaail ata 
hane.inde mukim; Canbaz Necmi Ef. 

Ramide Hızırbey ııokatında 18 
numaralı haaede mukime Kadriye 
lıanırn tarafınclan aleyhinize açılaa 
neaep Ye nafaka daYHıada Uıamet
kihlauıın meçbuliyeti haaebJle hulıulıı 
U5Ulil muhakemeleri kaııuauaun 141 
inci maddesi mucibince dnetiyeaia 
tS ııtn mlddetle ilanen teblitine 
karer verilmiş olduğundan ve daYC• 
tfyeuin bir nuıhaaınua dahi ınahkente 
divaahane.U.e talik edilmit buhıadu
ğundan tahkikat paii olarak tayia 
olunan 15 Tetriııisani 934 tarihine 
müaadif Perıembe günn aaat 10 da 
mahkemede hazır bulunmadıfınız ve
ya bir Tekil .. önderıneditiniz takdir
de tahki katın gıyabınızda bakılacaiı 

tebliğ makamına kaim ol•ak ilzere 
llia ohmur. (143) 

Tnrklerfn en kuvvetli bir mevzJJ 
idi.) 

( 14 Nisan tarihli ayni raporun 
6 ıncı maddt1i) 

Ayni mealde olan binlerce 
vesaiki buraya dercetmekle bu 
bahai daha fazla uzatmaktan i eti· 
nap ediyoruL Tamamen elde 
mevcut olan bu veaaik göıter
me ktedir ki, Van ile Bitlia hava
lisi, birkaç gUn zarfında, her tara
fından ~umanlar tüten! alevler yük
aelen bır maktel bahne girmiıti. 

. (Arkası var) ---
Randevu Evleri 

Ahlaki zGbıta memurları son 
bir hafta içinde ıebrin muhtelif 
ıemtlerinde gizli olarak Jıleyen 
6 randevli evini kapatmıılardır. 
Bu evlerde pek genç yaşlarda •e 
hastalıklı kızlar bulunarak haa-
taneye sevkedilmiılerdir. Bu gizli 
evleri itletenler de mahkemeye 
verilmiflerdir. 

... ·-·········· .. ·····-·······--······ Fransızca mualli;i·· .. ···-·· 

FAZIL 
Harb'yc Ne aretl eski 01Glerciml 

Fener~olu, Yaverağa sokağı, No. 28 

Kıra/ Dün 
Gömüldü 

( Batlarafı 1 inci yüsde ) 
OfJeaa daiJnın llzeriade ylkael
mektedir. Kıral gömtiltırken bfttun 
halk ağbyordu. H&vanın kapalı ve 
yağmurlu olmuı, binlerce inaanm 
cenazenin arkasından gftmeıine 
mui olamamııbr. Belırat yolları 
canlı nehirler gibi insanlarla ak
maktadır. Gelen çelenklerin içinde 
alhn Ye gfimllı defne dalJarile be
raber alellde kır ç.içeklerl de 
vardır. 

Loadra, ıs (A.A.) - BeJgratta 
yapılan Kıral Aleksaadr'ın cenaze 
merasimi münuebetile Londradaki 
hususi ve resmi dairelerin bUtnn 
bayra)dan yan• çelôlmiftir. 

( Baıtarafı 8 inci yüzde ) 

gftnO kftçUk Piyer arkadatlarile 
bahçede oynuyordu. Fakat bir 
ara durakladı. Hiçbir ıebep yok· 
kea nq'eai kaçtı. Sonra tekrar 
oyununa başladı. Hadise okadar 
ani olmuıtu ki etraftakilerin naza· 
rıdikkatini celbetmitti. Bir müddet 
sonra mektebin müdürü gazeteler 
vesıtasile cinayetten haberdar 
oldu. Fakat işte mubalağa oldu-
ğunu zannederek mektepte ıUyu
una bir müddet mani oldu. 

Ertesi gün erkenden çocuğun 
mürebbisi mektep idaresine mli· 
racaatla Piyerin Sırbi;tana gide· 
ceğinl ıöyledi. Çocuk uyuyordu. 
MüdUr onu uyandırdı. Bunun 
ıçın bir sebep arayordu. Bu 
müddet zarfından kahvaltı ha· 
zırlanmııtı. Çocuk karnını doyu
rurken ağzını açmlyordu. Bir 
parça sntln kahve içmek istemiı, 
fakat yudumlar boğazına dllğtim-
lenmiıti. MUdür bu arada baba· 
ıının hafif bir kaza geçirdiğini 

ıöylemiıti. Çocuğun teesslirll 
büyüktü. Valizler allratJe hazırlan
dı. Otomobile bindiler. Fakat 
binmeden evvel küçük Piyeri 
kollarından tutup otomobile çıkar
mak lazım gelmiıti. Otomobil 
100 kilometre süratle ilerliyordu. 
ŞoförOn yanında bir adam vardı. 
Bu, bir İngiliz poliı hafiyesi idi. 
Çocuğun yanında da mürebbisi 
Miıter Parro. Yugoslavya 
Sef aretlne vardı klan zaman 
bayrağın yarı yanya inik olduğu· 
nu gördOler. Çocuğun gözlerinde 
bir damla yaş belirmiıti. BirUirlD 
dllşmOyordu. Orada Riç oteUne 
gittiler . ve ikinci Piyer, herkesin 
l.Ormetlcir 1el•mlan arannda 
blyülr anneıi t-•kf Romanya Kı
raliçeıi Mari ile kartılafb. Bu 
derece azap kafi gelmiıti. Ağla
yarak büyllk anne1inln kolları 
arasına ahldı. 

Tahkikatın Son safhası 
Manilya, 18 (A.A.)- Marall

ya cinayetinin faili Kalemenln 
şeriki cürümleri olan Ratiç ve 
Pospifll dfln gece Annesi hepi.
hanesinden Marsilyaya getiril
miılerdir. 

Pospitil'in istiçvabı neticeain-
de dört tetlıişçinin 29 Eylül tari
hinde lsviçre hududunu atmış 
oldukları anlaşılmııtır. Bunlar hu
dudu aahte pasaportla geçmitler 
ve 29 Eyiulden itibaren Pariste 
ikamet elmiı!erdir. 

PospiıiJ, 9 T eşrlnievvel suikas
tini gazetelerden öğrenmiı ol
duğunu söylemiıtir. Kendiıi Ratlç 
ile beraber tekrar Iniçre hudu
duna gitmek istemiş ve zabıtayı 
ıaşırtmak için fontenbUfda mola 
vermiı ve nihayet Annemass'de 
tevkif edilmiştir. 

Poapifil, şu sözleri ilive et
miıtir: 

Pariate ne yapacatı•u bilme
diğim gibi ukadaşlarım da ne 
yapacaklarını bilmiyorlardı. Şayet 
kralı öldürmek matlup olduaunu 
bifmiı olsaydım bu iıi yapmak
tan kat'iyen ııeri durmazdım 
ve menıup olduium t~şkiJAtın 
emrine itaat eylerdim. Ken· 
disinln cinayette feriki cü-

1 

1 

saıından biri olan Kreamer hak
larında tevkif müzekkeresi isdar 
ecilmiıtir. 
Belgratta 29 Resmi Heyet Var 

BeJgrat, 18 ( A. A.) - Kıra} 
Aleksandr'ın cenaze merasiminde 
hazır bulunmak U:ıere buraya 
gelmiş olan ve adetleri ( 29 ) a 
baliğ bulunan ecnebi heyetler 
reislerinin dün kiffeai müteveffa 
kıraln tabutu üzerine çelenkler 
koymuşlardır. 

Muhtelif parlamentolar murah• 
has heyetleri Yugoslavya parll• 
mentosunu ziyaret etmifler ve 
orada ayan ve Meb'usan Meclis
leri divanlanmn azalan tarafından 
kabul edilmişlerdir. 

Macarlstanın Şiddetli bir 
Tekzibi 

Budapeşte, 18 (A. A.) _ Ma· 
car telgraf ajansı bildiriyor: 

Bazı ecnebi gaxeteleri, Macar 
zabitlerinin ıeref ve liayaiyetler.i
ne dokunacak ba:ıı havadisler 
neşretmiılerdir. Bu havadialere 
göre, mUJteciJerin eski kampı olan 
Jankaputszta' da Macar sabitleri 
Hırvat muhacirlerine giiya bir 
tedhif hareketinde bwunmak için 
ders vermişlerdir. 

Salahiyettar Macar mabafill 
bu haberleri hat'i ıurette tekzip 
etmekte ve bunları hainane bir 
iftira diye tavaif ederek infial ile 
reddeylemektedir. 

. T ekzipnamede de denildiği 
gıbl bu haberler dünyanın hiçbii 
tarafında kulak asılmıyacak de
recede saçma haberlerdir. 

Fransız CUmhr Reisine Alkı' 
Belgrat, 18 ( A.A ) - DU11 

akıamld gazeteJer, Belgrat abae 
liai tarafından Fransa Reisicllaı. 
buruna kartı göıterUen hararetU 
kabulden bahsetmektedirler. 

Gazehlerln Y.azdığına g&re, 
M. Albert Lebrun'iln Prens Pol 
ile birlikte binmiı olduğu otomo
bil istasiyondan çıktığı zaman 
halk içinden ge!en bir coşku~ 
lukla mUıarllnileyhi alluılamıı 
ve yaşa diye bağırmıştır. 

Ankara ve Şehrimizdeki Ayinle, 
Şehrimizdeki Ayatriyada kiliae

ıinde olduğu gibi Ankarada da 
dün Belıratta tedfin meraıiml 
bugün yapılacak olan mftteveffa 
Yugoalavya kırah Alekaandr haz.
retlerinln i.tirahati rubu için Yu• 
goılavya orta elçiliğinde bir ayini 
ruhani yapılmıştır. Bu mlbıasebetle 
elçiliğin bOyük aalonu ıiyah örtll 
ve tnllerle kapatılmlfb. 

Salonun karşı gelen yerine de 
bir kürsü üatlbıe mftteveffa Kıral 
Aleka.ındrm yağlı boya yapılRUf 
bir tabloau konmuıtur. 

Rcia:cumhur Hz. namına vaver• 
leri Cevdet ve hususi kale~ mil• 
dilr muavini Sabit Beylerin bulun• 
duklar bu dint merasimde Baıve
kil. lımet Pap Hazretleri il' 
refikal.ım Hanımefendi, Hariciye 
Vekileti Vekili Dahiliye Vekill 
Şükrü Kaya Bey, Vekiller, 
Ankarada bulunan bDyük ve 
orta elçilerle bu elçilikler erkinı, 
Hariciye Vekaleti Umumi Ka. 
tibi Numan Rıfat, Ankara 
Vali ve Belediye Reiai rftm olarak lttibam edflmekto 

oldujunu 6ğranen Po•pİfil, kati
yen heyecana kapılmamıt ve ted
hişçi teıkilitınm tayin edeceği 
avukab kabul edeceğini illve ey-

Nevzat, mevld kumandanı Sıtlo 
pafa, emniyet müdllrü Salih bey
ler huır bulunmuşlardır. 

lemittir. Muatantik Ratiçi bticvap 
ettikten ıonra onu Poıpİfil ile 
mlivacehe edecektir. 

Eka An Provana'ta yakalan
mış olan Marie Udrof lımindeki 
kadJn)a tedhitçiler teıkiJlta rüo-

Merasimi müteakip hazırun 
elçi M. Miralav Yankoviç ile 
refikasına taziyet ve tee&&ürlerioi 
bildirmişlerdir. 

. Ruhani merasim bu maksatla 
latanbuldan gelm:ı olan Beyoğlu 
Metrepolidi tarafından yapılmıtbr. 
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Başmabeyncinin Sözleri •• 
Kıral Birinci Fransuva Tahtının Önünde Dikkate 

Şayan Bir Nutuk Irat Etmiıti .• 

Büyük salonun bir köıesinde 
Kıralın tahta bulunuyor; Kıralın 
oğuJları, nedimeleri, hususi ben· 
deginı tahtm etrafında üçer, be· 
ıer kişiUk gruplar halinde topla· 
myor.. Kulaktan kulağa kayan 
dedikodular, hazan hafif bir te· 
bessüm, hazan da zaptolunamı· 

yan kısa bir kahkaha ile karıa
lanıyordu. 

Kapıda birdenbire Başmabeyn• 
cinin gür sesi yllkselmiıtl: 

- Efendiler!. Haımetlfı, Kır al 
Hazretleri. .• 

Birdenbire o kaynatan vllcut
ler duruvermiş, berkeı yerlere 
kadar eğilmiıti. 

Kırat Birinci Fransuva, ıırtın
da koyu viıne rengi saten ceketi, 
etrafı beyaz kllrklil pelerinini, 
belindeki kemerden ıaJlanan el
maı iılemeli kUçUk ve zarif 
hançerile sol elini uzun kılıcı· 

nın kabzasına dayıtmıı, dim• 
dik yürüyor; neş' eli nazarlarla 
etrafı süzüyor .. Önlerinden geçtiği 
aaray kadınlarına, tanıdığı asal· 
zadelere kısa cümlelerle iltifat 
ııösteriyordu... Bu eınada, eğilip 
doğrulan vücutların ipek elbiıe
lerinin hışırtılarından, minnet ve 
şükran ile kıpırdayen dudaklar 
arasından çıkan hafif mırıltılardan 
baıka hiç bir seı ititilmiyordu. 

Kıral, tahtanın önüne geldik· 
ten sonra, sağ elile tahtan kena• 
rına dayandı. Katlarını çatb. 
Batını kaldırarak bir labze dal· 
aınlaşan nazarlarile etrafına baktı. 
Saray kadınlan ve aıılzadeler, 

karalın bir ıeyler ı6yliyeceifnl 
anlamıtlardı. 

Birinci Franıuva: 
- Madamlar!.. Benim ıaclık 

aıılzadelerlm ! ... 
Tavnnda bug8ne kadar hiç 

ldmaenln g6rmedii1 bir ciddi
yet vardı. 

Kıra), herkeste hayret uyan
dıran bu ciddiyetle 16zUne devam 
etti: 

- Tekrar aranazda bulunmak 
1aadetine nail olduğum için cid
den bahtiyarım. Sizden ayrı ya• 
ıadığım günler, yalnız bir ıey 
dütünmUı ve fU ıualin karıısmda 
cevap bulamıyarak lizUlmüıtUm: 

- Acaba ben ( Pavi) de 
vazifemi tamamen ifa ettikten 
ıonra mı esir oldum ?. Yoksa, 
bir becerikıizliğe kurban olarak 
mı bu acı cezayı bulClum? .. 
Efendiler!. Yanımda bulunan ve 
benim gibi son dakikaya kadar 
lolacını elinden bırakmıyan asıl· 
zadelerimt iıhat ederek söylüyo
rum ki, mağlup olan kıralmı:ıın 
kılıcı değil, sadece F ranıanın 
talibi idi.. Fakat bugün de 
ılze ıunu teb9ir ediyorum ki : 
E11ret bayahmım hitam bulduju 
dakikadan itibaren artık Franıa
aın talil tebeddlll etmlı, o n8· 
huaet günleri hitama ermiıtir. 

Birdenbire koca aalonu bir 
ıakırtı kapladı: 

- Yaşasın kral .•• 
Sesleri, tavanlara ve duvarlara 

çarparak caddeye taıtı. Biribirfni 
ezen, çekiştiren, bir ta1bal ıerbeti 
içebilmek için önüne geleni dir
ıekleyen, can acısından klifllrler 
eder~k inleyen halk; pençereler
den taşan bu alkıt aadaları kar
ıııında bir lahza duraladı.. Ve ( 

sonra, • hangi menbadan ilham 
alındığı bilinmeyen - coıkun bir 
net'• ile: 

- Yaşasın krall 
Diye bağırdı. Bu seı, dakika· 

larca uğuldadı. Bir sağnak gibi 
her tarafı dolaştı... Karalın gözle
rinde meserret nurları parladı. 

Kalbi, göğsilnil parçahyacakmıı 
gibi çarptı. Dudakları kıpırdadı. 
Ancak kendi duyabileceği kadar 
yavaı bir ıeıle: 

- Tebaam, beni daha bili 
ıeviyormu9. 

Deye mırıldandı. •e ıonra .• 
hu heyecanı geçer geçmez, tekrar 
ıöze batlttdı: 

- Efendileri.. Bugüne kadar, 
d6rt taraftan sarılmış dUşman 
orduları arasında tek başına ka· 
lan Franaa, varlığını kurtarmak 
için yalnız kendi mevcudiyetile 
çalışıyordu. Fakat artık bu vazi· 
yet değişmiştir. Bugünden itiba· 
ren Fransa yalnız değildir. Bu
günden itibaren Fransa, Türkle
rin pek alicenabane olan yardım 
ve müzaheretlerini temin etmiıtir. 
Bizi hiç bilmeyen.. Bizi hiç tanı• 
mıyan.. Bugüne kadar bizden hiç· 
bir fayda görmedikleri gibi, bugün 
de bizden hiçbir menfaat bekleme
yen bu mert •e aıiJ mlUet, biı:e 
inanılmayacak bir dostluk göster· 
mittir. Ben, timdi ıiıe fU .özleri 
ıöylerken yer yerinden oynuyor .• 
Yüz binlerce Ttırk aıkerl, bizim 
davamızı halletmek için, dGıman· 
larımızın hudutlarına doğru ller• 
liyor. Bu bOylk doıtlarımazın ıa· 
yeıinde, dllımanlarımızın pek az 
bir zaman zarfında mailôbiyetle
rini g&receğiz.. Zararlarımızı taz
min edecetız. Y enlden lcu.vet 
bularak (Pavi) deki matlübiyetln 
tealrlerlnl btlabOtlln llleceiiz ••• 
Haydi madamlar.. Haydi, efen
diler.. G818n0z.. Neı'eleniniı •• 
içiniz.. Oynayınız... Artık dlltlln• 
mek ııraaı, dOımanlarımıza ıel
miıtir. 

Muzika derhal 1Urültlll8 bir 
valı bavaıı çalmıyn baılamıı: 

- Y aşa1ın, Türkler .• 
- Y aıaıın, kıral... 
Sesleri; coşkun bir deaiı ça· 

gıltısı gibi her tarafa taşmııtı. 
Kıra) yorulmuş, geniı genit 

nefeı alarak tahtına oturmuıtu. 

Etrafını saran kadınlara, asılzade· 
lere kahkahalar savuruyordu: 

- Hey Allabın gUnU.. Meğer 
hayat, aadece neı'e ve sürurdan 
ibaretmif.. Emin olunuz ki ıu 
dakikada kendimi yirmi beı yaı 
gençleımlt buluyorum •. Şu renkler, 
şu tebessümler, fU zıya, ıu mu
zika, ıu dönen çiftler .• lıte bayat .. 
Hey, Mösyö d6Baıinyak1. benim 
aadık hizmetkarım!. Şu anda, 
neı'eyl yudum yudum lçmeK 
isteyen efendine, bir bardak 
Burgonya ıarabı .• 

Diye bağırdı. .. 
Kıral Birinci F ranıuva, haki· 

katen net' eyi yudum yudum içi· 
yor, içtikçe meetoluyordu. 

Birdebire baımabeyincinin ıeıl 
duyuldu: 

- Monıinyor lgnaa d6 16yull •• 
Karalın birdenbire yüregl 

çarptı. YüzUall buruıturarak: 
- Bu mutaaHıp papaz da, 

nerden çıktı? 
C Arkaaı .ar) 

Mı 

~ 
~ 

- Güneıten mi yandm·i. 
- Hayır, deniz banyoıund•af •• ,._..,........_.............................. ---· ·~ 
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BIBAYE 
•• satanda •ergtla 

L----------- Yazan: Firdevs lsmail 

YALNIZ ZENGİM Mi SE~ER ? 
Lokantanın çalışk;;· .. ·;;;;~~~ ............ :: .. v;i:. Necati bey artık bu 

Meliha, aıska vllcudunu genç ada· ay beni muhakkak koYacak. 
ma doğru fazlaca eğerek sıcak, - Yok. O, çok iyi kalpli bir 
tatlı bir sesle sordu: adamdır. Siz bir iı bulana kadar 

- Hamit bey, daha acıkma• onun bekleyeceğine emin olunuz. 
dımz mı? Hamit ha1talarm hırçın iıtih-

- Hayır. zaıile acı acı güldll: 
- O halde ılze biraz meyva - Bir İf mi? Ben artık çalıp• 

getireyim. mıyacağım Meliha. Fakat biraz 
- T eıekkUr ederim. çalııabllıem de fU adama olan 
Ona dört taraftan aealendlklerl borçlarımı ödesem. 

için HAmit beyle istediği gibi Halbuki onun otel 1abibine 
meşgul olamıyordu. Durmadan, borcu yoktu. Neı'e ve aaadet 
dinlenmeden mllıterilerin kimine yüzü görmiyen bu biçare ftçi kıs 
çorba, kimine köfte, kimine de biriktirdiii para ile buta Hlmi-
karpuz, yahut kompoıto taıırd din dokaan günlllk yatak ve yi· 
ye bu ıı6z açtırmıyan ifin ara• yecek bedelini vermiıti. Her ayın 
sında bile etsiz, uzun yüıtlni bir ilk gllnll Necati beye poıtacı 
masada bilaiz oturan Hamit beye bir zarf getirirdi. içinde otuz lira 
çevirmiye vakit bulabiliyordu. olan bu zarfta bir de " Hlmit 
Lokanta sahibi Necati bey ikide beyin borcuna mukabil. ,, yazıla 
bir Melihaya yaklaıarak: kağıt çıkardı. 
11 

- Bak kızım öbllr maaadan da Bu Alicenap kız fazla olarak 
çağırıyorlar ,, deme1ile zavallı iki defa da doktor çağırdı. Dok-
kızcağız elinde tabaklar, peçeteler torun ilk geldiği glln zavallı gen• 
bir masadan diğerine koıup du- cin ölüme mahkum olduğunu öğ-
ruyordu. Epeyce bUyftk olan bu rendi. 
lokantada en becerikli garson o Hazin bir ıonbalıar geceli 
idi. Mihnetten ıllzUlen renksiz Hamit, Melibanın hınçkınklan 
çehresinde billur gibi parlayan araamda gayet sakin son nefesini 
uzun kirpikli siyah gözler HAmit verdi. Biçare kız• aevgllislnin buz 
beyi her görftıttnde ıefkatle fası• gibi alnından doya doya 6ptft ıou 
)asız birkaç defa açılıp papanı• ra sabaha karıı yüzOnll 6rtttl lıa• 
yordu. Bir aralık genç adama her vermek için otel aalılbl Neca-
yaklaımak fırsatını bulduı ti beyin uyanmasını bekledi. 

- Himlt beyi - Ol Bu fena iıtel.. Oau 
- Ne var? vaktlle hastaneye kaldırmak il• 
_ BuiUn çok hast&11nıL He- zamdı. Şimdi c~naıı:e m11rafın1 kim 

men yatmanızı rica edecektim... üatllne alır? 
Geaç adam ona, keadl lılerile - Bea. O benim nlıaallmclı. 
me9pl olmama•nı ihtar etmek Necati be1 ha ... ..._ ~ 

Jçin huıunetle bııını kaldırdığı ne bir kahkahaya hazırlanırken 
zaman Melibanın iri alyah ııözle- ııözlerl Mellhanıa yqla örttll 
rinde bir anae ıefkatl Hzlnce Ja• yalvaran ııöılerile kar11lqaaca 

vaıça: 

- Haklı11n Meliha; ben ha.
tayım - iıte yatmağa gidiy0111m. 
Dedi •• kalktı aallaaa, aallana 
ilerledi, merdivenleri glçllkle çık• 
tı; odaıının kapıııaı ıon ıayretial 
aarfederek açb, oldup ıibi elbl
Hıile kendial yatağa attı. Dalpa 
yatarken lokanta, otel, doktorlu 
ye Mellbaya ait dlılacelerle zihni 
yoruldu. O baata idi. Haıtaaelere 
gidip ıelmekten bitap dltmlf b~r 
baıta, yersiz, yurtıuıı:, kimaeıız 
daha fecli bet parasız bir hasta 
idi. Apğı da lokantada Meliha 
itil• uğraıırken zibai okadar 
meıguldll ki ne yaphğınm, ne 1.
ten diğinin farkında bile değildi. 
Bir mllıteri ile heıaplaıırken ilk 
defa olarak 1lrmi beı kurut fazla 
vermiıtl. O, yukarıda odasında 
yatan delice ıe•diği lıaata Himidi 
dllt8ailyordu. Bu geaç adamın 
hayatına ~it biıey bilmiyordu; 
yalnız odasını toplarken bazı sır· 
larına vakıf olmut ve oaa ait bu 
ıtrlan kendinin lflbi bll•ifti. HA· 
mit, Meliha için ıefkat• mUhtaç 
bir evllt, ae•gill bir baba vel· 
baııl herıeydi. Onu çok seviyor· 
du. Çlnkll ıavalh hasta çok glzel, 
terbiyeli bir ıençti. it'- biraz lııa
flflediil bir anda koprak yukan 
çıktı. Kapıyı açmadaa ev•el nefes 

· bile almaia korkarak etrafı dia• 
ledl, koridorda hiJ kimae olma
dıiına kanaat ııetirlace içeri ııfrdi. 
ÇehrHl humma ateılle yanan 
geace ıe11izce uzun uzun baktı. 

Sen misin Mellba? 

- Evet Hamit bey. 
- Bugln ayın kaçı, haberin 

Yar mı? 
- Otuzu ııaliba.. 

auıtu. Batını 6nlae •iclf. 
Ogthı Meliha Mecatl beyde• 

yarım gla lain iıtedi. Öğleye ka· 
dar hazır olaa ceaazenlD arkuıa
dan ti mezara kadar gitti. 

Senelerce yıprandırıcı çalıı•a-
11nın mllkifatile ona ifhel bb 
mezar yaptırdı. Her dlal baJra
mın arlfeainde mezara ııider ar 
byarak derdini d6kerdJ. Mellluı 
hayatta kendini yalnız bulmuyoP 
du. O bir ölil olaa bile Mellbaya 
bir kuvvet menbaı idi. 

Son Posta 
~e11mt, elJHI, H11 .. dre •• Halk f&HtHi 

l::akijabtiye, Çatalçeıme ıokağa, 18 
ISTANBUL 

-· Geıetemiıde çıkan )' ... 
ve reıimltırio bOtüo haldan 
mahfuz ve pıetemizt aittir. 

• 
ABONE FIATLAAI 

1 • 
Sene AJ 
Kr. ICr. 

TORKIYI ı• 750 
YUNANlsTAN 2S40 1220 
ICNEBI 2700 1400 

400 150 
710 270 
800 300 

Abone bedeli peşindir. Ad reı 
d•iittiraıek IS INruıtur. 

-· 8 GelM nret ••rl .,.,.u,,. ... 
Hlnlarde11 111es•u11~et ahnntu. 
Cevap için mektuplara 10 kuruılwk 

pul ilavesi lazımdır. 

'., Posta kutuauı i41 l.tanbul ., 
Telgraf ı Sonpo!ta 

.._ Telefon ı 20203 
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Muhtelit Mübadele Komisyonu 

Bugün Son T oplanhsını 
Yaparak Dağ or 

0n bir MDeclenberl phrfmizde 
Tilrk - Yunan mllbaclele ltlerlle 
uğrqmakta olu ...,._ •lba· 
dele koüyoaa basla IOD top
lanhıını yaparak dafılacak ve 

tarllae kUlfDUI olac-akbr. Komi.
yon dla bir am11•i heyet top
lanb11 yaparak ıon iflerl P
rl.-atttJr. Reı•imiz dlaldl umu
mi heyet toplaabaa eana11nda 
ahnmııtar. 

..._--=lo~•~•~•~•--__,f l~ ____ s_p_or ___ =ı 
J•tanbul BORSASI Bugünkü Maçlar 

18. 10. 18M Buıln Takıim, Fenerbahçe, Ş?ref 
ıtatlarıada yapılacak maçlar ıunlard1r: 

ÇEKLER Takıim ıtadıada: Beıiktaı·Galata-
kuruş kuru, Hray renç takımları. Topkapı - Eyüp 

L•••ra 115-75 Praı 11,0l A takımlan • 
N ... r•k 0,l'Ol610 Vlyaıaa 4,27'3 Beıiktq Şeref ıtadaada: Beykoz • 
Pare. 11,8' Maclrlt 8,S2 lıtaabu!ıpor A, 8 takımlan. Beylerbeyi-
•ııaae 8,2811 llerlla 1•9743 Anadoh,1 A talnmlan. 
BrllllHI 1,4025 Yarto•a 4,205 
Atla• U,41 P.,te 3,1912 Fenerbaçe dadmda: SIJepaaai1e• 
C..ene ı,ata 11111r., 79,m Fenerbahçe A. B •ve .. ••ç takımları. 
ı.ı,a a,7125 Belsrat 14,auı; Altıaordu-Ku •P8t• A takımları. 
Amututla• ı,173'7 Muana IOIUJ Bir Teblll 

ESHAM .,. TAHY:ll..AT 
Lira 1 Lira T. f. C. L l.taabul mıntakHı reiı-

ft Bulr.(Na .. ) ıo,- Bomoatl •"85 llfladen: 2911611934 Cu•huriyetin 
41••h> IO,- INJ lat.._. 91,- 11 inci yıldaıanm&nde tehrimizde ya· 

........... ı 11&,- latl· ... .uı Dahtll '9';511 pılacak kutlulama merasimi hakkında 
o:...ı. lfaaır. 21,IO Dl1uD11 Mu. 00,- ıörfltmek iizere mflttef lk kulüplerimiz 
a.1111111 • 5,- B .. Jat tertip 1 47, I k 

1 

Kentten 
Uzağa 

Bitin bir 1•tinia (t) 1orrunlufunu ; 
fidereeek lair tek bet ıl•l•k Tar. 
Altı .... Jorulaa kafuum. ,..,.ıaa 
......... isi ......... , ............. .. 
r•diael gtlnde dinl .. dlrec•tiz. • k 

Buau bll•ekle lleraw, la1rıo 
c11aı .................. ,., .. 
aerek oldutuau ptınyenz. Dar ıo
kaklar ua .. aa t•lnl•ı .............. 
akt••a katlar ohartlafımuı:, 1• da 
kfite bq1adaki kah•ed• ti•• ıeçlr
tlitlmiz oluyor. 

ftıi• l'ID imlHea eaul••••Z ( 2 ) 
rv•kkea o glatl bayi• bo.-. aı
dlrmek Jazıktır. 

Kent ( S) dardır, ılkıııkbr, as 
..... g5rlrl Yaıayaalana ite ırl••• 
.. a... baau ( 4 ) yudar. Bu b!"~• 
ıazaauııe alarak lüç ol•u.. 7etıaın 
bir tek al•lnde kentte• uzata kırlara, 
denls kenarlanaa fitmemiz prektir. 

Açıklık, giinq blu caablık, dinçlik 
· ••rir. Yorpa kafalan••• dialenir. 
Yıpranmıt ıialrleri.U.. bir aeulık (S) 
••lir. 

ftıi• si•Ornlzl bipe pçirirHk. 
•rteıi ırtln itimize~ l'•ç•• J•tialn 
yorpnlutunu fidenait im Mçi•de, 
dinç, canlı d4neris 1 • 

ismet s.ı ... ı 
1 - Yeti • hafta 
2 - Onulmak • lltifacle etmek 
3 - Kent • tehir 
4 - Bun - ihtiyaç 
5 - Acarhk - kuYnt 

Öz · TUrkçeyle Bllmecemlz · 
DUnkU Bilmece 

1 2 J 4 5 6 

Siz de bir 

ffAYYARE PiYANGO 
bileti alınız. 

llıtiyarlılda s1ngin olmak 

.tlmkündür. lln•da 
~lileriaden Mehmet 
ata TAYYARE Piyan
ıoıandan ( 10.000 ) 
Ura kU&IUIUftır. 

latanbul 7 iacl icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 

llrkeU U.,tl • u ,7 reiı erinin •eya u iipleri namıaa ic•_E 

~ ........ 
• 9' IO P. 26,90 

A••d•'•" ıoov. 4S,SO 
fark D. Y. OO.
la • Traanr Sl,73 
Oıktw •• ıı,
Terk•• il• 

"-'zar gln6 • at tam 18 de mıntaka 
merkezini teırifJerl ehemmiyetle rica 
olunur. 

Birinci derecede ipotekli olup yeminli liç ehlivukuf tarafından 
tamamına 1260 lira kıymet takdir edilen latan bul' da Şehza• 
debaıında Kalenderbane mahallesinde Şehzadebap caddeainde Ea. 
ve yeni 43 No. h kip bir d&kkinın tamamı açık artbrmaya 
vaıedilmit olduğundan 26-11 • 934 tarihine mllsadif Paıarteal 

fa. 16 ya _.... Wrinci artbrmuı 

Ha .. ,.. .,,_ 

Telef•• 11,25 

T•r~H 
llalll'Kr.Fo.1886 140,-

• • • 19JJ 96.50 
• • • ııu 92.!il 

lllektrlll -,-

MESKUKAT (*) 
Kana, 

1'lrll ...._ ---. ı (ffaalQ 

.... • •• l ca .... 
Jr. • • (Valal() 
.. • - .... beflblrllk 
lleeWl19 11,00 
...... (0& .. > :uo 
W.a........,.•llaltaa 

'~' 4,. 
(Mim) ... 

(Clahuiyet) G5Q 
(ffaalt) araala 3.61.1 
(R .... ) • _,, 

tV.Mt) • tlSJ 
,., ...... harlel 

100 Yaşında 
Avustralyanın Yüzüncü 

Yılı Kutlulanıyor 
LODdra 18 (A.A.) - Glueeeter da

ka• bu ..... Malbam'a relmit. li•aa
da harp re•ileri Ye tayyareler ken
diainl getire:a "H. M. S. Suuek1,, ıe
•isfni lcartıla•ıtbr. Duka1ı parla
lameato biauına kad...,. bl7lk bir 
kalabalılr te11i etmit Ye Duka yl• 
dncCl yald6nlml tenlikleral rçmaıbr. 

fıtanbul 7 nci icra Memur:uğundan: 

Emniyet Sandığına 
500 lira makabWnde birinci derecede ipo~eldi olup paraya 

~emlme8ine karar verilen ve tamamına 2300 lıra kıymet takdir 
eclllen l.tanbulda Mimarhayrettln malıalluiade Gedikpqa cadde
sinde eıki 85 yeni 91 numaralarla murakkam bil' bap nim kil'gir 
hanenin tamamı açık artbrmaJa Yazedilmiftir. Arttırma pqiodir. 
Arttırmaya iftirak edecek mlfterileria kıymeti mulıammt:nenia 
% 7 5 n iıbetinde pey akçeal vera milli bir ban kanıır teminat mek
tab~au hamil olmalan icap eder. Mtit•aldm nrıf, tanzifat, tenvi-
rlye ye vakıf borçlan borçluya aittir. Artbnu ~nameai 3-11-934 
tarihine mlaadif Cumartelİ ,ann dairede mahalli malıauauna tailk 
edilecektir. Birinci artbrmaa 28-11·934 tarihine mll~dif Pazarteal 
pil dairemizde aat 14 ten 16 P. kadar icra edılecek, birind 
artbrmada bedel, kıymeti muhaaımenenin % 7Sni bulduğu takdirde 
lmtte bırakılır. Abi takdirde aoa arttırmanıa taalalıUda bakı kal-
mak Dzere arttanna on bet ,an daha temdit edilerek l 1·12-9.!14 
tarihine mllsaclif SAh gtlnll •at 14 ten 16 ya kadar dairede yapı
lacak lkind artbrma neticeainde en çok artbranın lltlnde bıralrı
lac:akbr. 2004 numarala icra ve lflAa kanununun 126 acı maddeıine 
tnfibn baldan tapu aicillerlle •bit olmıyan ipoteldl alacaklarla 
diier allkadaramn Ye irtifak bakla aabipleriD:ln bu . h_ald~ı Ye 
L__ ·1 faiz ve muarife dair olan iddialannı ılin tarıhınden ıUba-
auıuıı e . . ·ık d • iz bild' 20 filo zarfında ewrala mllabitelerıle bır. te aırem e ır-
:"e1er1 J&amdır. Akli takdirde baldan tapu ıidllerile sabit olma
,...ı... aabı bedelinin paylaıma11ndan hariç kalırlar. Daha fazla 
mal6mat almak isteyenlerin 934/2905 nuaarah dosyada mevcut 
urak ft mahallea laaci& •• takdiıl kıymet rapormıu g6r6p anlı7• 
caklaft - olunur. ('88at 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Soldaa .ata: 
t - Sökmek maatuıadaa emri-

bHll' • mah 
2 - Aa uzak 
3 - Gen:ılilc 
4 - Bey·z 
S - Otlamak mHtarındaa ••rl-

hazır 

6 - Kan 1 • dıtın zıddı 
Yukardan ııatı: 
1 - içilen m a1i • d8rt ,... R 11e 

çevrlmit kara pupa. 
2 - Can 
3 - Damarlardaki ma7i • 1•1 ile 

ab"an neane 
4 - Bir ç•l•ı 
5 - Tokun zıddı • im..ı.r. ek

leoditl •••aa W.._. •t 
yapan bir edat 

6 - Kalem ..................... .-... -
OSMANLI BANKASI 

TORK ANONİM ŞIRKE11 
TESİS TARtRt ı 1888 

ermayeai: 10.000,000 İnciliz liraa 

Türkiyenin bathoa tehirlerile 
Paris, Marıilya, N"aa,Loıacira •e 
Mançeıter'de. Mım, Kıhnt, Irak, 
fran, Filistin Ye Ywaanistan'da 
Şubeleri, YugoılaYya, Romanya, 
Suriye Ye Yunaniatan'da Filyalleri 

Yardır. 

Hır torlu bankı muameleleri , ... 

edilecektir. Arttuma bedeli kıymeti muhamıainenio 
% 75 lai bulduğu takdirde mtlfterili lizerinde bırakılacak• 
tır. Aksi takdirde en IOD artbranm taahhüdü baki kalmak lizere 

artbraaa 15 giln müddetle teadit edilerek 11-12-934 tarihine müsa
dif Salı gtlnü ıaat 14 ten 16 ya kadtr keza dairemizde ya• 

palacak ikinci açık artbrma11nda arttırma bedeli kıymeti muham• 
mineoin % 75 ini bulmadıj1 takdirde ••bf 2280 No. lı kanun ah• 

kimına tevfikan geri bırakılır. Sabt pepdir. Arttırmaya iıtirak 
etmek latiyenleria larmeti muhamminenin % 7,5 niıbetinde pey 

akçui veya t.ıilll bir Bankanın teminat mektubuna bimil bulanaıalan 
lbmdar. Hakları Tapa sicilli ile ıabit olmıyan ipotekli alacaklarda 
cllpr allkadaranm ve: irtifak hakkı uhiplerinin bu haldannı Ye 
haallle faiı Ye ••Arife dair olan lddialarmı eYrala m.labiteleri 
De birlikte ilin tarilündea itibana aibayet 20 gln zarfında 
dairemize bildirmeleri lhundır.Abi takdirde haklan Tapa alcilli ile 
•ltit olmayanlar •bf bedeliaia payla .. aamdan had~ lrahrlar ml
teraklm ••si. t•Ylriye, tanzifijedea mltevellit Beledlp rusumu 
medyuaa aittir. Daha fazla mallmat almak iatiyealer 3 • 11 - 934 
taıı1dDden itibaren herkeain glSrebilmeıi için dairede apk bulun~u
rulacak arttırma tartumeal ile 934-4439 No. b doıya,a mlira• 
caatla mezkür dosyada mevcut vesaiki g6rebilec:eldm r la 
ohmur. (8884) 

------------------------------------------------------
1 inhisarlar., U. Müdürlüğünden: 

3 ili 10 kiloluk 321 adet huarh damacana: Kabatqta levuam 
ambarmda 

Tak•iaea 7214 kilo aalwta baevlçe parçalan: Ferl1e depoıunda 
" 330 " " .. ....., parçalan 1 .. .. 

.. 282 .. " ip .. 1 " " 

Yukarda yazab dart ~-· -.,a puarbk ..ntile aablacajuulaa 
taliplerin 21-IG-934 tarihine ..... puar lld ıaat 10 onda 
% 15 temmatlarile birlikte Qbalicle l.eYUUD mlbayaat ıubeline 
mlracaatlan. 4C6554» .. .. 

50000 kilo sellOloz klğulı 
50000 ., «70» No. dllz beyaz kartoa 
10000 •• birind hamur kifıt 
25000 ,, ikinci hamur klj1t 
Yukanda nev'i ve mıktarlan yazılı kifıt ve kartonlar 10-11-934 

taribhae mllladif camarteai gllnO pazarbkla ıatı11ı alınacaktır. TaUp 
olanlarıa prtname ve nllmuneleri almak lizere lı ?rgün ve pazar:ık 
lçla de tayin olan• gln Ye aaate % 7,5 muvakkat teminat para
ille birlikte Cihali levazım •• mubayaat tubeaiae mllracaatlan«6833» . 



12 Sayfa SON POSIA 

1935 modeli yeni TELEFUNKEN sayesinde berrak ve 

pürüzsüz olarak ayağınıza kadar gelecektir. Kısa, orta ve 
uzun dalgalı neşriyab bu harikulade makine kadar hiçbir 
marka temin edememiıtir. 

BURLA BiRADER· 
LER ve ŞÜRE• 
KAsı ısTANBÜL 
ANKARA • iZMiR 

• 

Birinci teırin 19 

lstanbul birinci lflAs memur• 
luğundan: Milfllı Vahram Subuhyan 
efendiye ait ve evvelce yanmıt olan 
lflaı evrak Ye muameleıl yenllenece· 
tinden evvelce maaaya müracaat 
etmlı olan alacaklıların ellerindeki 
evrak Ye vesaikle ve veklll olanların 

vekiletnamelerile birlikte 934 1enul 
2 nci Teırin 5 ici Panrteal gDnQ 
•nat 11 de memuriyetlmiııe müraca
atla kayıtlarını yaptırmaları ve ayni 
saatte yap lacak toplanma ııra1ındaki 
tetkikat eınasında bulunmaları Ye 
mUflisinde memuriyetimise mlracaata 
illa olunur. (3774) 

--====================================================================-================~==== 

Hil81iahmer 
Merkezi Umumisinden : 

Eıkiıehir ambarında : Muhtelif allt, edevat ve otomobil 
makine parçaları, saç, lima, demir parçalarile bot yağ ve ecza 

.. bidonları ve ıaire 20 Teırinie•velde. 
Muhtelif menıeneler, yağdanlıklar, makineye mUteallik 

levazım V" saire 21 T eırinievvelde. 
Muhtelif cıYata, saplamalar, otomobil makaa yapraklan ve 

saire 23 T •ırlnlevvel 934 tarihinde satılacağından 
müracaatları. 

Belediye Sular İdaresinden : 
Şehre verilmekte olan suyu arttırmak için T erkozda yapılmak· 

ta olan ameliyat dolayııile 22/10/1934 Pazartesi akşamı Terkoı 
ıularımn kısmen az akacağa muhterem halka ilin olunur. 116915,, 

Zafiyeti umumiye, iştihaaızlık ve kuvvetsizlik halabnda büvülı 
faide Ye tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK M 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıhr. 
EM# 

W!' 

~------, 
De·nizyol ları 

1f LI TM 1.11 
Aeeahleri ı KaraklJ K&prlltatt 
Tel. 41Ht - llrkHl Mlblrclanacle 

Haa Tel. 1174' .... _. ~----
Karadeniz Yolu 
GÜLNİHAL vapuru 20 

Birinci Teşrin CUMARTESi 
ıUnll saat 18 de Hopa'ya 
kadar. "6880,, · 

Ayvahk Yolu 
MERSİN vapuru 20 Birinci 

Teşrin CUMARTESi günü aaat 
18 da Izmire kadar. "6881,, , ______________ _, 

.. -~ Emrazı dahiliye ._ __ 
ve hıfzı sıhhat mütehassısı 

Doktor muallim 

alLUMUJI 
•CZANEI.Eltm' 

a.tnı.ıa · 

•tf'rul\Lllr 
.. "EMöl' 
ıaım ... 
eUketlcd9J lain" 
alimetlı 

ful 

~ --~-...... ·~~ ' .. /". . İDkibas. eibbat avanzinin r-.=-~~ .... 
menhaidJr. Bunu, altmİf se. 
neden fazla uıuvaffakiyeti 
ile bütün dünyada taninmlJ 
Eno's- "FıWt Salt" müs· 
tahzarindan sabah ve 
akşam bir bardak su deru· 
nunda bir kahve kaşigi mik· 
darinda. alarak . def' ediııi.z. 

ŞEKIP HABiP A 

AvrupRdao döomüşfür. Hastalarını LAL E Eski Mu L EN R u J ._._ 
Ayasofya, Yerebatao caddesi No. 43 , 
Hacı Süleyman Ef. apartımanında 1 
kabul ediyor. Oumarteıi, Pazartesi, Cuma 19 T •ırinievvel, Akıamı 

1 Perşembe günlni öğleden sonra. ıa.z heyetimiz güzide muganniyelerin ittiraki ve yen .... i•ı•ü•rp•r•lz•l•ernle __ .. ı 

~::: .. :~~:~:~.~ .. ~-~~:~ .. :: .. ~:.~:~! ............ • ... • .. ~------. A Ç 1 L 1 V O R .. • 
Son Posta Matbaası 

Sahihi: Ali Ekrem 

Netriyat Müdürih Tahir 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

ıtan ul Acen a ı ı 
Liman Han, T elefonı SISl9SHI 

Trabzon . 
TARI 

Yolu 
vapuru 21 
T. ev.-el 

Pazar gUnıı 1aat 20 de Galata 

rıhtıraından kalkacak. Gldiıteı 
Zonıuldak, İnebolu, Ayancık, Sam· 

sun, Ünye, Ordu, Gireaun, Tirebolu, 
Görele Trabzon Ye Riıeye. DanGı
te bunlara illveten, Of ve Silrme
neye uğrayacaktır. 

Mersin 

İN ÖNÜ 

Yolu 
vapuru 21 
T. evvel 

Pazar günil saat 10 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacak. Gldi9te Ça

nakkale, İzmir, Kutadaaı, KüllOk, 

Bodrum, Rodoı, Marmarl•, Dalyan, 

Fethiye, Kalkan, Ka9, Finike, 

Antalya, Menine gidecek. D6nUıte: 

ayni lakelelerle beraber Alanya 
ve Gelibolu'ya u§"rayacaktır. 

f'c'IAfll(A 
Müshhzara.l ı 

HVBUBATl/IYı• ..... -r-

51 H HAT 
ve 

KUVVET 

Bak1rköy . Sulh Hakimliğinden: 
Bakırköy Emrazı Akliye Ye asabiye 
haataneainde tahtı tedavide bulunaa 
933 ve 934 eeneleri zarfında vefat 
edenlere alt elbiH ve çamaıır ve 
altın ylzQk küpe ve ıaat vesaire 934 
ıeneıl Te,rinievvelin 2" ilncil Çarı•n· 
ba ve 28 inci Pazar gCln!eri aaat 13,3() 
dan itibaren <..çık arttırma auretile 
paraya çevrilecek talip olanların 
yevm ve ıaatl mezkürda haatanec. e 
hazır bulunacak aatıı heyetine mllra• 
caat eylemeler .• Ve vefat edenlerden 
alacatı ve borcu olanların blr 1 
zarfında ve iddiayı Yeraaette hulu• 

'·· 1 aaaların isbatı nraaet ilim ı ile iç 
ay zarfında müracaat eylemeleri Ye 

DABCOViCH va ŞUrel<lsı 
Tela 44708 • 7 • 41220 

A.vruPa .,. Şark limanlar& araıında 
mutasam poıta. 

A.nver1, Rotterdam, Hambnrı n 

llkandinavya liınaa.ları itin ya~nıda 
hareket ecleoek npurları ve dünyanın 
baılıea limanlarında tranıbor demen 

Yakında geleeek npurlar 

aksi takdirde kanunu medeniain 684 
üncü maddesi ahkimına tevfikan ha• 
zineye devir ve intikal edecetl al&ka· 
daranca malum olmak Qzere ilin 
olunur. (3761) 

.. . 
Olçü üzerıne ~ 
Fenni Kasık Bağtarı ~ 
l\Iide, barsak, böbrek 

dütkünlüğüne 

·DACA 
~BIQiKTiOEN 

Norburg vap. limanımızda 
Hanaburg npuru T. evvel sonuna 
doğru. 

Yakında hıı.reket edeoek vapurlar 

Norburg vap. limanımızda 

Hansburg vapuru 8·5 T. 1aniye 
doğru. 

renld 
llerıaıar 
lstiyenlere ölçü' 

tarifesi gönderilir 

EmlnönU 
İzmir so}c~ı 
Tel. 20219 

ZAHARYA 

RA.1 IAT~~D'g 
Faala W•il&t itin Galata. 11'renkyan 

baıı am~ aoentelltln• mtlraoaat 
Tel. 44707/8 • 41120 

Oreopulos 

T ıklit~ilerden 
Sll~ntDIZ. 


