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as Te 
ugoslavya . u··kô__,,, 

caristana Sualle Sordu ! · 
~~~~~~~~~-:----~~~~~~~~~~ 

Fakat Herşey Gizli Tutuluyor 
Suikastçilerin Elebaşılarının Ele Geçmesi Fransada 
Heyecana Sebep Oldu, Bir Taraftan Da El Altından 

Korkunç Yalanlar Uyduruluyor 

Sulktııt A•kkı•da ş1,.,1 t•ı•661.ter• haılıga• Y•ıo•I•"~• H.,lcl11• Nazırı 111. Y••tiç oe llharıtl•r• ıttltl.tle 
relldedea Jlaı:•ri•t'!" ll•ıHlclll M. Gömhlı 

Belifat, 20 (Huıuıt) - Çok 1 istemiştir. Peıtede~i Yugoslavya 
atıli kapaklı davranılmakla berar elçisinin perıembe gtıal öğleden 
ber müteveffa kıralın defin me· sonra Macar Hariciye Nazırına, • 
raıimiol müteakip, sulkaat tahkl· hükumetinin arzusunu bildirdi· 

1 
1 

kabnın ılyaıi aafhaaının baıladığı il söyleniyor. Fakat elçinin Macar 
haber alınıyor. Macar linkumeti, hUkftmetlnden ae sılbl ıeyler ıor"" • 
ıulkaatçilerln Macarlatanda ba· duğu ve nasıl bir cevap aldıiı 
rındığı, fada planının Macar hakkında hiçbir haber ıızmamak· 
topraklarında hazırlandığı ve ka· tadır. Bununlaberaber ılyaat ma• 
tlllerin Macar paaaportu taşıdıği hafil bu meaeleye bttyük bir ehem· 
hakkındaki ıaylaları ıiddetle tek· mlyet vermektedir • . 
zlp etmiıti. Fakat buna rağmen · Budabeşte, 19 (A.A.) - Po-
Yugoalavya bUkômeti siyaat bir litlka mahaflli Yugoılav aefareti· 
teıebbüı yaparak Macar hOkfi· nln mutat diplomaai' yolları ile, 
metinden bu ' busu~ta malumat Marsllya suikaatine dair bazı malô· 

Gençlik Teşkilatı 
; -

Memleket Gençliğinin Bir Elden ida-
resi için Tetkikat Yapılıyor 

Cumhuriyet 
Halk Fırkaaı yeni 
yapılacak ıonç· 
ilk tef killh için, 
tetkikatını iler• 
lelmİf bir vazi· 
yettedir. Gençlik 
teşkillta için muh· ,. 

Saik•-'• t11rtlp •ıl•n c•ml••li• 
ui.t Paollç 

mat iıtediiini, fakat tahkikatı Kftç· 
leştirmemek için hiçbir ma16mat 
verilmlyeceğini haber almııtır. 

Bir daha Tekzip 
Budapeşte, 19(A.A.)- Üç gUn 

kalacağı Vartovaya gitmeden ev• 
vel Batvekil M. Gömböt verdiii 
beyanatta, Marıilya cinayetinclen 
tahaısül edecek vaziyet hakkında 
hiçbir endİfHİ olmadığını söyle• 

mittir. 
M. Gömböş, Macariıtamn bu 

meselenin tamamen aydınlanma· 

sını istediğini: mesele tamamen 
meydana çıkınca ne Macar hU· 
kumetinin, ne herhangi bir htiku· 
met unsurunun ve ne de herhanrl 
bir Macar tebaasının bu, menfur 
cinayetle alakadar olmadığmın 

telif aahalardaki 
etUdlere istina· 
den bir tali· 
matname vUcudt 
ııetirilecektir. Bu 
te~kilatın naaıl 
olacağı, nasıl ye· 
tiıtfrlleceği bak· 
kında verilen ka· 
rarlar henUı kat· 

- sabit olacağını ilive etmiıtir. 

tleımit değildir. Fakat sön karar· 
ların verilmesi gün meselesi 
halindedir. 

Fırka Umumi idare heyeti 
aı.aaından HUaeyin Rahmi Bey 

son defa Garbi Anadolu ıebir 
ve kasabalarında tetkikata me· 
mur edilmiıtlr. HUıeyin Rahmi 
Bey bu cıvardakl şehir ve kaıa• 

( Devamı 8 iaci yGada ) 

( Devamı 8 inci yüzde ) 

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

Son Haberi r 
Son Dakikada aldığımız 
Haberler 3 Uncu Sayfa· 
dadır. LUtfen Çeviriniz 

1 

J 
DOa lıtanbulua Gç atadıacla da hataldıklar lçlacle ilk maçlarına dnam edlldL 
Bu realmde man1&ray1 çok açık rörllyorauauı. Tahillt ıpor aa1famızdadır. 

Güzel Ses Altın Bahasına ! 
-----------

• • 
Gram of on Pliğı lmalitha-
nelerinc Hücum Başladı 
Eskiden (10) Şarkı Bir Liraya Oku
nurdu, Şimdi (1000) Liraya Çıktı! 

Son zamanlarda lıtanbulda 
birtakım adamlar peyda oldu. 
Bunlar, eı dost, tanıdık tanımadık 
adeta kapı kapı dolaıarak aorup 
araıbrıyorJar: 

- Kerimel Aliniz maıallab 
ııeliımlı yetiımlıl. Acaba aeıl de 
lıendi gibi aUxel mi?. 

Veya ı 
- Mahtumu Alileri maıallab 

' tosun glhll. Acaba Cenabıhak 
gU:ıel ıeı te nasip etmit mi ? 

Kızınızın veya oğlunuzyn adeta 
( drahoma ) u tahkik ediliyor da 
bir talibi var zannedersiniz. 

Halbuki bu adamlar izdivaç 
dellallarını baatırmıı, bir nevi 
(iüzel •es) dellallandır. Plak dol· 
dur~a mevıiml yaklaıtığı için 
kim olur, kaç yaıında olur, ne 
olursa olaun gUı:elce seı keıf et• 
miye, rakip kumpanyalara kartı 

baakın çakmağa çalıımaktadırlar. 
Bu yUzden allı.el ıeıll bir ha• 

mm veya güzel sesli bir bey 
keıfetmek, bir albn madeni keşf• 
etmekten qağı defiJdir. 

Daha garibi var: 
Kumpanyalar gtızel ıesUlerln 

meıhur bir (Prime Donna) veya 
Uıtat bir tenör olmasına bak· 
mamaktadırlar. 13-14 yaıından 
40-50 yaşına kadar hanım veya 
bey, yalnız sesi ıtızel olıun kAfl. 

Kumpanyalar yeni amatör 
tenör veya Prima Donnaya mec• 
canen tarkı dersi veriyor! Bir 
hafta veya on bet günde, bir 
hafta on beı gUo evvel ıarkının 
(ı) sini bllmlyen tenör veya Prlma 
Donna plağa ses ve ıarkı okuyor. 

GUzel aesln altın piyasasını 

baıtırdığını duyanlar çoluiuou 
( Devamı 10 uncu yüzde ) 

1 /stanbul == Gürültü, Patırdı!. 

- Ne Luha. 1 h.eidubu hem Istanbu.dao yazıyor, hem de "Gün
lerim aeaslz ve aakia seçiyor .. ,. di)'or 1 •• 



Sesi 

Mekteplerde 
Talebe 
Çokluğu .• 

.... 

Mllarif Vekaleti, talebenin mu
allimden daha faıla istifade 
edebilmeai ve iyi çalışabilmesi 
için liae ve orta mekteplerde 
ıınıflardaki talebe eayııının 
elliyi a~mamaıına karar verdi. 
J<'akat İstanbulda talebe teha· 
cümü kat'§ısında mektep azlığı 
dolayııiJe bu karar tatbik edi· 
lemiyormuş, bugün, mncudu 
•ekseni aşan sınıflar bile varmış. 
Bu haber, bakınız fikirlerini 
aldığımız kimaelere neler ilham 
ediyon 

Hüsnü Cymal Bey ( Çarşamba 
eaddeıi) - Ben liae tahaillmi bitireli 
12 aene oldu. Ben liaede aon aınıfta 

iken aayımız çok azdı. Onbet kiti 
kadardık. Hocalarımızın anlattıldann

dan çok iyi jatifade ederdik. Fakat 
ilk ıın fların talebe Hyıaı pek 
çolı:tu. Aklımda kaldığına a-<Sre 
alt ı ncı ıınıfta 70 kiti kadar vardı. 

Çocukların bir kısmı, hele arka 
aıralarda oturanlar, hoca kOnlde dera 
anlatırken hep dalıa ıeçerlermİf. 
Kimisi uyku uyur, bazısı roman okur, 
bazıları da dama oyunu oynarlarmıı. 

Sın ıfta talebe aayı ıı fazla ol c'uğu 
takdirde bir tek hoca bunlarla bata 
çıkamaz. Neticede mühim bir kıımı 
ıınıfta kalır ve haylaz olur. Bana 
kalırsa ııoıflarda talebe aay111 kırkı 

reçmemelidlr. 

* H ilmi B. (Hukuk fakiilteıinde) -
Az.izim, biz liıede ik '!n bulun dutum 
aın fta sayımız altmıtbto fazle idi. 
Hocalarımız bizimle fazla me,gul 
olamazlardı. ÇOnkil fazla idik. Koca 
bir Hnede bir defa bile deue kalk
mıyanlar olurdu. Bunun neticeıi 

olarak <Sğrenme derecemiz noksan 
kalırdı. Eğer talebenin iyi yetiımesi 
lıtenill7orsa tale Le mncudu 35 He 40 
arasında olmalıdır. Akıi takdirde 
mekteplerden beklenen fayda elde 
edilemez. 

* Hayri R ecep B. (Beykoz Yalköy)-
Benim mektep itlerine aklım ermeL 
Fakat bu seneki -bakalorya imtibarp 
)arının neticeıinde talebelerin yarı 
yanya ıınıfta kaldıklarını ıördOkten 

aonra bu iıte mOhim akaakhklar ol
duğunu anladım. BugOn liı e ııralannda 
okuyan gençlerin ileride bu Yatana 
tam mana.ile faydalı olmalarını illi• 
yoraak onların çok ıeyler 6ğrenmele
rinl temin etmeliyiz. Maarif Vekaleti 
bu maksada gidecek yollan bulmak 
iktidarına sahiptir. Yeter ki yılmadan 
•traıılıın. 

iki Hırsızhk 
Tarlabaıında Mehmet AH adlı 

hir sabıkalı Mnrtat adla birinin 
dolma kalemini çalarak 1&vuıur
ken tutulmutıur. 

lf Sabıkalı Agop köprtıde 
Boğaziçi iskelesinde kestaneci 
Temel efendinin bir çuval kesta
nesini çalarak kaçarken yaka
lanmııtır. 

SON POSTA 

1 
Kafasını Parçalamış! 

Sarhoş Bir Adam, Hiç Sebep Yokken 
Arkadaşına Kıydı 

Evvelki akıam Unkapanında ıarlp ve ıarip 
olduğu kadar da acıklı bir hldise olmuı, bir kah· 
veci uykuaa olan bir arkadaıını aju surette yara
Jamııtır. HAdlse ıöyle geçmiıtir: 

uğradığını anlamamıı, ayağa kalkmak fstemiı, fakat 
kan içinde yere yuvarlanmııtır. 

Unkapanında Tekirdağı iıkeleıinde Mahmut adlı 
bir kahTecf ve bunun Haıim adJı, içtikleri au biJe 
ayn gitmeyen bir arkadaıı vardır. Evvelki akşam 
Haıim bir mlldd.,t kahvede oturduktan bonra kah
venin tlstllndeki diğer arkadaılarının bulunduğu 
odaya çıkarak yatmıfbr. Hatim biraz sonra uykuya 
dalmıı, fakat araıı çok geçmeden baıma yediği bir 
darbenin acııile uyanmııbr. Haıim karşıımda göz
leri faltaşı gibi açılmıı ve elinde bUyUk bir maşa 
tutan arkadaıı kahveci Mahmudu görtlnce neye 

GilrüJtUyU duyarak uyanan odadakiler Mahmudu 
yakalamıtlar ve poliae teılim etmişlerdir. Baıı çok 
tehlikeli ıurette yarılmıı olan Haıim derhal ha1ta
neye kaldırılmıştır. 

Ne için Haşimi yaraladığını ıoran memurlara 
Mahmut şöyle demiıtir: 

· .. - Haıim benim Uzerime hücum etti, ben de 
kendimi kurtarmak için eJfmdeki maşa ile vurdum.,, 

Halbuki polis, Haılm uykuda iken vurulduğunu 
tesbit etmiıtir. Ayni zamanda Mahmudun ıarhoı 
olduğu da anlaıılm•ıtır. Tahkikata devam edilmek
tedir. 

Çikolata 
ihracat Yapılması için 

Çareler Aranıyor 
Son :ıamanlarda bliyük bir in

klıaf çağına giren çikolatacılığı
mızın, müsait mahreçler temini 
auretile daha iyi bir vaziyete ge· 
tirilmesi iminları araşhrılmaktadır. 

Çikolata ve bisküvi imalinde 
iptidai madde olarak kullanıl

makta olan süt tozunun yeni ku
rulan iki fabrika tarafından da
hilde imal edilmiye paşlanılmaaı 
maliyet fiatlarmın ucuzlainaaını 

intaç etmiıtir. Bu itibarla çikolata 
ihracatının artması kolaylaıacaktır. 
Bu arada, harice yapılan aevkiyat 
iflerinde karıalatılan g6çltlkteria 
ortadan kaldırılmaıı da menu• 
bahstir. 

Hayvan Borsasmda 
Aldığımız malumata göre, 

ha1\an i:Pormsmıa pDl(ıLetihaui 
ve yeni tesisat iliveoile daha 
mükemmel bir hale konulması 
tekarrUr etmiıtir. 

Hor ıeyden evvel mevcut ni
zamname mucibince ltlzumlu olan 
teıisahn ilAvesl icap etmektedir. 
En mühim olarak, Borsa yanında 
ııhhi ve geniı ahırlar yaptınlmas•, 
dış vilayetlerden getirilen hay
vanların mezbahaya aevkediJinceye 
kadar bu ahırlarda alıkonulmaiara 
tekarrUr etmiıtir. 

Maliyede Yeni işler 
İstanbul Maliye tahıil mUdUr-1 

leri, tahsil müfettiılerinln vazife· 
lerin göıteren yeni bir talimatna· 
me yapmıflardır. Bu talimatna
meye göre müfettiılerin kanunda 
tesbit •dilen bütün vazifeleri birer 
ıual ha:lnde her ay kendilerinden 
ıorulacak ve cevapları alınacaktır. 

Yeni Gümüş 
Paralar 
Baskı lıi Bugün Veya 

Yarın Baıhyacak 
Yeni gümüş para hazırlıkları 

ikmal edilmiıtir. Bugün ve yahut 
yarın (100) kuruşlukların basılma
sına baılanacaktır. GUmUş para
lar baaıldikça mal sandıklarına 
gönderilecek ve tedricen kağıt 
paralarla değiıtirilecektir. 

(50) kuruıluklar da ayni:ıaman
da basılacağı için bunlar da yüz 
kuruıluklarla beraber piyaaaya 
çıkarılacaklardır. Tek liralık kAğıt 
paralarınız ( 14 ) milyondur. Şim
dilik buılan gtlmUt paraların mik
tarı ( 14) milyonu bulmıyacağı için 
kagıt yfiz kuruıluklar piyaeadan 
ancak tedricen kaldırılacaklardır. 

24 Saatin 
Hadiseleri • 

Şakir kaptanın Tayyar lımin
dekl motörll Haydarpaıadan gel .. 
mekte iken Kavak iskelesi önünde 
iki kaya arasında kalarak ıu al
miya baılamış, tayfalar karaya 
çıkarılmııbr. MotörUn kurtarılmaıı 
için çalııılmaktadır. 

Jf Haliç ıirketinin 16 numa
ralı vapuru Hasköy iskelesi önün
de " Allahkerim ,, motörüne çar
parak arka kısmını parçalamııtır. 

lf Cibalide ekmekçi Satılmış, 
bir para meaeleıindcn çıkan kav
ğa neticeıinde kurabiyeci Cevdeti 
sandalye ile başından yarala
mıştır. 

lf Beşiktaş odun iskelesinde 
aşçı çırağı Haıan, bir kavga ne· 

Eski Hesaplar 
Esnaf Cenıiyetlerinde He
sap Araştırmaları Yapılıyor 

Esnaf cemiyetleri muralopliğf, 
müıterek büroya dahil olmıyan 
on kadar eıoaf cemiyetinin he1&p
lannı tarama ıuretile gözden go
çirmiye baılamııtır •• 

Murakabe teıkilitı kurulduk
tanberi yani dört sene zarfında 
bu cemiyetlerin faaliyetlerine mn
teallık <Jlan bu he11aplar iyiden 
iyiye gözden geçirilmektedir. 
Şimdiyekadar, Tahmil Tahliye, 
Kasaplar ve Celepler cemiyetle
rinin muameleleri tetkik edilmiıtir. 
Bundan aonra da, Meranğo:ılar, 
Ayakkabıcalar, Arabacılar Ye ha-

mallar cemiyetlerinin hesapları 
yoklanacaktır. Bunlara ait kati 
hesapların Kanunu.evvel baılan
gıcına kadar yetiıtirllmesine ça
lııılacaktır. 

Rıhtım Şirketi Yılbaşmda 
Bize Geçiyer 

Rıhtım ıirketioin hükumetçe 
satın alınması yolundaki temasla
rın müsbet neticeye bağlandığı 
malfündur. 

Aldığımız malumata göre, ıir
ketin umumi heyeti satın alınma 
kararının tebliği için T eıriniıaninin 
4 üncü gunu fevkalade olarak 
toplanacaktır. Bu toplantı, Fransız 
tiyatrosu salonud6 yapılacaktır. 
Alakadarların verdikleri malumata 
göre; rıhtım itleri Kanunusaninin 
ilk gUnUnden itibaren liman ida
resine geçmiı olacaktu. .............................................................. 
ticesinde Rahmi efendi adlı birini 
bıçakla kolundan yaralamıştı. 

Birine i teşrin 20 

( Gliniin Tarihi ) 

Gümrüklerde Yeni 
Değişiklikler 

Gilmrilklerde muamelatın silr'atl• 
görlllmesinl temin için bir komiıyoa 
tarafından tetkikat yapıld ıtın ı ve 
bazı kararlar Yerlfdij'inl Ja&mııtık. 

Ôtrendiğimize ıöre, teıbit edile• 
HHllJ' dahilinde biltlln gGmrük idare. 
lerinde detitiklllder yapıJmıı ve tat• 
bik edilmeye baılanılm ııtır. Bu aradı 
muamelelerin pratiklettlrilmeı i içl11 
bürolar ihdu olunmuıtur. Beyannamt 
takibi için memurlarla t•masta bulu~ 
nan komi•yoncular bundan aoara 
yalnız evrakı vermekle kalacaklar, 
muamele yeni ihdas edilen bürolar 
Yaaıtaaile görülecek evrak tamamlan• 
dıktan ıonra komisyoncuya verile• 
cektir. 

Bayram Hazırhkları 
Cllmhuriyet bayramı ıenlik lerJniJI 

çok heyecanl ı bir ıekllde yıı pılma11 
için t•hrimizde muhtelif teıekkil'leı 
tarafından giriıiJen hazırlıklar bitiril• 
mek llzeredir. Bayram oenliklerino 
bOtiln halk tabakalarının geniı mik. 
yuta lıtirak i temin edilecektir. Bu 
huıuıta Hnaf cemiyetleri de faaliyette 
bulunmaktadır. 

Uzum Ve incir 
lzmir, 18 - Bu ayın OçBnden ıee 

kizinci gOnü akıamına kadar Bor.ada 
dokuz buçuktak yirmi ilç kuruta k-. 
dar on Gç bin dlSrt yb altı çun) 
QzQm ve bet kuruıtan altı kuruta 
kadar dokuz bin ylldl yG:ıı otuz yedi 
çuva) incir aatılmıttır. 

Dlkkatslzllk YUzUnden 
Sirkeci rıhtımında Yelkenci vapu. 

ruodan kömür boıaltmakta ola11 
amele Ferah•n parmakları arkadatı 
Muıtafanın dikkabizlitl yDzilnden vlnt 
ara1 ında kalarAk kHil mi4tir. 

Tramvayd•n DUttU 
Rabla llmin<fe bir kız Tophanede 

131 numaralı tramvaydan düıerek 
7aralanmıttır. 

Camilerde Tamirat 
Evkaf ldar .. i Alemdar cadde

ıindekl Zeynepsultan camiinin t • 
mirine karar vermİ§, dllnden iti• 
haren de lıe baılamııtır. Yol Uze• 
rinde bulunan ve seyyahlarm gö
:ıtıne çok çarpan bu tarihi ma .. 
bedin içi ve dııı çok itinalı bir 
ıurette tamir edilecektir. 

Yeni, Ölçüler 
Etrafında 

Mevcut ölçüler nizamnamesinin 
bazı değitikllklere utrablacatıaı 
haber Yermlttik. Marmara mıntakaeı 

lSlçiller ve ayar baımüfettiıliti dcniı 
ticaret mildilrlUjOne mDrııcaat ederelt 
yeni yapılacak nizamnamede deııılt 

ölçlJerinin de gösterileceğini bild irml( 
ve bu hususta bir rapor iıtemioti r. 

Deniz ticaret madnrHiQ"D fen her• 
eti de tetkikat yaparak göz önilnd( 
tutulma11 IQzumlu olan deniz. ölçille. 
r ini te1bit etmlt ve bir rapor hazır· 

·lamııtır. Bu rapor ölçüler batmüfeUİf' 
liti vaaıtaıile iktııat VekAletine gön· 
derllecek yeni n izamnamenin hazır· 

lanmP11n ı::l a iÖZÖnGne alınacaktır. 

1 Son Posta' nın Resimli HikQgesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 

- Affedersin amma Hasan 
Bey merak ettim bu reaim ne 
reımidir? 

? 1 ? 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 1 ? ? ? ? 1 1 1 1 ? ? ? 1 1 1 1 Haaan B. - Üsküdar, Kad.
köyünde yapılan tramvay lntaatile 
lıtanbulda yapılan tramvay inıa· 
atmı tasvir etmek Uzere yapbğua 
muhayyel bir reaim l .. 



• 

20 Birinci teşrin SON POSTA 

r 
Hergün ' Resimli Makale Kadınlar 11 

Fransız 
Teşkilatı Esasigesinin 
Değiştirilmesi 

Necip Ali 

------- Denir.il Meb'uıu -

5 T eşrlnievvel 934 geceel F ran· 
ıız Bnıvekili bütün vatandaılarına · 
teıkil tı esaıiyelerinin ana h .. a.tl~· 
rından mUhim noktalarm degııtı• 
rilmesinin ne kadar zaruri sebep
lere dayllndığmı ve bunun ne 
kadar lüzumlu bir yaşayıı mH· 
eleal olduğunu, radyoda izah et• 
tiler. Fransa gibi demokrasi pren· 
alplerl için bütiln acunla çalıımıf 
ve bunun için çok büyük fedakar· 
lıldar yapmıt ve müthit kan dök· 
mUş olan bir memlekette birkaç 
neılin dütünce ve tecrübe mah· 
sulU olan prensiplerin değiıtiril· 
mesi teklifi hakikaten dikkatle ve 
ehemmiyetle takip edilecek bir 
hidisedir. 

Baıvekilio teklifinin Fransız 
milleti tarafından nasıl tellkki 
dileceğinl çok yakında anlıya• 

cağız. 
Fransız inkıllbının cotkun heye

canından doğan Franaız demokrasi 
prensiplerinin bugün, yeDi. lktııadi 
ve içtimai şartlarla ve yenı diltünc~ 
siıtemlerile blriblrine bağla olan yenı 
cemiyetler tipine her hususta uygun 
olmıyacatı gayet tabiidir. Demokra• 
sinin aıl ruhu olan fikir hürriyeti; 
rurttıışlar arasında müsavat esası 
Ye millet hakimiyeti prensipl rlni 
korumak için değ'şiklikler yapmak 
iktiza ederdi. Başvekil bu teklifi ya· 
parken mllletine şöyle söylüyor: "Siz 
nizam ve intizamla kargatalıa-ı ve de
delerimiz tarafından kazaaılan haklar• 
la ve hBrriyeti elinizde tutmakla onun 
bilıbütün kaldırılmuını, yurtta sulh 
n c;handa sulh ile, dıt muhrebeyi 
doğuran ve davet eden, iç kavıaları 
aeçmekte aerbeatsiniz,, diyor. 

Baıvekil Başvekdlet makamı• 
na verilen hak ve salahiyetlerin 
kafi olmadığını ve bugünkü şart
lar içinde hllkümetin istediği fa
aliyeti yapamadığmı ve idarenin 
g~nçleıtirilmeaini ve daha kendi 
dahili vaziyetlerini alikalandıran 
bazı vaziyetlerden bahsetmiştir. 

Stavfski rezaleti ile dij'er bazı 
sebeplerden doğan bu hareket 
tam zamanında yapılmııtır. Bu 
Hkathk ihtiyar kanunu esaıilerin 
kuvvet mUYazent.ai fikrinden ileri 
ıelmektedlr. Eskiden mutla~ bir 
nas gibi kabul edilen bu fikir, 
bundan hayll zaman evvel profeaör 
DUgi'nin çok kuvvetli itlrazlarile 
ilim 1ahasında 1ar11lmıt ve bugün 
devlet ricali tarafından "lı,. ha· 
llne ııetirilmittir. 

M. Dumersr başladığı bu ha· 
reketle herhalde bir neticeye vaaıl 
olacaktır. lıte bu tarzı hareketle 
ln1an varlığının derinliklerinden 
doğan demokrasinin yUlcsek esas· 
lan yafıyabllir. 

Ben Fransız Batvekilinin nut· 
kunu liaştanba~a büyilk bir alaka 
ile okuduktan sonra bizim idare 
ılstemimizin ne kadar sağlam te· 
meller Uzerine kurulduğunu ve 
bizim esaslarımızın ntt kadar uya· 
nıklık ve deıin dUşllnce mahsulll 
olduğunu görerek TUrk milli deha· 
sının huzurunda bir kere daha 
eğildim ve gururlandım. 

- HAklmiyeti Milliye -

Açık Teşekkür 
Çocuklarımıa Leyli ve Billendin 

din Perapal&1 otelinde kutlulanan 
aiıan meraaımıne lutfen ittirakle 
biı:e ifadesi mütklU bahtlyar'ık'ar 

••ren pek çok dohlarımuıın kıymetli 
huzurlarına ıonıuz tilkran hiılerile 
mntehaaaiıken yurdun her ya nından 
ve hatta uzak diyarlarından 

::>ol tıuaftn görduğiınüz genç ve güzel kızlar bacak:, tır
nak ve dudak giizellilderini temin için hara! harıl uğraşı
yorlar. Kabul ederiz, kıı.dıu güzelliğe Ye modaya muhte• 

düğünüz kadınlar da güzeldir. Fakat bunların lıqı i f ıkir 
yolunda kahramanlık etmişler, şaheserler vücuda getirmiı,
lerdir. Bunlar eıra ile Roza Bonhör, Dö St&el, Dö Sninyi, 

riıtir. Fakat yalnız tuvaletile uğratan n fikir n mUıbet 
it yolunda hiç iz bırakmıyan kadın, bulunduğu cemiyette 
tufeyli bir mikrop gibidir. Bunlara karşılık sağ taraltıı gör-

Madam Rolan ve çok yükıek bir artist olan Sara Bernıudır. 
Hepsi de fikir ve edebiyat yolunda şahcurler yazmıtlar, 
ean'at tarihinde yetitilmez şöhret kazanmışlardır. 

.. 
,TELGRAF HABE7lL 

•• •• F ikası o c r 
Dü Turhalda s··yük Tez hu~at 

Ve Merasimle Aç ldı 
Turhal, 19 ( A. A.) - M m· 

lekette dördüncü şeker fabrika· 
11m açacak olan Baıvekil f smet 
Paşa Hı:. ile refakatlerindeki zevat 
ve heyetleri hamil olan tren 
bUtün Turhal balkı, Sivaı 
Tokat, Merzifon, Havza ve La· 
dikten gelen heyetlerle askeri 
müfreze, mektepler ve iıçiler ta· 
rafından iıtaıyonda hararetli te
zahüratla karşılandı. 

Açıf merHimine fıtiklAI mar· 
tile baılandı. Ktirslye il~ gelen 
Nuri B. (Klltahya) uzun bir nutuk 
Irat ederek Ttırk vatanında 20 ı 
vilAyeti kaplayan geniş bir saha 
içinde 150 binden fazla çiftçinin 

Me Meclisi 
Toplanma Kararından 

Sonra Bazı Şayialar Çıktı 
BllyUk Millet Mecliıioin muta• 

dından evvel toplanmalı bazı 

ıayialara yol açmııtır. Bu ıayia· 
lardan biriıi Millet Mecliılnin 

kt:ndi kendiıini feshe karar vere
rek yeni meb'us seçimine geçi· 
leceği, ayni zamanda GOmrUk ve 
inhisarlar VekAletinln ilga edile· 
ceğidir. Fakat bu şayialar teeyyüt 
etmemiştir. 

f sveç Veli ahtı Gitti 
Adana, 19 (A. A.) - laveç 

Veliahti Prens Adolf GUstav Hz. 
huıusi trenle ıehrimiıden Halebe 
doğru geçmittir. 

Antalya Grupu Birincisi 
Isparta 20 ( Hususi)- Isparta 

spor Seyhan takımını 0-3 yene
rek Antalya grupu birincisi 
olmuıtur. Takım gece Bursaya 
hareket etmiştir. 

her sene 20 milyon dönllmlllk 
tarlasında pancar yetiştirdiğini 
teker fabrjkalarının 60-70 bin 
ton maden kömUrii ile 25 bin 
metre mik'abı kereate sar· 
fettiğinl ve 2 milyon lirayı 
mütecaviz Ucret verdiğini ya· 
rım milyon tonluk fazla bir 
nakliye ile nakli vasıtalarımıza 
yardım ettiğini fabrikanm intasm· 
da iki milyon ııUndellk aarfedil
diğini ıöylemlı ve bUyUk tefe 
kartı olan bağlılığı beyan etmiıtir. 
Bat vekil ismet Pata Hazretleri de 
Anadolunun ortasııında yUkaek 
sanayi mtle11eıelerinden birinin 
daha açılması mllnaıebetlle Nuri 

Beyin söylediği ıözlere nazarı 

dikkati celbederek ıeker fabrika
larının kurulmaya batlandığı 
zaman şüphelerle karşılandığını 
işaret etmiştir. İsmet Pata Turhal 
teker fabrikasının da diğer fab· 
rikalardan alınan mllsbet netice-
ler üzerine kurulduğunu söyleye· 
rek milli Hnayi olmadıkça refah 
o!mıyacağınr, fktiHdl programı· 

mızın bir an evvel baıarılması 

IAzımgeldlğinl beyan etm"ı ve halkı 
hep beraber fabrikayı gezmiye 

davet eylemiştir. 
Turhal büyllk bir bayram gllnll 

yaıamakta ve tezahurat devam 
etmektedir. 

Küçük itilaf Ve_B_a_lk_a_~---~-:ft.-Z-a-im-is-
Konseyleri Dün Tekrar Yunan Cümhur 

Toplandı Reiıi Seçildi 
Belgrat, 19 ( A.A.) - Üç devlet Atina, 20 (Huıuı1) - Yunan 

Hariciı• Nazrr1111la11 mürekkep Cumhur Reiıliğine, hllkümetln 
olan Kiiçük itilaf Koıuegl bıı •cı· namzedi olan eski Cümhur Reisi 
bah M. Yeotlç'in oda.anda toplan· M. Zaiınls 197 reyle tekrar ıeçlldl 
mı,tır. Alcıam üzeri de M. Malcai- • 
moı, M. Titüle~lco, Tevfik Ri,tü Şimdi de Arnavutluk Yuna-
Beg o• M. Yeotiç'ı,. iıtirakile nlstanı İtham Ediyor 
llalka11 •

111• 111• KonHgl içti"'" Tiran, 19 ( A.A ) - Yunan 
efmi,tlr. 

• t:l.a ••• 1. 1 .............. --:--:-........ 

Fransız Siyasetinde 
Değişiklik Olmıyacak 

Paris, 19 ( A. A. ) - Eko dö 
Pari g.azeteslnin ıiyaai muharriri 
M. Pertinakı, çok iyi bir kaynak· 
tan öğrendiğini aöyllyerek Fransız 
haric.t ıiyasetinin değitmiyeceğini 
yazıyor. 

Meşhur Bir Alman Mare
ıah Ôldü 

Berlin, 20 ( A. A. ) - Feld 
Mareşal Fon Kluck ölmUştUr. 

matbuatının, Arnavutluktaki Yu-
nan ekalliyetlnin vaziyeti hak· 
kmdaki iddiasına cevap veren 
« Besa » gaıeteıi, Yunan 
matbuatını eski adetlerini de-
ğiıtirmemek ve Arnavutluk 
makamatının pek cllzi olan 
Yunan ekalliyetlne kartı 
güya itisafatta bulunduğu hakkın· 
da tahrikiimiz haberler vermekle 
itham etmektedir. 

M. Karahan 
Ankara, 19 {A.A.) - Sovyet 

Rusyanm yeni Ankara sefiri M. 
Karahan memleketinden lıtanbula 
Pazartesi günll gelecektir. 

diter birçok ehibbamı.aın aaadet ,,-
temennııını natık olarak rön- ( 
dermek lütfunda bulunduktan bir 
JıQ°ın telırraf ve mektup <Snünde bizi 
kime, nasıl teşekkür edeceğimizde 

mntehayyir bırakan çok bily6k bir 
bahtiyarlık içinde kaldık. H11yatla
rımızın hakikaten mes'ut olan bu 
hadis sinde bize bu kadar yüksek 
kıymetli bir alaka gösteren bGtün 
muhterem :zatlara kalplerimizin en 
ıamimi heyec· olarına milterafik te
tekkürlerimlzi bu açık ıatırlara tevdi 
ediyoruz. 

Halit Ziya Utıkiud• '\'unuı Nadi 

iSTER iNAN /STER i .. AJA/\iMA! 
Blr muhabirimiz, bize yasdıtı bir mektupta ıon 

belediye lntihab•tını anlatırken diyor ki: 
" Belediye seçimi burada mühim bir faaliyetle reç-

mektedir. Bütün tehir battanbaıa donanmıı, halk intl· 
hap ıenliklerine baılamıttır. Reyini kullanmak üzere 
bütün köylüler davul ve zurnalarla tehre akın etmek
tedir. Kasabamız, burftnlarde en gürOlUUü, en ten i'nn
lerinin birini geçirmektedir. 

ıar•a llfAN 

Şehrin ıiyah alaca çarfaflı hanımları faytonlarla 
belediyeye gelerek reylerini kullaamnkte, yer yer birçok 
mahallelerde tenllkler yapılmaktadır. Bu meyanda 
belediye önünde de, bir bando çalmaktadır. Milli marı· ... 
)arımız dururken, bu bando nedenıe, durup denlenme· 
den hep ayol ıeyi çalıyor: 

ar•• 
Rumbada rumba rumba, 
Kalnlere vurur zımba ,. 

brANllAI' 
L------------------~----------------------------------

Sıyfa 3 

Sözün Kısası 
Münderecatımızın ıoklu
tundan dercedilememiş
tir. 

-
Dünkü Fırtına 

Denizde Bazı Kazalar 
Kaydedildi 

Dün sabahtan itibaren kapalı 
duran hava, öğleden sonra tld· 
detli bir poyraıla beraber mUthit 
bir yağmur sağnağma çevirmiştir. 
Bir saat kadar sllren bu aağnak 
şehirde, denizde az çok tahribat 
yapmııtır. Caddelerde, bilha1sa 
Eminönü ve Karaköy meydanla
rında, basık mahallelerde ıu birl· 
kintilerl peydah!anmıı, her taraf· 
tan seller gitmiıtir. 

Yağmur ayni hızla dlln gece 
de devam etmiıtir. Şehirde bazı 
ıemtlerde evlerin alt katlarını au 
basmııtır. 

DünkU fırtınada Burgaz adası 
iskelesine bağlı bulunan Kara• 
mUrselll Tahir kaptanın Barbaros 
ismindeki meyva ve saire yllklü 
motörü batmıştır. Limanımıza 
gelmekte olan bUyUk bir yelkenli 
gemi de Kilyos civarında karaya 
oturmuştur. Gerze Yapurunun da 
Karabiga önünde karaya oturduiu 
bildirilmektedir. 

11 Yıl Ve 
11 Gün Sonra 

Mübadele Komisyonu 
Dün Tarihe Karııtı 

Muhtelit mtlbadele komiıyonu 
dlln 1aat 17 de M. Holştat'ın 
riyasetinde ıon bir içtimadan 
ıonra lağvedilmiştir. Bu suretle 
Lozan muahedeaile bitaraf aıanın 
murakabe ve hakemliğine tevdi 
edilmif olan ahali mllbadelesi vo 
mallarının taafiyeaine müteallik 
itler de halledilmiı olmaktadır. 

Bitaraf aza bir müddet daha 
ıehrimizde kalacaklar ve komiı· 
yonun mesaiai hakkında bir rapor 
hazırlıyacaklardır. Bu rapor Mil
letler cemiyetile Tllrk ve Yunan 
hükumetlerine Yerilecektir. 

Muhtelit mübadele komisyonu 
11 ıene 11 g\ln vazife gördükten 
sonra tarihe karıımıı oluyor. 

Çıkan Cesetler 
Heybellada önlerindeki deniı 

faciası kurbanlarının ces~tlerl 
teker teker meydana çıkmakta• 
dır. Dlln de Kartal, Heybeli ve 
BllyUkada sahlllerinde yeniden 
8 ceset daha bulunmuotur. Şim· 
diye kadar meydana çıkan ce• 
setlerin adedi bunlarla 22 ol· 
muıtur • 

Frobişer Kruvazörü 
lngiliz donanmasına menıup 

Frobiıer mektep gemiıi bu sabah 
Hat ıekiıde limanımıza gelmiş, 
top atış suretile selam teati 
edilmiştir. İngiliz bahriyelileri 
yarın Fener ıtadıoda Fenerbahçe 
ile bir maç yapacaklardır. 

Altı Kiti ÖldU 
Loııanjelu, 19 (A.A.) - Bir toprak 

kaymsı yQzilnden 6 kiti ölmüt iki ki .. 
ti kaybo'muf ve bir çok kimHler 
yaralanmııtır.Zarar 150 bin dolardır. 

Yeni Rekor 
Bir İtalyan Tayyarecisl 

Amerikalıları Geride 
Brıakh 

Roma, 19 (A.A.) - İtalyan tayya
reciıi Mariyon Toppani, deniz tayya• 
releri için dOn hareket ettiği Mont: 
falkoneden Erltrede bulunan MoHa
vaya, mahalli aaat ile 10,20 de var
mıttır. Bu sür'atle tayyareci 2900 mil 
katetmiş ve reçen Kiounusanide altı 
Amerika deniz tayyaresi tar.ıfından 
San PY8nıiıkodan Havay a.:lalarınn 
uçularak iki biD dart yllz on ilç mil 
ilzerlnde kırılan rekoru 500 mil farald 
kırmıttır. 
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jM~ MGR6araı~ 
l 
Kızılcahamam 
Yolları 
Ve Hamamları 

Kızıkaham m, ( Hususi ) 
Buraya hamamlara kadar seya
hat yapan bir zat yolların bozuk
luğundan, yol üzerindeki uçu· 
rumlarm çokluğundan §İkiyet 
etmekte ve bazı tavsiyelerde 
bulunmaktadır. Bu şikayetler 

haklı bile olsa cumhuriyetten 
evvelki devirle bugUn arasında 

bir mukayese yapmak liizımdır. 
Dört ıenedeaberi Kızılcahamamda 

yol faaliy ti vardır. Ankara • Kı· 
zılcaham m şosesi de yapılmak
tadır. Şikayetlerin sahibi olan 
zat bundan on sen evvel bu 
kazadan geçmiş ol.saydı geldiğine 
ve geleceiine yUz bin kere piı· 
man <Jlurdu. O vakitler bu kaza• 
da otomobil değil, at arabası 

bile yoktu. Ankara ile Kızılca• 

hamam arasındaki vesaiti nakliye 
yine o zamanlar sınıf itibarile 
ilçe ayrrlmıştı. Birincisi kuvvet!i 
sulardan kolay geçmesi itibarile 
katır ikincisi at fiçüncüsU eşeğe 

mUnhaşırdı. Şimdiki gibi Anka· 
radan Kmlcahamama otobüs ile 
iki, üç saatte değil üç dört gün· 
de ancak gidip geliniyordu. 

Vesaiti nak.iyede tarife mese· 
lesine gelince; bu vaktinde naza· 
rıdikkate alınarak Belediyece 
yapılmış ve blitün yaz tatbik 
edilmiıtir. Hatta bu aene Kızılca· 
hamama g lenler umumiyetle bu 
tarifenin f&hidi olmuşlar gidecek
leri yere bu tarife üzerinden nak· 
liye ftc.reti vermi§lerdir. 

Hamamların daha fenni blr 
ıekle ifrağı itinin 935 aeneainde 
behemehal başarılac iı ve mem· 
leket ihliyaçlarınd n bu suretle 
birisinin \'Ücut bulacaiı şüphesiz
dir. Kızılcahamamda raatgele 
yere ov yapılmasının önüne geç
mek ve pilin tanzim edilmesi 
hakkındaki temenniler çok yerin· 
dedir. Kuabanın ortada munta• 
zam yapılmış bir pilanı vardır. 

Fakat bu pilAna rağmen herkes 
istediği yere bir bina kurmuş ve 
tehiri bu yüzden intizam ve 
güzelliğini kaybetmiştir. 

Sey hamamı yolu çok gü~eldlr. 
Ve bu yol okadar muntazam ve 
itina ile yapılmıştır ki bu sene 
otobHs ve otomobil gidip geldiği 

halde en küçük bir hadise olmanııt 
ve hatta bu yolda seyrüsefer eden 
blitlln şoförlerin bile takdirini 
mucip olmut ve elyevm Çerkeşten 
Ankaraya giden büttin vesaiti 
nakliye bu yolu takip etmekte 
bulunmuştur. 

Dörtyol da 
Portakalcı!ar Aralarında 

Bir Birlık Y ap1yorlar 
Dörtyol (Husuıi) - Dörtyolda 

portakal tüccarları bir birlik yap
mak iıtemiıl~r ve 60 kişi!ik bir 
içtima yapmışlardır. Bu içtimada 
Dörtyol, Ocaklı, lcadiye, Kuzu· 
çölU, Büyükçaplı, Küçükçaph, 
Payas ve KUrttilden iki9er aza 
seçilmiş ve bunların birliğin ni· 
zamnamesini hazırlamaları karar· 
Iaıtmlmıştır. Birliğin gayesi Dört· 
yolda portakal işlerioinin hilesiz 
yapılmasını, Istanbula münavebe 
ile mal sevkedilmeaini, Istanbul 
tüccarlarının piyasayı kırmamaları 

için onlarm da bir b ir;ik yapma· 
larmı temin olacaktır. Dörtyolda 
şimdiden bin portakalın fiyatı 8·9 
l i radır. Bu se.ıe portakal 'ar az, 
faka t ir.dir. 

SON POSTA 

ar r Ortamektep 
istiyorlar 

Çorlu (Huıu· 
ıt) -Trakya da· 
hlliodeki kazala
rın her hususta 
en ileri olanla· 
rmdan birisidir. 
Ve bu f aikiyetinl 
dai a muhafa .. 
zn etmoktedir. 
Son zamanlarda 
Romanya ve 
Bulga ris t n d n 
gelen muhac·r ve 
mültecilerin y r 

yer iıkinlara ciolayısiyle kazanın 
nufusu d hi art makta ve buse
beple zer edilmiyerek yıllardan
beri hali kalan binlerce hektu 
era.zi işlenerek kazanın eerveU 
artmakta ve nıamuriyeti ylikHl-

Memlekette 
Belediye Seçimi 

Glimüşbacıköy, ( Hususi ) -
Yapılan intihapta Müderris zade 
Emin, Müftli z de Hnkkı, Ramiz, 
Mehmet, Hanım zade Mehmet, 
Sami, Fa ik, Köyağası zade M h
met, Lfıtfu llah, Abdullah, Nevres, 
lsmail, Nabi, Hacı Salih zade 
Abdullah, Ali, Nazım, Osman, 
beyler azalığa seçilmişlerdir. 

Tire, ( Hzsusi ) Yapılan 
intihap net:cesinde kooperatif 
reisi İbrahim, Refik, Sami, eski 
belediye reisi Ali, Hacı lbrahim 

oğlu Ali, müt kait miralay Cevat, 
Ahın t, Kemal, dişçi Kazım, 
avukat Ziver, Muhiiiin, Zihni, 
avukat Nuri, Baha, Ali Şevket, 
Molla Huıan· oğlu Haaon, Oıman, 
Mehmet Vehbi, Fikri, Edip, Meh· 
met Avni, Hikmet Zühtli, HüımU, 
Dursun, Sabit Beyler asli azalığa 
seçilmişi rdir. 

Bergama, (Hususi) - Belediye 
intihabatı bitmi tir. Tasnif neti· 
cesind eski belediye reisi Nafiz, 
tüccardan İsmail, avvukat Fehmi, 
tüccar Haaan Fehmi, avukat 
Abba&, tüccar Şevket, Hüseyin, 
Hayrettin, Ali Ulvi,; Sami, Mehmet 
Sırrı, Kara Mu tafa, Mecdi, KA· 
mil, Kemal, ŞUkrll, Kaçar oğlu, 

Hüseyin, Mliftü oğlu lsmail Hakkı, 
Selim, Rifat, Reıit ve Cemal Bey· 
lerin asli azalığa seçildikleri 
anlaıılmııtır. 

T arsuı, ( Huıuıi ) - Yapılan 

intihapta Melahat Sadık, Muam
mer Kadriye, Diyarıbekirlf Ah· 
met, Ali, eczacı Ahmet, Ab
dullah, tuhafiyeci Ahmet, Ha· 
cı Hamza zade Ali, Mücahit Emin, 
Çiftçi Celal, Hıfzı T evflk, Hafiz 
Naim, Hulusi, Hafız Kemal, Ih
san, lsmail, Kemal, Muvaffak Zi· 
ya, Mahmut, Mustafa Sabri, Mus
tafa Cevdet, Ruhi, Sabri, Salih, 
Süleyman, Yahya Bey ve Hanım
lar kazanmıflardır, 

Biga, ( Hususi ) - Y ent ya· 
pılan intihapta Belediye Reisliği
ne Raıit, balıklara Hacı lsmail 
zade Ömer, Sinemacı Recep, 
Kunduracı ZUhtu, Terzi Asım, 
Kunduracı Hüseyin, Pabuççu Ah· 
met, Bakkal Şerif, Zahireci Bekir, 
Dişçi kalf sı Hasan, Zahireci Is
mail, Bakkal Ahmet, Bakırcı Ha
san, Demirci Hasan, Avukat Şu
uri, Hacı Nuri zade HUsnU, Fo
toğrafçı Fethi, Manifaturacı Ab· 
d ullah Beyler seçilmiş! rdlr. 

Adapazarı (Husmıi) - Beledi· 

------

Çorlunun umumi manzaraeı 
mektedir. Kasabamızın hali ba· 
zırda ihtiyaçlarından biri Mektep 
kifayet izliğidir. Nufuau on bini 
atmıı bulunan merkezi kazada 
kadroıu 16 muallimden mürekkep 
(3) ilk mektep rnevcuttur. Likln 

bu miktar tah
all çağında bulu· 
nan çocuk mlkta· 
rına klfl gelme
mektedir. Mektep· 
lere kotan yüz
lerce vavru yer· 
ıizlik yüzünden 

1 kayt Ye kabul 
olunmıyarak ni· 
meti maariften 
mahrum kalmak
tadır. Kazada 
tahsil devresinde 

2000 çocuk vardır fakat bunlar
dan yalnız 800 n mekteplere de· 
vam edebilmektedir. Bu ıebeple 
halk ilk mekteplerin çoğalmasını 
Ye bir orta mektebin açılmaaını 
arzu etmektedir. 

1 
Yozgat Memleket Hastahanesi 

) ozgatta yapılmakta olan Memleket haetabaneııi 

Yozgat (Hususi) - Vali Baran Beyin teşebbü&ile lnıaıına baıla· 
nılan memleket hastanesi ikmal edilmek üzeredir. Bina hava11, ıuyu 
ve manzarasının letafeti ile bir benzerinin daha bulunmasına imkan 
bulunmıyan çamlıkta yapılmaktadır. Hastanenin planı Sıhhiye Vekaleti 
tarafmdan gönderilmi tir. İnşaat bir ay sonra ikmal edilmit olacaktır. 

T ekirdağında 
Bağcıların Bir Ümidi Ve 

Bir Sukutuhayal 
Tekirdağ ( Hususi ) - Şarap 

fabrikası Ietanbula Uzilm sevkıyatı 
yapan ve bağlarını kabzımala 
satan üzüm mUstah6illerine haber 
yollayarak üzümlerin kilosunu 
yedi kuruıa alacağını bildirmlıtir. 
Bunun üzerine halk ve bağcıları· 
mız ni beten ıevinmişler ve Iı
tan bula yapılan Uzüm sevkıyatı 
durmuş, bağlarım ucuzca kabzı· 
mala satanlar da bu alışveriften 
vazgeçerek üzümlerini fabrikaya 
vermek teıebbUsünde bulunmuı· 
lardır. Fabrikanın yedi kuruıa 
UzUm alacağını işiten esnnflar da 
6 kuruıa &attıkları UzümUn kilo
ıunu derhal 12 kuruşa çıkarmlt· 
lardır. Fakat iki gün sonra fab
rika 7 kuruıtan U:zUm alamıya· 
cağını ilin etmlıtir. 

-;;;··ı;~··;;çı;;;r;;H~;;;;r .. i;~r;;;~·;t:·~·;~· 
Asli Aza olarak şu zatlar ıeçil· 
mitlerdir: 

Abasız oğlu Baytar Ahmet, 
Noter Galip, Doktor Süleyman, 
Eczacı Aıım, Avukat Demir Ke· 
mal, Rençber zade Hasan, Diya
rıbeklrli zade Ahmet, Arap zade 
Cevat, Sipahi oğlu Mehmet, Avu· 
kat Yusuf Ziya, Aktar Hafız Yu
suf, Nalbur Emin Muharrem, Nal• 
bur Halis, Zehra Murat, Lamia 
Gaffar, Hafız Saim, Salim zade 
S lih, Y bynlardan Hafız Ismail, 
Ali paşa zade Sabri, Derici LUt• 
fö, Hacı Rnif zade Mehmet, Tile· 

; car Hamza Ali, Tüccar Kazım 
Homza, Kerem zade Mehmet, 
Aktar Ahmet Sami H nımJar ve 
Beyler. Bu zevat içinde en fazla 
rev alar k birinciliği Bel diy 
Reisi Ahmet Faik Bey almıştır. 

Bir Rum 
Kaıla Meis Arasını 

Yüzerek Geçti 
Kaı, (Hususi) - Meis şdaaın• 

dan buraya gelmiı olan Yorgi 
isimli bir Rumun avdet edeceği 
esnada üzerinde bir mektup bu· 
lunmuştur. 

Bu mektup Topal Tevfik İl
minde bir adam tarafından Neis
teki bir Rum tüccara kaçak mal 
göodermHl için yazılmııtır. Mek· 
tup buluhunca Y orgi ile Tevfik 
Adliyeye verilmiı, fak at adliye 
tahkikat neticeleninceye kadar 
kendilerini ıerbest bırakmııtır. 

Y orgi aerbest kalınca mah
kum edileceğ1nden korkmut ve 
bir gece sahilde elbiselerini bıra
kıp yüze yüze Meia adaıına kaç
mııtır. Y orginin yüzerek geçtiği 
mesafe 6 mildir. Bu ylbme mu· 
kavemetlnden dolayı Y orgiye Meis 
adasında nakdi mükafat veril• 
mittir. 

Adapazarı Jandarma 
Kumandanhğı 

Adapazarı, (Huıusi) - Münhal 
bulunan jandarma bölük kuman· 
danlığma Bolu viJayet jandarma 
kumandanlığı mUlhakı yUzbaıı 
lsmall Hakkı Bey tayin edilmiştir. 

Malatyada Terfi Eden Muallimler 
Malatya (Husuıt) - Bu ıene 

llkmektep mualllmlerlnden maaş· 
larına zam yapılan vilayetimizde 
t 4 muallim vardır. 

Kırkağaçla Kavun Bolluğu 
Kırkağaç (Huıusi) - Bu sene 

memlekette kavun pek boldur. 
lzmir ve Ankaraya gayet çok 
kovun sevkedilmektedir. Çiftçi 
pek memnundur. 

Birinci teırin 20 
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Bir 
Anlayışsızlık 
Hakkında 

Nural lala Ata 
Bazı bllcumlara cevap vermelE 

tuhaf bir hareket olur; meseli 
« Y ollann ıe1i • mecmuasında 
Muammer Lfıtfl Beyin benim 
hakkımda ıöylediklerine elbette 
kızılmaz, ancak glllllnUt. ismimi 
unutmuıluktan geliyor ve benden 
«Son Poıta ve Milliyet gazetele" 
rinin dördUncn veya altıncı say~ 
falarında yazan bir muharrir » 
diye bahsediyor. Kendi yazılarını 
basan mecmuada ancak iJml 
milnakaıalara yer varmış ve 
benim yazılarım Umi kıymet .. 
ten mahrum olduğu için ora .. 
da bana cevap verilemezmiş. 
Bu sözlerin tuhaflığmı, Muamme. 
Lutfi Beyin yazılarını ve onları 
basan mecmuayı okumamış olan• 
lara anlatmak kabil değildir. Pa .. 
halı değil, on kuruşa, bir tane 
alın: Muammer Lutfi Beyin ve 
« YoUarın ıesi» nin ilmi ne kadar 
parlak bir surette temsil ettikleri• 
nl görDrıünUz. 

llim iddia edecek değilim; M~ 
ammer Lutfi Beyle ve «Yolların 
ıeai» ile bu 1abada boy ölçOımek 
hatırımdan geçmez. Fakat o de• 
likanlının yazısında işaret etmeğe 
IUıum gördüğüm bir nokta 
var: Benim yazılarımın ilim 
değerinden mahrum olması, 
hllkUmlerinde tezat, tenakuz bu .. 
lunmaıından da belll imiş. Ben, 
meseli Ahmet Haşim'i ve Yahya 
Kemal'i baıan beğenir, hazan da 
beğenmezmiıim. Bu iki şair hak .. 
kında on beş senedenberi yazdık .. 
}arımın ve söylediklerimin hepsini 
bugün de imzalarım. Şimdiye ka• 
.ı!ar hiçbir ıair hakkındaki kanaa• 
timin değiımediğini ılSylilyorum, 
Muammer (itfl Beyi ru z ""'" 

cek değilim; meselti azım 
Hikmet'i bir zamanlar pek 
beğenmezdim , şimdi edebi· 
yatımızın bUyUk .şairlerinden biri 
aayıyorum. Niçin değiımlyeyim? 

Ben . cansız bir nesnemiyim ki 
yılların geçmesine rağmen bir taı 
gibi hep bir örnek kalayım? De
ğişmlyenler ağızdan ağıza dolaşan 
bilgileri öğrenip başkalarına ıa• 
tanlardır. 

itiraf edeyim, Muammer Lutfl 
beyin yazasına hem güldüm, hem 
de ıinirlendim. Zaten sinirlendiğim 
için cevap veriyorum. Neresine 
aloirlendiğim belli: Ahmet Ha• 
tim'i ve Yahya Kemal'i hazan 
beğenip hazan beğenmediğim sö· 
zil beni çileden çıkarıyor. Bu slSz 
yanlıt mı? Hem doğru, hem de 
bUsbUtun yalan. O iki ıairin ese• 
rinde hem hayran olduğum par• 
çalar var, hem de hoilanmadığ•m 
yerler. Zaten bir sanatkarın bU
tUn eserini bir kol halinde be· 
ğenmek veya beğenmemek ne 
tuhaf bir zihniyetin mahsulUdUrl 
Yazık ki bu zihniyeti genç ihti• 
yar çok kimselerde görüyoruz. 

Bu nereden doğuyor. Bence 
bunun sebebi aşikardır: edebiyat• 
la uğraşanlarımızıo çoğu kendi 
kendilerine dUıUnüp hUküm ver• 
mekten acizdir; falanca şai· 
rin iyi veya fena olduğunu 
kulaktan kapma öğreniyorlar; 
artık onun imzası ile ne görseler 
hayratı oluyor veya reddediyorlar. 
Aralarında ilk hUkmU kendi ken• 
dilerlne edinenler de onunla ka· 
hyor ve bir daha fikirlerini kon• 
trol etmiyorlar, Mütemadiyen 
pefin hükümle hareket. Zihnin 
tembelliği... Edebiyatımızdaki bu· 
naltıcı hava bundan doğuyor. 

Ahmet Haşim'i ve Yahya 
Kemali', evet, hazan severim, 
hazan da onlardan hoşlanmam. 
Fakat bu « bazan » kelimesinden 
zaman manası çıkarmak istiyorlar, 
yani bir zaman onları beğe::lip 
aonra döndi\ğUmU söyliyenler ancak 
anlayış~ızhklarını 1ıöstermiş olu• 
yorlnr. 



• 
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Ünqada 
Politikacı Düş
manlığı Artıyor 

Diinya nbvallnin giln geçtikçe bir 
parça daha kar•vmakta olduğunu· 
gören insanlar, bu ahvale gidiıat 
veren politika a:lamları hakkındaki 
fikirlerini d.etittlrir gibi oluyorlar. Bu 
kargav .. lıklardan bu adamları rne1'ul 
görüyorlar. Bu milnasebctle Moralng 
Post gazetHindc geçenlerde mUhim 
bir yazı çıktı. Gazetenin la retiae 
sılSre bu yazıyı yazan ada bu
gOnkil lngiliz siyasetinin bellibath 
mOhim aimalarıodnn biridir. Bu zat, 
geçenlerde, İagiltercnln Briatol ftıhrin• 
de tophınan aiyui bir kongreye davetli 
lmif. Londradan kalkan trene bi miı. 
Tren, yo1culım oikayet ettirecek kadar 
kalııbıılıkmı . Katarın hareketine ltir
kaç dakika k la içeriye dört kiıl 
girmlı. Bunlann Ozerlnde golf elbiac
leri, ellerinde, bu spora mahsus elit ve 
edevat varmı9, dilleri de, Bristolo giden 
"•ersem ve intrikacı,, diye tavsif ettik
leri politilta adamlanna hakaret et
mekle meşgulmGı. ÇilnkO, diyorlar• 
mı~, bu kongre olmasaydı, bu adamlar 
treni .loldur z, biz de yer iı kal· 
mnzdık. 

.. MOhlm devlet adamın bunların 

mütaleasındnn müteessir olmuı, bolki 
daha da ileri gitmelerine ınani olmak 
lııt miş. 

Yarı t ka, yarı ciddi bir dille ken• 
dlainin de o kongreye giden pollti· 
kncılardnn bir( olduğunu söyl miş. 
DHrt arkadaı. biran, bu zatın ylbüne 
bakmıılar. içlerinden bir tanesiı 

- Y ııl Demi;, diQ'er üçU ses bile 
çıkarmnmıt, baılarını ç virmiı Ye auı· 
muılar. 

Bu zat, bu hikAyeyl anlattıktan 
11onra 11 .. ve ediyor: 

- H kk mda ve benim gibi 11iya• 
ıet adamlarının hakkında bu darece 
mlWyim olm yan bir dille konuwan 
bu ins"n•arın noznketen olsun ıBzle
rinl teYile d~ • lnzum görmcmole-
rlnden, acaba dOny~ efk rıumumiyesf
nin aleyhimızeı dönmekte olduğuna 
mı bü m tmek l&:ı. mdır? 

* Benim kanaatime göre bu lnglliz 
politikacısı saf bir adama benziyor. 
D nya efkarıumumiyesinin onların 
l yhine dönm si yeni değildir. Bu 

hldisenln baı1angıcı epi eskidir ve 
herkes o ve onun ıribil rden yaka 
•tlkiyor. - Süreyya 

Rom nın Nüfusu 
Roma, 19 ( A. A. ) - Gaz6telerin 

ynzdığına göre Roma nüfusu bir mil
yon yilz yirmi dörbine yDkselmittir. 

'o .52 
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Bu defa kızarmak ıır ıı ona 
elmiştl. Adamcağız onu görme· 

melt ister gibi başını önllne iğdi. 
(Ayten) en arkada idi. 
Hemen ona yer açb. 
Bd-nz kurunan Leyla bu ma· 

cerayı arkadaşına yetiştirmekte 
gecikmedi. Ayten: 

_ Çok iyi etmiısin. Dedi. 
Hele seni tekrar vapurda görUıll •• 
Artık sırnaşmazlar inıallahl 

Hakikat (Ayten) nin tahmin 

ettiği gibi oldu. Bu hıd;aeden 
sonra o iki arkadaşla karşılaşma

dılar. Onları gördükleri zaman 
)'&olarına gelmez oldular. 

Bunlar yine nazik ve kibar 
lnıanlardı. 

Bazı sırnaııklar vardı ki yal
nız sokulmak, siftlnmekle kalmı· 

yort pis pis kinayeli lakırdılnr ab· 
yorlardı. (Ayten) in babası onla· 

ra tenbih etmişti. Böyle ımygısız· 
hk eden olursa derhal bir me
mura şikdyet edeceklerdi. Fakat 
onlar bu terbiyesizllklere aldırış 
etmemeyi tercih ediyorlardı. Po
lise gitmek, it çıkarmak, kim ol· 

r 1 
Bir Fransız Ve ·ır A • 
man Nazırı Arasında ............ 
Hararetli Bir Görütma 

Londra, 19 (A. A.) - Röyter 
ajonsınm Delgrattıııı aldığı bir habere 
ıöre, Kırat Alelunndr'ııı dcfoinden 
sonra Oplenata kifüesi yanında 

Fransıı Harbiye Nazın Mareşal 
Peten ile Almanya Hava Nazın 
Jeneral Göring arasında aazan 
dikkati calbedeıı Çl)k har&retli bir 
mubaYerc olmuştur. 

Japonya 
. Cemiyetine 
·çin Girmiyor? 
Malgari, (Kanada) 19 - NeYyork 

Jolile vaıifeıi batın giden Japonya• 
mn halya sefiri M. Yotaro Sugimera 
ıu beyanatta bulunmuotur: 

- " Birletik Amerikanın lttirnk 
ttmediği S.ir tetekkfil olduğu için 
Japonya milletler cemiyeti e tekrar 
i"İr iyecektir. Buailn için milletler 
cemiyeti, muhitinden h riçte tesiri 
olmayan bir Avrupa kuvvetleri itti· 
hkıdır. Bir1eşik Amerika ietirak 
ettiği takdırdo milletler cemiyetinin 
dOnya aulhunuo inkiınfında çok 
mühim bir nmll olacatına ıOphe 
yoktur.,, 

1 anya İh ilali , 
onra 

Suçlular Hakkın a Müla
yim Hareket Edilecek 
Madrlt, 19 (A. A.) - N zırlar mec

lisi verilen idam kararları üzerinde 
ayrı ayrı müzakere etmit ve bu lm
rar· arı teker teker ali mahkemeye 
tevdie karar vermlıtır. 

Barselon, 19 (A. A.) - Knta' onya 
tnm hir ail cOnet içindedir. Artılarında 
Katalonya meb'uaları olan 44 mevkuf 
aerbcat bırıakılmıvt r. 

Bütiln ..Jraııi temnyüllerin tcm11ll 
odll ceği ye Madrit hükumetinin de 
tasvip edeceği bir icra konseyi yapıl· 
maın için teşebbilaler olmaktadır. 

Dahiliye nazırı radyo ile halka aö:ı: 
söylemiı, hilkum tin, mümcuil:eri 
t cziye etmemek taraftarı o'du u hak
k ndaki ıayialnn tekz•p etmiştir. Da
hiliye nazırı, Başvekil M. Leronun 
ne merhametai:ılik, ne de ef ,, dQstu-
rundan mOfüem eldufunu aöy:emiıtir. 

Burhan Cehit 

duğunu nlatmak bir stlrü mua
meleye saplanmak dem kti. Bu 
terbiyesizce söylenmiş bir lakırdıya 
muhatap olmaktan daha ağırdı. 

iki arkada§ın bu çalışma ha· 
yatlarında sıkıldıkları noktalar 
böyle saygısız erkeklerin sırna· 
şıklıklarından ibaret değildi. 

Ayni vnpurlarda, hemen he· 
men aynı yolcular arasında gö· 
rllnmenin yarattığı dedikodular 
da onları sinirlendiriyordu. 

Sabah, akpm postalarmda 
kendileri gibi birer vazifeye gi· 
den genç kızlar ve kadınlar pek 
çoktu. 

Bir iki tesadüf bunlardan iki 
kızla onları tenaıtırmıştı. 

Onlar da reımi dairelerden 
birinde çalışıyorlardı. 

Leyla bu tanışmaların pek 
ileri gitmemesi fikrinde idi. 

Hiçbir noktada arkadaşından 

ayrılmıyan ( Ayten )de öyle dUşü· 
nUyordu. Halbuki tnnışt.kları kız
lar onlarla teklifsiz olmak için 
çnhşıyort münasebetlerini samimi
leştirecek veı"lelcr arıyor ve 
buluyorlardı. 

SON POSTA 

T 
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Daha Konferans Başlamadan Evvel 
Türlü Şayialar Dolaşmıya Başladı 

Alman donanmasının yeni gemilerinden 6000 Tonluk Königsberg zırhlısı 
Londra, l!>(A.A.)-Murzhba1 heyet• lngilizlerin niyetinden uzaktır. 

lerin gelmelerile deniz si ahları mGza- Morning Post iae Almanların Doyç.:. 
kerelerinin boılamaaı nrnsıodaki alduk· lnnd kruvazörünün İskoçya aularını 
çn uzun fasıla_, aiyasi mnbafllde bazı :ıiyaretl münıısebetlle tahdidin istenil· 
~ayiaların çıkmasına aebep olmuştur. diki ekle konulmasının ne kolay ola-

Bu husuat Deyli Herald tunları cağını söylüyor ve diyor kiı Alman 
yazmaktadır: kru\·azörllnün icabında, tayyare gemi• 

" Dün akşam J pon murahhasının si lıalino gelmek için vesnitl vardır. 
planlarını lngiliz mütehnsaııslnr na ver- G ndet 280 lik, 8 adet 150 lik topları 
diği 1!1Öyleniyördu. Hakikatte ne bah- eayesinde kruvazör kendisinden 3,5 
riye, ne d Hariciye nezaretlerinin defa daha hacimli gemilerle korşıla-
plün metninden, Japonlaran bildirdik· şabillr." 
lerinden gayri hiç bir malümata sahip Yeni Hlilrp Gemllerl 
olmadıkları temin edilmektedir. Bir Roma, 19 (A. A.) - Resmi gazete 
b ıka rivayete göret iki taraflı görOf· Triycste ve mugglano'daki Odero tez-
me uaulünilo gnyeai sonradan Ameri- gablıırında yapı!maktıı olan iki kru-
kn tl ra tevdi edilecek olan bir İnai· '\'azör~ " Guiseppe Garlbaldl ,, ve 
Uz • Japon enlaşması yapmaktır. Ja- "Luigi dl snvoia düka değli alerozzl,, 
ponlnrın böy e bir fikirleri olup o'ma- isimlerinin verildiğini bildiren bir 
d ğı meçhuldfir, yalnız böyle bir ıcy emirn .. me neşretmiıtir. 

~,------

ansız şsiz eri rtına Gi İ 
ihtilal Şarkıları Söyliyerek Almanlar Çok Htzh Giden 

Miting Yapt~lar Bir Tayyare Yaptılar 
Lil, (Frensada) 19 - lng.liz işsiz· Berlin, 19 .( A. A. ) - Bir fabrika 

leri gibi, cenup iş ::ı\eri de Lil Uzeri· f evkallide süratU yeni bir ticaret 
ne bir yilrürilş rapmı,lar ve dört tayyaresi tipi yapmıştır. Bu, tek 
lcoldan gelmıılcrdır. " k . 

•t 1 k d"l . motorlli, tek anntlı, yere ınecek 
Yardım l omı es • ~n ı er!ne.,~ay k111m1 açılır kapanır ıekilde bir tay• 

ve saire drğıtm•ı ışsızler, ıhtı alcl . • . 
şnrkılnrı •öyliyerek miting yf'rine yaredır. lkı tayfadan bııtka 6 yolcu 
g"tmişlcrdir. . . . . ve 600 ldlo yük taçıyııcaktır. Tecrübe 

Alınan gayet ıyı terhbat sayeıınde uçu l rınd saatte 340 kilometre yap-
herşey sükunetle geçmiıtir. tığı görnJmOotür. 

Halbuki iki arkadaş bu şekil
deki dostluklardan da pek hoş
lanmıyorlardı. 

GörUyorlnrdı ki böyle başlayan 
ahbaplıklarm hududu çarçabuk 
genişliyor arkadaşlar gurup hali
ne ge.iyor, gurupların tanışma 
sistemi bozuluyor ve raya kim 
olduğu belirşiz çehreler de karı· 
şıyordu. 

Kendilerile beraber gidip gelen 
ve bir inhisar dairesinde çalıian 
kızlardan ikisi vardı ki kendilerine 
erkek arkadaşlar arasında da 
hemen bir iilem kuruvermlşlerdi. 

Daha ziyade akşamları vapu· 
run bir köıeşini kendilerine adeta 
yuva yapmışlardı. Orada yekunu 
hergün artan kadınlı, erkekli ka· 
labahk bol kahkahalar atıp geniş 
şakalar yaparak eğleniyorlardı. 

Leyli görüyordu ki bu vapur 
arkadaşlık!arı her akşam biraz 
daha kaynnşıyor, ıalc:aların şekli 

değişiyor. Grup halindeki ahbap
lıklar çifteleşiyordu. 

İşte böyle papur köşesinde 
adeta bir cemiyet kuran kızlar
dan iklsl de onlarlada ahbap ol· 
muştu. 

İlk zamanlar bir göz aşinalığı 
yavaş yavaş seliimlaşmn, daha 
sonra havaya, vnpurat işe ait 
tek tük konuşmalarla geçen bu 
münasebet gitlikce genişlemek 
istidodım gösterdi. 

Lerzan iımindekl bu genç kız 

evvelfi çok oğırbnşh görünilyordu. 
Hattil (Ayten) onu bir Cuma 

köşklerine Leyla ile beraber dn· 
vet etmeyi bile dtişUnUyordu. Bir 
akşam (Lerzan)ı da grupun içinde 
gördüler. GülUşüyor, şakalaşıyor, 

eğleniyor, beraber çikolata alıp 

paylaşıyort daha ziyade erkek! r· 
den gelen bu ikram genç kızların 
pek hoşuna gidi} ordu. 

B.rJrnç gün ıonra bir sabah 
postasında (Lerzan)yanlarına geldi. 
GörUiemediklerinden şikdyet etti. 
Sonra akşam dönüş seferinde pek 
eğlendiklerini, çok iyi arkadaş· 

larla tanışhklarını söyledi. 
(Ayten) onu söyletmek için: 
- Vah vah, biz tesadüf ede• 

miyoruz. Nerede toplanıyonunuz. 
Diye ıordu. 

Lerzan tatlı tatlı anlattı: 

- Salonun arka bölmeıinde 
bilseniz ne iyi vakit geçiyor. Ka· 
dıköyüne geldiğimizi farketmi· 
yoruz. 

Sonra bir sır verir gibi: 
- Çok centilmen beyler do 

var. Hele bir zengin Sabir Bey 
var. Okadar neı'eli bir adam ki! 
Geçen akşam bir bahse tutuştu. 
Katıldık gUlmeden. 

Genç kız bütün neş' esile 
anlattı: 

- Bakın nasıl oldu. Aramızda 
bir de yaşlı ahpnp var. Rasim 
Bey. Sabir Bey ona çok takılıyor. 
Geçen akşam bir iddiaya girişti· 

Sayfa 5 

( Gönül /: feri ] 

Sıkı El, 
Açık El, 

Hanımteyzeciğim, 

" Beı senelik evlilik hayatım
da dün, ilk defa olarak kocamla 
kavga edecektim. Sandalbedeste· 
nlnden geçiyordum, ne vakittir 
iıtediğim bir sUıUn teşhir edildi· 
ğini g6rdUm, akşam kocama söy· 
Jedim, bunu almak mutat bütçe· 
mizin çerçeYesine sığamazdı, kaş• 
ları hafifçe çatıldı. Çocuğumuzun 
lıtikbali için iktısada riayet etmek 
mecburiyetinden bahsetti, fakat 
sonra da sözU: 

- Mademki okadar istiyorsun, 
alayım, cümlesile bitirdi. 

Tavsiye hoıunıe gitmemişti, 
hemen vazgeçtim, Kocam da üze
rinde durmadı. Fakat ertesi giln 
istediğim şeyi alıp getirmemi§ mi? 
Sevindim diyemiyeceğim, o nasi-
hat büllln hevesimi kırmıştı, bu
nunla berııber belli etmedim. " 

Bent bana bu nektubu yaz.an 
okuyucumu sarih surette haksn~ 
buluyorum. 

Para noktasından erkekler baş• 
lıca iki sınıfa ayrılırlar. Birinci 
sınıfa memmp olanların elleri 
açıktır. Karıları çocukları ne is· 
terse nhrlnr, kendileri de bol bol 
harcederler, halk dilende bunlara: 

- Cömert sıfatı verill. Fakat 
alileri daima tehlikelidir, kendi
leri det kanlan da, çocuklnrı da 
gUnün birinde ııkınhya düşmek 
tehlikesine maruzdurlnr. 

İkinci ımıfa mensup olan er
kekler sıkı ellidirler, kendilerini 
ve a'lelerini elzem olan şeyden 

de mahrum ederler, iğrenç gö
riinUrler. 

Kendisini ve aUesini düıüneıı 
erkek bu iki ınıfm ortasında bu
lunandır, ve maalesef sayısı çok 
azdır. Benim anladığıma göre ba· 
na mektup gönderen hanımın 
kocası bu bahtiynr insanlardan 
olacak; evvelA vaziyeti anlatmış, 

sonra karısını müteessir etmemek 
için makul hareket çercevesinin 
haricine çıkmıştır. 

Meselede teessüre yer görmU
yorum, bilakis! 

HA:'.\IMTEYZE 

ler. Altı on vapurunda idik. Sabir 
Bey saatini çıkardı : 

- Üç dakikamız var. Kal• 
kacağız. 

Dedi. 
Rasim Bey de kolundaki saate 

bakb: 
- Hayır, dedi. Dört dakika 

var. 
Bu öyle bir iddia oldu ki he

men bahse giriştiler. 
Rasim Bey: 
- Eğer benim saatim doğru 

değilse sana bir 2.iyafetim var, 
dedi. 

Sabir Bey gUldn ve kendi 
saatine güveniyordu: 

- Öyle şey olmazt dedi. Yal• 
mz bana ziyafet vermekle ne 
çıkar. Burada kaç klii varsa hep• 
sini davet edeceksin. 

Rasim Bey kıımıftı: 
- Ederim, dedi. Say kaç kişi. 
Tamam dokuz kiti idik. Beı 

kız d6rt erkek. 

- Kabul. Sen kaybedersen 
ne yapacaksın? 

Sabir Bey hemen abldı: 
- Ben do kaybederaem bu 

dokuz kişiyi yann akıam alta 
buçuk matinesine sinemaya götü
receğim. 

Bunn itiraz etti: 
- Olmadı, dedi. Arada çok 

fark var. Ziyafet daha ağır. 
( Arkası ,·nr ) 
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Dünya Hô.disel~ri 1 ... ~-------------------------~ 
''Lastiğe 
Bir Kayma.kam 
Bulmak Lazım .. ,, 

BüyUk muharebe içinde bUtün 

Alman nııi.- yol lnı· kapanıp 
memleket mahsur 

hendisf eri kald.ktan so,ra 
yine "erzaç,, ev' elden bir kmi1 

peşinde.. iptıdai madde.er 
ttikenince Almanlar lüzum· u bazı 

madde:erin iş'n. oz çc,k görebilecek 
başka maddeler icac.ına koyu~· 

dular. Bu ydda kaK"ıltan yapılmış 
yaka!ık, kra' at, h .. tta ip gördük. 
Hastalara vermek için Liftck 
kuvvetini haiz eczalı bir patates 
yaptıkları'lı da işittik. Bu suretle 
meydana gelen m ddeye "Erzaç,, 
diyorlardı. Bu kelime de türkçe 
"Kaymakam., diye tercüme edi· 
liyordu. 

Fakat otomobil lastiği tuke· 
r.ince Almanlar bunun yerhe ko· 
l acak bir madde bulamadılar, 

yük otomobiller~nin tekerlekle
rini mlimkün olduğu kadar 
elastikiyeti haiz tahtadan yap
ını~ a kalkıştılar, iyi netice verme
di. Otoınobiller.n tekerleklerini 
çeviren mil stk sık kırılıyordu, 

nihayet muhareb bitince bu er
znç ta bitti. 

Falcai: şimdi Alman gazetele
lcrinde okuyoruz ki, yeni bir mah
rumiyet ihtimali karıısında Al
manlar lastiğin yerine konulacak 
maddeyi bulnııya çalışıyorlarmış, 

ve tahmin edildiğine göre muvaf· 
fak ta olacaklarmıı. 

* tngilter kırahnın oğlu Prenı 
jorjun nişanlısı olan Prenses 

Prenses Ma- (Marina) lngatere
de kısa bir mUd· 

rina Parls• det kaldıktan son• 
döndü .__ _____ ra ebeveynile bir-

likte Parise dönmllştUr. G zeto
lerin anlattıklarına göre orada 
hayata pek basit geçmektedir. 
Şimdiki halde başlıca meıguliyeti 
düğün elbiselerinin hazırlanmailna 
nezaret etmekten ibarettir. 

* fransız sao'atk rlarınd meı· 
bur bir kadın geçen gOn 

Bir namas- (Ois) teki maliki· 
kt1rlık nesine glder-

k n ( 25,000) 
nümunesi liralık mücevheri 

ihtiva eden el çant sını otomo
bilde dUşUrmUş, bil hbara bunu 
anlayınca zabıtaya hab r vermiş
tir. Bu çanta ara.dan 24 s at 
geçtikten sonra yol üzerinde bir 
posta mUvezzii tar fındnn buluna-
rak poliı karakolun tealim edil· 
mi9, polis karakolund n da aahi· 
bine verilmiftir. 

SON POSTA 

ayada lap Bitenler 

'' u Kadının Başını stiyorum,, 
" Arkasına Siyah Bir Gömlek Giydiriniz, Baıına Siyah Bir Tiil Sarınız, 

Ayakları Çıp?ak Olarak Bir Meydana Götürünüz. Giyotine Teslim Ediniz" 

Parisin Cinayet Mahkemesinde Tüy Ürpertici Bir Sahne .• 
Günün siyasi hAdiıe

leri ara sında, gazeteleri- ' 
mize ancak iki satırlık 

kısa bir telgraf haberi 
olarak geçti. 

- YioJett Nozier ida-
ma m hkum 
ded k. 

Hakikatte 

edilmiştir, 

bu dört 
kelimelik cümlenin altında 
çok feci bir hayat romaw 
saklıdır. 

Violett Nozicr genç ve 
güzel bir Franıız kızı idi, 
epeyce de tahsil görmUıtü, 
ciddi bir müessesede ça
lışıyordu. 

Fakat belki fena rka· 
daşlarm rasına d8şm nin, 
belki de kontrolsuz kal-

kikattl. 

Sıra iddianameye gel• 
dl. wnddeiumumi Gaudel 
Franaanın töhretli bir ha

~~ tibidir, ıözll keskin, man• 
bkı kuvvetlidir: 

Hayır, maznunun 
iddiaaı yalandır diye ı6ze 
baıladı, babaıını münha
sıran ihtiyar adamın Uç 
beı kurufunu çalıp genç• 
lerle dftşüp kalkmak için 
öldürmüftllr. 

Kartınızda eırarla dolu, 
yahut yarı mecnun bir kız 
bulunmuyor. Gördüğünüz 

.,_,..,._,"""""-''"' ıima menfaat kaatile hatta 
babaaını zehirlemekten çe
kinmeyen bir katilin aima• 
sıdır. 

mamn neticeıi olarak Ve iddlaaını istedi. 
işinde devam etmedi. Kmn müdaf aaaını, ga-

Babası bir makinistti, zetelerln imalı sözlerinden 
annesi sadece evile m ş- anlatılıyor, zayıf bir avu-
gul bir kadındı. Violett kat deruhte etmlttl. Bu zat 
önUnU serbest görünce Müddeiumumtnin iddiala-
ıefahet alemine daldı. ev- rını çürütmeye çalııtı, 
veli bir gencin r. _tr..:.si Kızın: 

oldu, ıonra bir ihtiyarın Menfaat uğrunda de-
kolları arasına d09tD, tek· ğil, intikam almak için 
rar bir gençle tanıştı, katil olduiunu ıöyledi. 
bazan tfiz:elliğini sattığı Bu avukat, kim bilir, 
da oldu. Eline epeyc~ ıayıf olduju a•laııldıj'ı 
para geçiyordu, fakat için mi yoksa baıka bir 
geçtiği gibi eriyordu. Bu Mahkum: Kafamın kesilmeeinl istemem, diye 9ırpmıyor sebeple mi, son dakika· 
asırda hau muhitlerde görUlen J Violett Noz.ler bu genç kı%dır. 1 da mahkeme tarafından genç bir 
ahJAk tel kkflerinden bJr numu· avukat terfik edilmişti. ransız 

nedir, bu sur tle kaıanılan para Verilen tafsilata bakılırsa mu· gazeteleri mahkemede ilk Yeki· 
genç erkeklere gidiyordu, bu ıu- hakdme, miıline kolaylıkla teaa• Jetlerinden birini yapan bu geıı• 
retle kazanılan parayı kabul ed.. dnf edilemiyecek kadar feci, he· 'eln parlak bir lıtlkbale namzet 

yecao verici olmuıtur: 
Kız iddiasında ısrar ediyorduı 

Ben bu vaziyeti daha evvel bir· 
çok arkadaılarıma da sölemlıtim, 
diyordu. Şahit g8tıterlyordu. Yal· 
nız dinlenilen şahitlerin ifadelerin• 
den katiyet yoktu: 

- Zannederim, kulağıma ça• 
lındı, ıeklinde müphem cümlelerle 
iktifa ediyorlardı. 

Yalnız içlerinden bir genç 
çıktı Fransamn Varşov ıeftrinln 
oğluydu: 

- Ben duydum, dedi. 
Buna da mllddeiumuml ltlroz 

etti, aralarında şiddetli bir mü
nakaşa geçti. Salonda herkes 
heyecanla titreyordu ; lnnn n l ızuuoun genç avukatı: Hldiıeleri 

gözden geoiıelim, diıor 
olduğunu 16yliyorl1tr. Bu ıenç 
demlıtir ki: Maalesef gazetelerde bu (25) 

bin liralık mücevheri bulan poıta 
mUveıziine ne gibi bir mllkifat 
Yerildiği kayıtlı değildir. 

Frnnıarun Varşova konsolosunun oğlu 
maznunun lehinde gehadet ediyor 

• cek genç erkekler görülüyordu. 
- Efendiler, 
Ben bu vazifeye, muhakemenin 

baılamasından birkaç dakika ev
vel tayin edildim, dosyayı okumuı 
değilim, bütün bildiklerim ıiıinle 
birlikte iıittlklerime mtınhaaırdır. 
Bu itittiklerim ise beni buhrana 
ıe•ketmiştlr. Eminim ılz de benim 
gibi görmlltıünüıdtir, anlamıııı· 
nızdır, karşımzda karııık ruhlu, 
içi dıtı enarla dolu bir mahlQk 
vardır. 

* A merikaoın Tcksaı havall
sinde oturan tanınmıı 

_B_ir_p_a-rm_a ___ , zengin fabrika sa-
hiplerinden Mistr 

ğıru kaghtı- O rey hırsızdan fada 
den hırsız korktuğu için köt· 

kUnUn başlıca methallerine kurt 
kapanı şeklinde göze görünmez 
birer tuzak yaptırtmış. Geçende 
bir hırsız köıke girmek isterken 
bu kapanlardan birine dUşmüı, 
ıağ ayağının baş parmağı kopmuş 
kemiği de kırılmıştır. Hırsız timdi 
milyonerden davacıdır. Olmaaı da 
ıudur: 

- Beni tutmak hakkı idi, fa
kat karşılaşmadığımız için kendi
ıine herhangi bir şekilde muka· 
vemet etmiş değilim. Bu vaziyette 
bir uzvumu keameğe hakkı yoktu. 
Milyonerden ( 10) bin lira :ıarar 
Y• ziyan istiyorum. 

* Violett Nozier'fn bu aerbeat 
hayatı çok ıUrmedl. Bir gün ma• 
kiniıt olarak çalışan babasını ya· 
taiında ölmllt buldular. Zehirlen· 
miıtl. Kendi kızından ıUphe 
edildi ve Violett ıorguya çekli· 
diğl zaman hiç tereddütıUz 
ıöyledi: 

- Ben yaptım, dedL 
- Niçin? 
Bu t:iuale inanılmayacak bir 

cevapla mukabele ediyordu: 
- Babam beni gayritabii 

huylara alet etmiıtl, diyordu, 
daha açık ıöylUyordu, tafıilat 
veriyordu. Kızın annesi itiraz 
etti, koca11 mecnun değildi, 

namuısuz değildi, temiz bir 
adamdL Anne ife kız araamda 
bir muvacehe yapıldı, çok feci 
oldu, Gazetelerde günlerce bahsi 
ıeçti. 

lıt• idama mahkum edilen 

Maznunun genç avukatı: Bakim efen· 
diler, diye ıöze baılıyor 

yoktu, fakat esrarla dolu hı .. 
mahlükun kartııında bulunulduğu 
da ioklr edilemiyecek bir ha• 

lıtermi•iniı ıizinlo birlikte bu 
kızı tahlil edelim • 

Jüri Azası baıtan ayağa dik· 
kat kesilmişlerdi, ıenç avukab 
hararetle dinliyorlardı. Onda çe
kici bir ifade vardı, sağlam bir 
mantık ıeziliyordu, neticede heyet 
üzerinde ıtıphe uyandırmıya çalaı· 
tığı anlaşıldı. 

Muhakkemeye baılanırken kı· 
:ıın annesi: 

- Ben burada ölen kocamın 
iftiraya uğramamaauu temin için 
bulundum, hAtıraıım temiz olarak 
aaklamıya çahıtam, makaadım 

· katilin ceza görm91fal lıtemek 
detildf, ne de olıa kııımdır, af· 

Birinci teşrin 20 

: r Kari M•lctuplt111 

Hasta Bir 
Muallimenin 
Ricası 

Bu mektubu GUlhane haıta• 
neaımn nısaıye servlainde sırt 
UatU yatar bir halde ve müşkU· 
latla yazıyorum: ihtiyar babam 
15 yatında bir mütekaittir. 13 
Eylülde Beıiktaı MalmildlirlUğllo• 
den aldığı 3 aylık tekaüt maaıını 
yine orada iki yankeıiciye çarp
tırm19br. Biçare ihtiyar, hemen 
Polis Müdürüne koşmuı, Poliı 
Müdürü de yankesicilerin yakalan• 
masını ikinci Şube Müdürlüğüne 
emretmiıtir. Babam yankesicileri 
kendisine aöıterilen albümde teı· 
his ve teıbit etmlıtir. Bun, 
rağmen bugüne kadar bu iki 
yankesici yakalanmamııtır. Çok 
kıymetli Polis MildUrll Fehmi 
Beyden huta yatağımdan muz. 
tarip ıesimle rica ediyorumı 
ihtiyar babamın 3 aylık nafakeı
sını çalan bu iki yankesicinin 
yakalanmaıına himmet etsinler. 

Üsküdar 47 nci mektep 
muallimlerinden lh1&n .............................................................. 

fedlyorum, demltti. 
Genç avukat bu cllmlelore 

dayandı, neticede: 
- Ceza vırioiı, münferit bir 

hücrede kalam, ağlaaın, düıUnsUa, 
babasının ruhundan af dilesin. 

Evet ceza veriniz, fakat bq 
ceza ağır olmaaın, kadının tekrar 
ıerbeıtiye kavuımak, yeniden bir 
hayat kurmak hakkıdır, dedi. 

-tc 
jUri heyetinin mUzakereai bir 

saat aUrdO. Müzakere 1alooundan 
çıktıkları zaman içlerinden eıa 
yaıh olan zat verdikleri kararı 
okudu: 

- Kız mUcrimdir, diyordu. 
Mahkeme reiıi JUrl heyetinfq 

bu kararını ceza kanununa tatbik 
ederek mahkuma anlattı: 

- Bir Hbah arkanıza alyah 
bir elbiı giydirilecek, baımız 
ıiyah bir tUI örtUJecek, yalın 
ayak meydana çıkarılacaksınız, 
başınız giyotin ile keıllecek l 

* Vlolett Nozier muhakemenin 
devamı müddetince hissiz, bir 
heykel gibi durmuıtu, bu hUkmU 
de ayni ıopkkanlıhkla dinledi. 

Fakat arukatı kendJsine tem• 
yiz mahkemeaine Yerilmek Uzer~ 
bir iıtida ile reiılcllmhura arzee 
dilmek llıere bir af mektubu 
imzalatmak lıtediğl zaman birden 
coıarak: 

- lıtemlyorum, iıtemlyorum, 
boynumun kesilmesine razı de
ğilim, diye bağırdı. 

Mahkeme salonunda derin bir 
ıllküt vardı, bir sinek uçsa işltl· 
lecektl, halk heyecandan bltmlı 
bir v&1lyetteydl ve mahkum da 
mütemadiyen hınçkırarakl 

- lıtemlyorum, diye bağn ... 
yordu. 

Gardiyanlar koluna girerek ıö
tUrdtıler o gUndenberi hapishane
nin ölllm mahlıtfımlarına mahsuı 
mllnferlt h6crHinde yatmaktadır. 
Gece gUndll.ı bu höcre aydınlıktır. 
Ye içinde bir rahibe nöbet bvk• 

)emektedir.Fakat Fraoaada kadınlar 
ats yaparlaraa yapsınlar, haklarında 

·Yerilmlı olan idam bBkmU tatbik 
edilmez, Relılctimhurun bir lra• 
deıile müebbet hapıe çevrilir. 

* J{adiaeyl anlatan gazeteci 
diyor ki: 

- Dinleyenler tereddııt ve 
ıüphe içinde kaldılar. 

Vlolette Nozier Müddeiumu• 
minin taavir ettiği gibi, kalpıu 
bir canavar mıdır, yokaa genç 
avukatının ıöylediği gibi, hare• 
kAtından tamamen mes'ul olma• 
yan, yara çıplak, muYaıenesl bo
zuk, her halde oararla dolublr 
malılök mu? 

Fakat ne oluna olsun, Jurl 
heyeti idam kararını vermekle 
beraber arkaıından da cezama 
hafifietllme1I için Relalcümhura 
verilmek tlıere bir de lıtida imza• 
lamııtır, belki ayol tereddUdla 
ıevkHe ••• 



Dl• •tatlgomltırtl• pı•ar tl•rı•llU'& lçlnıl• gepıle11 ilk .. •çl•rırulan l/cl hazin ıBrllnU, 

Dünkü Lik Maçları 
Şiddetli ·Bir Yağmurdan Sonra Ça

mur Deryası içinde Yapıldı 
Birkaç haftadır pek gllzel 

fiden hava birdenbire lodoıtan 
poyraza çevirdiği için din öğleden 
ıonra bardaktan boıanır gibi bir 
yağmur baıladL Gittikçe tld· 
detini artıran yatmura 
rağmen llAn edilen maçlann ek· 
ıeriıi yapıldı. Yalnız Şeref ıta· 
dında baflanan Udncl kümeden 
Beylerbeyi • Anadolu mllaabakaaı 
20 claldlca •oara hakem tarafın
dan tehir edilmek mecburiyetinde 
kaldı. Takıim ıtadındakl Topka· 

pı • Eyllp maçı da 1 O dakika ıon• 
ra tatil edildi. Bunlardan maada 
alu maçlar yapıldı, 

r"Iı<:c-<.'O>:.U::,:·~~ 

·~~---"~3Mı••; •dıs ıtlltı -~.,.. 
bol sahalarımızın altJan ukarah 
olmadığı için uynanamaz bir hale 
seldlklerlni gördük. Bu mllDHe• 

betle kulDplerln kaldıramıyacatı 
kadar murafla batarılabflen aaha• 
lann ıu ıllıecek ıelde getirilme
lerini temlııen futbol federaıyonu 
tahıfaabndan bir miktar muavenet 
edilmeahıln pek yerinde olacağım 
allkadarlara hatırlatmak isteriz. 

Fenerbahçe Stadında 
Fener •tadında Fen~r- Sille,t· 

maniye birinci takımlaa ı arasm-

daki maçı Fener bahçe muhacim· 
lerl çok verimli bir oyun g3ıtere
rek O • 9 gibi mühim bir farkla 
kazandılar. 

Ayni kulOplerln B takımları 
maçında da 1arı llclvertlileria ta· 
lihlerl açık ve oyulan ırtızel çık• 
tı. Neticede O • 6 farkla F uer
bahçe B takama Slleynaaniye 
B takımını yendi. 

Genç takımlar mllubakaam
da da F enerln l&Gçtılderl 1 • 6 
pltp geldiler. 

hriacl k&meden Kaıımpqa • 
Altınordu oyununu Albaordulular 
2-0 kazandılar. 

.. ,ıkt•f S•h•a.ınd• 
8eflktaı .Uaıaada yapılan 

latanbulapor •Beykoz blriael ta• 
kımlan maçını iki takım l• I be
raberlikle bitirdiler. Salaama fa• 
morlu olmall iki taraf mulaadm
lerlnln topu kontrol edebllmelerlal 

,açlqtlrdlil için fazla uya çıka

nlamaclı. Maamafila ıol adedinin 
J&kıelememeaiade laer iki takım 
mlldafaa•aın ıayretll oyunu da 
tuir yapb. 

lataab'illlp• b talmu n. ~ 

Di•U ••~l•rıl•• lil EHta•t an• 
koz B takımı aruıadald O)'Ullcla 1 kiye bfriacilllderine lttirald dola• 
lıtanbulıporl11lar 3. ı galibiyeti yı.Ue birinci takımlar ara•ında 
temin ettiler. yapılmaıı icap eden maç devre 

Genç takımlar mapna Beyki»Z ıoauoa tehir edildiğlndea bu iki 
takımı gelmediğinden ) &pık• kultıbt111 (8) •• geaç takımla11 
madı. aruanda icra edilen iki maçta da 

Taksim 8aha .. nda Galataıarayblar 2· 1 ralip reldl· 
Beıiktaf biriııci takımının Tir· ler. 

Büyük Maçın 
Biletlerini 
Kapışıyorlar 

Gelecek ay Loadrada yapıla· 
cak lnıiltere • ltalya milli takım· 
lan maçı f çia federaıyoaua çıkar

dıp btitlln biletler ıatılm11br. 

Muhtelif aeyalaat acenteleri pefinen 
aldıldan Biletleri kendi vaııtalarile 

ıeyalaat etmek ıartile •lfterilve 
abaaktadırlar. 

Iatlllz guetelerl bu mlaa ... 

betle Ingillı futbol merak.Jılanmn 

Anapa futboleularlle ya•aı ya•aı 

allkadar olmaya bqladıldanm 

g6ıterea bu rajbetl auandilrkate 
alatak federaıynua faslHz allb 

iki 
Ahbap 
Dövüşüyorlar 

Ayal muallimin idueıiatle , .. 
tiııaiı ve tenelerdeaberl beraber 
çalıı•ıı ol_.a lld doıt bokalr 
dhya orta .. klet ıampiyonluğu 
lçla Pari•te d&vBıllyerlar. 

Bu bokıörlertlea birim Mar .. ı 
TU dij'eri Kandeldir 

Uzua m8ddet lkı.bıfn de .... 
nejvliğlnl yapmıı olan adam 
netice hakkında enelden blqey 
ıayliye•lyecefial l'Uetecilere katı 
olarak blldirmlıtir. 

takımım ıeçme uıulDall daha 
ullm Wr .. kle ıokmuma taulye 

•t·~~·'· 

Türkiye Futbol Birinciliği 

lzmirin Altayı Grup Şam
piyonluğunu Kazandı 
Utak, (Huıuat) - Garbi Ana· 

dolu blrlncllilderioln ilk neticele.
rial geçen mektubumla blldir
miftlm. 

Bu mektubumla da final ma• 
çuun neticeainl bildiriyorum. 

lerinl attılar ve ().3 golle galip 
vaziyette bu sabah menıl~ketimiz· 
den Garbi Anadolu birincisi ola
rak ayrıldılar. 

• 
Upk t•mpiyonunu 0..3 yenen 

lzmlr • Altayla Denizli ıampiyo
nunu 1-4 yenen Aydın· Sike ta• 
kımlan .. at 16,20 de alkqlar 
araıında ohaya çıkarak Niyazi . 
beyin hakemliiUe oyuna bat
ladılar. 

Son Po•t• - Şu mektuba 
nazaran lzmir Altaymın eaaHa 
beklenilen P'UP ıampiyonluju 
tahakkuk etmiftir. 

Grup pmpiyonfan ara11ada 
Buraada yapılacak Ttırklye futbol 
birinclliğind~ en çetin mDHbaka· 
lann Ankara f8mpiyonu, Altay 
Ye Betiktq araaında cereyan ede
ceği fOphHizdlr. Buraadaki grup 
ıampiyonftln ta•fiyuinden sonra 
nihai maçta galibiyeti temin eden 
takım Ttlrkiye futbol ıampiyonu 
olarak ilin edilecektir. 

lzmlr • Altay ilk dakikadan 
itibaren hAldm, top Aydm • &ske 
yarım aahuındaa uzaklaımıyordu. 

Aydın • 'S6ke takımı mOdafaaya 
çekllmft; Altayıa blitnn akınlarıaı 

Ye Vahabın gllzel ıutlannı netice* bırakıyordu. Birinci haftaym 
bu ıeldlde •• ~O beraberlikle 
bitti. 

bdnci haftaymın Uk ikinci 
daldkaaıada lzmir • Altay ilk go
llnll kaydetmlye muvaffak oldu. 
Modafaa hattından ayrılmıyan 
Aydm • S&ke takımının iki oyun-

euıu Vahabın peıinden aynlma• 
dıklan ve onu çok ııla tuttuklan 

laalde Vahap 20 acl dakikada 
takımıaı11 lldncl gollnll kaydetti. 

..,.._ -sa, t••• •atlip 
eı-.. wa. caDla. .,..,. ,... 
•yorchı. 

Bu maçta da çok çalıfımyarak 
btıtlln kuvvetin\ Tllrklye birinci
liklerine ıaldayaa .. v1m11 Altay
lılar 28 lncl dakikada 3 tlnctl ıol· 

Geçen seneki grup birlnclllk• 
leri mllıabakuı İzmirde olmut •• 
nihai maça lzmir ı•mplyonu ile 
Fener bahçe kalmııb. Neticede 
Fenerbahçe 8 golle lmir ıampiyo
nunu yenerek Tllrkiye birinciliğbd 
kazanmııtı. 

Bakahm bu ıenekl blrinciltl 
hangi takım koparacak.. 

Boks Şampiyonu Sinema ile 
Meşgul 

Ke•clWae JAyak bir huma ba
lllaa•adıfl lçla aylarduberi dl
llfemiyea ajmıklet cihan ,... 
piyonu Makı Bir bir linema tir
keti ile ••neliği bir milyon dolan 
l'•çecek mtlhlm bir koaturat 
daha imzalamııbr. 

Uşakta Şeker Klüp 

Utak (Huauıt) - Geçen mek
tubumla Şeker kullblln t•kkl-
llnll bildlrmiftlm. Şeker lmlDp bi
nldllk, Futbol, Voleybol takımla-
n çahımakta ve cumhuriyet Bay
ramına hazırlanmaktadırlar. 

Voleybolcul• E.yeaelıon Ye 

• 

topçular talamlarile maçlar yap
maktadırlar. Bu hafta Topçulu 
takımı De Şeker lmltlp voleybol
cuları karfil•ıllllf Ye berabere 
kalmqlardır. 

Glnderdijim realmde Ş.k8' l 
kulllbUn Veleybolculanaı glı'l
JOnaauz. 
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Ka ip Raif Sırtüstü Uzanmıştı •• 
Vehbi bey, ceketle pantalonu 

bir örnek diktirtiyor fakat yeleği 
mütlika ağır bir kumaıtan bte• 
yordu. 

Ya kadife, ya atlas, ya da 
nakıılı, pırıltılı ııöz kamaıtırır bir 
kumaı. 

O gUn giydiği ceketle paata• 
lon, havai maviye çalar açık renk 
bir yUnlüdea, yelek, dallı çiçekli, 
döıemelik atlaılardandı. Krem 
zemin Uzer~ne eflatun ve yeıil 
kadifeden susamlan ve yaprakları 
yardı. 

Gömleği, omuzdaılarınki ıihi 
yakadan büzmeli, yandan düğ· 
meli fakat basınadan defıil. Toz 
pembeai renginde Bursa bürUm· 
cüğünden. 

Potin!eri, yine bıçkınlarınld 
gibi yumurta ökçeli fakat ne >"a· 
rım, no de siyah vidaladan. Yan• 
dan ilikli ye kanarya aarıaı de-
riden. • 

Tombulumuz, pertembe akıa· 
mı saçını kestirip sıkı fıkı trat 
olmuıken, yine Çırpıcı yolunu tut· 
tukları esnada, Galataya gel'ıı ce 
aklına bir daha traı olmak esmiı, 
arab ... ları bir daha durdurarak, 
Bllyük Aynalının köıesindeki ber
bere atlamı,, birkaç kat daha 
perdaha vurdurmuştu. 

Saçları IAvantalara bulanmıf, 

kıvrık kabkUlleri yanda, ter bı
yıkları kozmatikli, yUzll pud
ralı, Ay dedeye hem.iyen bir 
suratla landodakl köşesine ku41 

rulmuş, alt o kenarlı mavi g5z· 
lUğünil de burnunun Ostline oturt· 
muıtu. Mntemadıyen cep aynası 
elinde, 

- Bu geçmiti tenekeli came· 
kin burun direğimin imanını gev· 
retiyor amma şık kaçıyor be 1 .• 
diye diye, boyuna altın aaatinl 
çıkarıp etrafa göstere göstere, 
18 ayar kösteği aallandıra sallan· 
dıra, Çırpıcı ça>ınna ayak bal" 
mııb. 

1ıte bu kadar ıUılenip p&sle
nlp, ikildirhem bir çekirdek halde 
gezmeğe çıkan tombul miras yedi, 
ağız buruna karıımıı, fea batın· 
dan fırlamıf, üatll hafı toz toprak 
içinde ve bumburuşuk, ipek g5m· 
!eğinin, atlaı yeleğinin, havai 
mavi ceketinin önleri lekeler, 
yağlar, meze kırıntılarına mUlem· 
ma, yUzUkoyun yatıyordu. 

Bolse• Tahıin, anzorota id· 
manlılardandı amma öğle sıcaiJn· 
da, Agustoı gfineıi altında, bu 
kadar kcrışık içki, çeşitli meze, 
bol yemek ..• insan ne hale gelmez? 

O da, yan listU uzanmıı, ağzı 

aralık, bir eli yanağında, gazel 
söyliyor vaziyette idi. 

Serçe T evfikin zaten eti ne, 
budu ne? Ne kadarcık vGcudu 
var? Landonun yaylı minderlerin· 
den birinin kenarına, cılız bir 
kedi yavrusu gibi kıvrılmıı. 
tortop olaıuıtu. 

Kitip Raif, suratına utrançlı 
kocaman bir mendil örtmtlf, boylu 
boyunca aırt&stn yatmıı, dizlerini 
kaldırıp bökmllf... Bir ell mendi
lin altında, herhalde bıyığnıda. 

Pehlivan Hilminin ıırtmda 
ceket, ye:ek yok; gömlek, möm
~ekte yok; yalnız bir len fanilası. 
nçık göğ·stinden fırça _gibi kılları 
ve şişkin memeleri teşıyor .. 

iki dizUstil oturmuş; gözleri 
kapalı; kafası kalkıp kalkıp önüne 
düşüyor. Genıinde polip mi var 

;r, nefea alırk.811 purnu ıslık 

• v 
v 

H•psi lcôrkütüle •ızmıılartlı 

çalmada. gibi cayır cayır yanıyor; hiç bir 
Dubaracı Ue 

yoklardı. 
Sulu arada tarafı kıpırdamıyor bile; dalgın 

En rahat yeri onlar bulmuıtu. 
Kadanalan çıkarılıp çayıra salı· 
nan landonun içinde, ba9baıa 
hotluyorlardı. 

Kambur Nabi, hali görünce 
utancından yerlere geçmişti. Yü· 
zU göıU pancar zırılzırıl terler 
döküyor, rezil ve rUsvay olduk 
diyordu. 

Elaleme karıı bu maskaranın 
maakarası vaziyeti bir an evvel 
düzeltmek şart. Vakit geçirmenin 
sırası değil. 

dalgın yatıyor. 

Baıını kaldırayım, biraz otur
tayım derken ne görsün? 

Mf ntanın, yeleğin, ceketin 
göğall berbat mı berbat. Baştan 
aıağı batmıf. 

Biribirine yap11mıı, vıcık vıcık 
olmuı meze döküntUleri.. Cacık 
bulapklan, domates çekirdekleri, 
sardalya kılçıkları. 

Toz pembesi bllrlimcUk gömlek, 
kebap kanlarından, yalancı dolma 
yağla.;ndan, ıarap lekelerinden 

Usulcacık Vehbi Beyin 
ç5meldf: 

yanına yanar döner kumaşlara dönmuı. 

- Yavrum 1 dedi. 
Aldıran yok. 
- Aslanım, iki gözüm l diye 

dUrttfi. 
Yi le boıunıı. 

El.ni delikanlının alnına keydu. 
Biçare, sanki humma ateşinde 

Kambur Nabi hemen cebinden 
bir ipekll mendille bir yazma 
mendil çıkardı, lpeldlsinl, gencin 

boynundan mlntenın üzerine yaydı. 

Öbürünü ıılabp ceketi, yeleği 
üatOnkörll bir sildi. 

Tombulun dünyadan haberi yok. 
( Arkaaı var) 

Siyasi Teşebbüsler Başladı 

Yugoslavya, Macaristana 
Sualler Sordu! 

( Baıtarafı 1 inal yllzde , 

Elebatı ne diyor? 
Paris, 20 (Huausi) - Marailya 

faciaıını tertip eden Hırvat Uıtaıi 
cemiyetinin reiai Ante Pavlfç, ce
miyet erkinındsn Egon Kuatrniğin 
ltalyada iki gtln evvel yakalandık· 
ları hakkmdakl haberler derin bir 
heyecan ile karşılanmıştır. 

Kuatcrnik ve PavHç ltalyn za· 
bıta3ı tarafından Fransaya teslim 
edilmiştir. Her ikiıi de ltalya po
lisine verdikleri ifadelerde, Mar• 
silya suikaatile ve Ustaıi cemiye· 
tile hiç bir alakaları olmadığını 

aöylemiıler, bütün ithamları red· 
detmitlerdlr. Fakat Italya zabıtası 
nın bunların hakiki suçlu oldukla· 
rına dair deliller elde etmesi &zerine 
ikisi de tevkif olunmuıtur. Sui· 
kaatçıların elebAfııı oldujuna kat'I 
deliller ile hlikmolunan Paviiç 
ıunları a~ylemiıtir: 

" - Ben dindar bir Adamım. 
Fen alık yapmak makaadile kurul• 
mut hiç bir teşekkül ile alakam 
yoktur. ,, 

Kuaternik'e gelince; ltalya za· 
bıtasına göre, bu adamın hakiki 
ismi Egon Kramerdir ve Elebaşı· 
lardandır. Kendisi sene başında 
Zcgrep suikastını hazırlamıştır. 

idam l'lahkQmu 
Paris, 20 (Hususi) - Suikat• 

çılarm reisi olan Pavllç 50 yaıın· 

da blr Hırvattır. Vaktile Yugos

lavyada vatan hiyaneti cürmile 

gıyaben idama mahkum edilmittir. 
Bir Yılın Yalan 

Pariı, l 9 (A. A.) - Marallya 

faciası neticesi olarak, meseli 
Anısturya Başvekili M. Şuınig 

ve Fransa bahriye nazırı M. Pi· 

yetri gibi ıahsiyetlerln katledildi· 
ğ"ne dair yanlış haberler dolat· 

maktadır. 

Fransız matbuatı bu neşriyat• 

tan tiddetle müteessir olmuıtur. 

Ve bunun yeglee ıayesinln Av· 

rupa efkirı umumiyeaini tahrik 
olduğu kanaatine varmıtbr. 

Dahiliye nazın M. Marıando, 

halkı yaalıı haberlerin kolayca 

kabulline karıı ikaz eden bir teb

liğ neıretmek IOzumunu hf11et• 

mittir. 

Bu gibi neşriyatı yapanlar 
hakkında takibat açılmıştır. 

Cenevrede GörU,meler 

Cenevre, 19 (A.A.) - B'1 aa• 
hah Yugoslavyanın Milletler Ce

miyeti mümessili, Milletler Cemi• 
yeti umumi kitibinl ziyaret ede
rek Marsilya cinayeti hakkında 

yapılan poliı tahkikatı hakkında 

Birlad telf'İn 20 

1 . Borsada j 

Hafta İçinde 
Neler Duyduk ? 

·--··-·----·-··-· --···----
Muhtelif letihaal mallarımızın 

İ•tanbul piyaauında aon lair 
haftaya ait ahın ve satım Ya:ıi· 
yetlerinl ıu aatarlarda llulba 
ettik: 

Afyon- Hafta içinde aerbHt 
piyasada 8 - 10 sandık ka.lar 
kaba afyon ( Ak§ehir, BolYaclin, 
Karabisar ) kilosu 525 ile 550 
kuruş araıında sablmııtır. Bu 
fiatta yine almıya hevesli depozi· 
terlere rastgelinmektedir. 

Uyuşturucu maddeler inhisar 
idaresinde mal sabo almak için 
bir hazırlık görünmemektedir. 
Ancak merkezi Avrupadaki kartel 
ile konuşmaların kesilmesine rağ· 
men başka başka yerlerde ciddi 
surette sah~ yapmak için uğrat· 
makta olduğu haber alınmakta 
Ye bu çalıımanın müsbet netice
lerine intizar olunmaktadır. Yu .. 
goslavya ile mnıterek afyon sabf 
bUrosunun müddeti yeniden uza· 
tılmııtır. Bu teşekkiilün bugün• 
lerde bUyük bir ıatıı yapbğı da 
söylenmektedir. Bu hal teeyyüt 
ederıe ~ lnhisann da piyasadan 
mal alması yakınlaımıı olur. 

Tiftik - Tiftik piyasası haf· 
ta içinde yine nadir görnien bir 
harekete sahne oldu. Almanya 
apariılerf için muhtelif firmalar 
tarafından 7-8 bin balya kadar 
tiftik satın alınmıştır. Bunlardan 
yalnız bir taneıinin bir defa da 
3000 balyalık bir parti oluşu it· 
lerin ehemmiyeti hakkında ko
layca bir fikir verebilir. 

Bilhaua Kaatamoou mallan 
için talep fazladır. Bu nevi mal· 
ların fiatları bilhassa çok ytıkıel
miıtir. Ojğer neviler üzerindeki 
terakki nisbeten azdır. 

Kastamonu tiftiklerinln kilosu 
h1tfta içinde 82 kuruştan satılmış· 
tır. Eskiıehlr,. Ankara ve emsali 
tiftikler de 66 kuruıtan 70 kuruıa 
kadar muamele görmUıtllr. 

Hafta içinde oğlak malları da 
biraz f arketti. Bunlarm kilosunda 
beı kurut kadar bir yükaelme 
glSrlilmüttUr. 

Stok gUnden gllne azalmak· 
tadır. lıtenbula mal gelmiye 
devam ettiği halde bu ayın or
tasındaki mevcut 13 bin balya 
kadar tahmin edilebilmiştir. 

lngiltereden talep yoktur. Eaa
aen fiat idare etmemektedir. Sov• 
yet Rusya ticaret mUmessilliği bu 

kendisile bir saatten fazla gö
rUşmUştUr. Daha evvel Yugoslavya 
sefiri Milletler Cemiyetinin Italyan 
umumi kAtlp muavinini görmilttiir. 

Dini Merasim 
Parls, 19 ( A. A. ) - Pariı 

ortodoks kiliseaindeki dini mera
simden baıka blllilo Fransa ve 

F ransanın müıtemleke imperator• 
luğuıida kral Alekıandrıo habrası 
için dini merasim yatpılmışhr. 

Merasime riyaıet eden M. 
Heryo, Fransanın derin teesıUrD-

nft ve Yugoalavyaya karıı kardeı 
muhabbetini söylemit ve ıözlerini 
ıöyle bitirmiftir: 

"- lnaanlarınki gibi, mlll.t· 
lerin de hayatı bir parça aaadet 
ve birçok kederlerden yapılmrıtır.,, 

Marıilya, 19 (A. A.) - Yapı· 
lan acıklı merasim eınaaında 

aulkaatin yapıldığı yere çelenkler 

konulmuıtur. 

ltalyada 
Roma, 19 - Burada Ye Mlla· 

noda kral AlekıandrıD hatıraaa 

hafta da allkfıneti muhafaza et
mlftir. Plyaaa Almanya alıılarına 
baj'h olarak sağlamdır . 

Y apatı - ince Anadolu mal· 
larından hafta içinde dörtyUz 
balya kadar 58,S altm11 kuruta 
War aatıl•ııtır. Muamele gören 
Udncl nevi yapajıl«nn da fiab 55 
kuruı etrafındadır. Yapağı plya• 
aaaı istoklann çok azalmıı bulun
ma11ndan yavaı hareket etmek· 
tedir. Alıcı firmalar Almanya 
hesabına mllbayaa etmektedirler. 

Hububat - Buğday- Hafta 
lçJnde Boraaya arzedilmek Uzere 
tüccar namına vaaati olarak gün
de yirmi vagon kadar buğday 
gelmiıtlr. Bu hal bilhassa ıon 
günlerde piyaaayı on para kadar 
dtıılirmtııtül': Ekıtra beyazlar 4,50 
• 4, 75 kuruıa kırık çavdarlılar da 
dört kuruı etrafında ıatılmııtır. 
Piyasanın umumi vaziyeti gev
ıektir. 

Arpa - ihracat üzerine hail 
iıler. olmuyor. Her dakika slpa· 
riıler bekleniyor. 

Haydarpaıaya hafta içinde 
eski 1atıılarin karıılığı olarak ve 
ihracat alıcılan namına iki yüz 
elll vagon kadar mal gelmiftlr. 
Piyaıada satılmak llzere gelen 
miktar azdır ve yerli aarfiyab 
ancak karıılıyan bu arpalar fiat .. 
larm düımemesini temin etmiıler• 
dir. Kilosu 3,50 kurut etrafında· 
dır. Yerli ıarfiyat gllnde beş altı 
vagondur. Bu sene Rumeli ve 
Marmara sahillerinden Iıanbula 
mal gelmiyor bu ıebeplc 1 ı 

sarfiyab da Anadolu yüklemelerine 
bağlıdır. Piyaaanın umumi vaziyeti 
gevşektir. 

Fındık - Fındık piyasa11 
haftanın ilk günlerinde ylikselme 
hareketine devam etmlı ise de 
hafta ıonunda bir durgunluk arız 
olmuştur. Geçen hafta 37 38 ku· 
ruı aralarında muamele gören iç 
fındıklar pazarteai gUnUne kadar 
39,5 kuruıa yükıelmiş ise de 
dört beş vagonluk lıten ıonra 

piyaaa durmuştur. Perıembe günll 
geç vakit bu mallara 38 kuruşa 
alıcı çıkmış ise de 39 kuruıtan 
efağı bırakan satıcıya teıadilf 
edilmemiştir. Bu hafta içinde plya• 
saya gelen ilç vagon Akçeıehlr 
malı iç fındık kilosu 38 ile 38,S 
kuruı araaında muamele gör
mllıtllr. 

için dini meraıim yapılmıştır. 
Merasimde Italya kralı ve 

hükumet erkAnı temsil edilmiıtir. 

Gençlik 
Teşkilatı 

( Battarafı 1 inci yüzde ) 
balarımızda mevcut gençlik teıek
kUllerlle yakındaD temu yap
maktadır. 

Hüseyin Rahmi Bey daha bir 
müddet bu cıvarda tetkikatına 
devam ettikten aonra, Aokaraya 
d6necek Ye tetkikatını mufaual 
blr rapor teklinde Fırka Umumi 
kiüpliğine verecektir. Bu meıele 
uzun uzadıya Fırka grupunda gö
rlltlllecek, kat'I kararlar verile
cektir. Ctımhuriyet Halk Fırkua 
gençlik tetklllbnın bir aeneye 
kadar bfttftn uzuvlarile vücut bu· 
lacağı kuvvetle tahmin edilmek· 
tedir. Yeni teşkilAta girecek 
gençlerde birçok vasıflar aranacak 
ve bu gençler yeknaaak kıyafet 
tapyacaklardır. 



20 Birinci tepi• SON POSTA 

1 
ITTİBAT ve TERAKKİ 

S inci kısım No. 93 
Her hakkı mahfuzdur. 
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Nasıl Doğdu? •• 
Na•ıl Y aıadı ? .• 

Nasıl Ôldü? 

=======·Ziya ~ıkir .-:============================' 
Hükômet Bütün Ermeni Kulüplerinin 

Kapatılmasını Kararlaştırmıştı .. 
Onu senelerden ben tanır, ağrılarda ve so~uk 
algınlı~ındaki çabuk tesirini bilirsini3: BUtlln bu fecaat arasında, hiçbir 

galibe ıeref veremiyecek olan bir 
ıey varsa, o da - bazı koiuıları 
hastane haline konulan Hamitağa 
kıılasında yatan ağır yaralı Türk 
askerlerinin diri diri yakılmas; her 
turlU müdafaa vasıtasından mah· 
rum olarak yolda yakalanan hasta 
ve zuafa ka ~ilesinin kurşunlar ve 
kamalar altında parçalanması idi ... 
Eğer bu kanlı lstillnın üçllncll gUnU 
Ruı ordusu yetişmese idi, koca 
Van tehrinden bir mucize e1eri ola· 
rak kurtulan (bin bet yüz can) da 
hiç füphesiz, yanacak ve parçala· 

nacaktı. 
(Van'da ermeni gönüllülerinin 

adedi günden güne artmaktadır. 
Yeni taburlar teşekkül ediyor. 
Fırkalar talim görmekte ve ha· 
ıırJanmaktadır. Muş, Saııun Zeytun 
't'e Kilikyadan gelenler dahil ol· 
duğu halde, llç fırka askerimiz 
olmuştur. Bunlpr, ermeni bayra· 
ğının etrafında toplanmış bir kol· 
ordu demektir. Bütün bu genç 
aakerler, (namağlup bir şecaatle 
mütehaHis) tir.) 

Şu &abrlar, Rustofta intiıar 
eden Utro Yoga ismindeki gaze· 
tenin 142 numarala nüshasında 
yazılıyordu. Fakat taliin ne garip 
bir cilveıidir ki, daha bu satır
larm mürekkebi kurumadan, Er
zurumdan yetişmiı olan Abdill
kerim Paıanın kuvveti, bu ( na· 
mağlOp bir ıecaatle mUteba .. is ) 
olan kahramanları ıftngOsllnfio 

ucuna takmıı; yırtık bir postal 
gibi hududun öbür tarafına 
atmııtı. ( Van ) da ancak 
yirmi yedi güo saltanat süren 
Ermeniıtan hükumeti ise, birden· 
biro hayale karışmı9b. 

• Koca iki vlliyeti kan ve ateı 
içinde boğan ihtiras, bu çılgın 
kaıırgadan sonra, nihayet tevak
kuf etmiıti. Fakat buna mukabil, 
Anadoluda başka bir facia bat 

ıöıtermişti. 
1 l Nisan ~ 3 l tacihinde Ermeni 

kulüplerini kapayan hükumet, 14 
Mayıs 331 tarihinde de şu kanunu 
neıretmek mecburiyetini hisseyle· 

mişti: 

[ Mad<'e J - Vakti seferde 
ordu ve kolordu •e fırka kuman
danları, ve l:unların vekilleri ve 
müstakil mevki kumandanları, 
ahali tarafından herhangi bir 
ıurctle evamiri hükumete ve mU
dafaai memlekete ve muhafazai 
asayi'e müteallik icraat ve tertl· 
bata karşı muhalefet ve silahla 
tecavüz ve mukavemet görürler 
ise, derakap kuvayı • askeriye 
ile 4icldetli surette tedibat 
yapmıya, tecavüz ve mukavemeti 
esasından imha etmiye mezun 
ve mecburdurlar. 

Madde 2 - Ocdu ve müstekil 
kolordu ve fırka kumandanları 
icabatı a!;keriyeye mebni veya 
casusluk ve hiya netlerini hisset
tikleri kura ve kasabat ahalisini 
mfü1feriden veya müçtemian diğer 
maha.lere sevk ve iskii ı ett're

bilir er. 
Madde 3 - işbu kanun tarihi 

oeşrı den muteberdir. ) 
Gaze e erde bu kanunu oku

yaulc r, Li l enb.re hiçbir fey 
a .a.namı;J. rdı. Fa'rnt birkaç gün 

------------
sonra, mühim bir hAdiıe karıı
ıında kalmışlardı:· Anadolu yerin· 
den oynuyor.. Ermeniler, tehcir 
ediliyordu. 

Tehcir.. bu kelime, ilk defa 
olarak halkın kulağına çarpı

yordu. Hnlk, aylardan beri perde 
arkasında devam eden kanlı bir 
hailenin dedikodularını işitiyor, 

fakat bunun içyüzimij bilmi}'ordu. 
Bugüne kadar bu mesele etraf m

da ketüm davranan hükumet 
( Van ) faciasının sinirleri tutuştu· 
ran ıztırahına tahnmmil ede
miyerek o perdeyi parçalnyıp 
atınca, halk acı bir hak;kat kar· 
tısında kalmıştı. 

Hükumet - Nisan ipf dalarına 
kadar - Anadoludaki hareketleri, 
mevzii hadiseler telakki ediyordu. 
Fakut o esnada zuhur eden mil· 
him bir tesadüf, bu meselenin 
umumi bir ihtilal mahiyette oldu
ğunu bütün uryanlığ1 ile meydana 
koydu... Istanbulda manifatura 
tüccarlarından (Herant Ağacan· 
yan) isminde birinin, Mısır ve 
Bulgaristan ile şüpheJi muh. be
ratla bulund ğu h, bcr alınmış, 

mağazasile ikametgahında tahar· 
riyat yapılmıştı. Bt.lunan bazı ev
rak arasında; Mısırdaki Boğos 
Nobar paşadan gelen üç mektup 
bir anda nazarıdikkate çnrpmışh. 
Bu mf'ldup kağıtlı nnın köşe~ inde 

Türkçe ve Ermenice olarak: (Bey
nelfırak Ermeni ittihat cem;yeti ) 
kılitesi bulunuyor ve münderecat· 
ları da hükumetin şimdiye ka· 
dar ne derin bir gaflet içinde 
bulunduğunu görleriyordu. Bu 
mektupların biri, adeta bir ta
limatn ı:.m e mabiyelinde idi. Ga
yet açık ve sarih bir lisanla 
yazılmıt olan bu talimatname, şu 
maddelerden ibaret.i: 

[ 1 - Ihtila!in tam sıraıı gel· 
miştir. 

2 - Bu ihtilal müsmir olabil
mek için şahsi teşebblislerden 
sarf mazar edilmeli ve umumi bir 
kıyam vücude getirilmelidir. 

3 - Askeri mevkiler civarın· 
da bulunan komitaciier, Türk or• 
dusuna her vesile ile mütkUlat 
çıkarmalı.. Ordunun sevkıyat, 
nakliyat ve muhaberatını ıekte· 
dar etmiye uğraşm~lıdır. 

4 - Asl<eri nakliyat ve tah
şidat derhal haber alınmalı .• Ka· 
le ve istıhkamlar hakkında esaslı 
malumat toplanmalıdır. 

5 - Umumi ihtilal başladığı 
zaman yegane hedef, Ttirk ordu· 
larının r ic'at hatlarını keımek 
olmalıdır. (Arkası var) 

.. • ........ 1 1 ••••••• 1 • .. • • • • .. ' .. ... 

• Fraıı ızc l muallırnı ~ 
FAZIL 

Harb ye Ne arell eakl mUterclml 
FerıPn olu, Y 'er ğa ~ok ığı, ·o. 2 

Istanbul Ziraat Bankası 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı 

No. ıı 
1501 Büyük dere Büyükdere lsken'avi E., Hacet Y. 

63 markasının tekeffül ettiği ASPiRiN, si:ıi bun

d;n sonra dahi memnun edecektir 

Türk Anonim Elektrik 
Şirketi Müdürlüğünden: 

lstanbul Elektrik Şirketi Cümhurlyet bayramı esnHında umumi 
ve hususi donanma tesisatına lazım olan elektriği vermek lçin

1 
müşteri saatinin kudreti dahilinde bulunmadıkça mezkur tesisat 
hakkında bir ihbarname verilmesi kap ettiğini tekmil alakadarlara 
arzeyler. 

Bu ihbarname en geç 23 Teşrinievvel 1934 tarihine kadar 
elrkete gelmelidir. 

Takı zaferlerin ve tekmil mllhim donanma tesisatının rabıt 
imkanları evvelce şirket tarafından tetkik edilecek vo bunlar ruh• 
ıatlı tesisat müteahhitlerine yaptırılacaktır. 

Buahkama riayet edilmemesi yalnız buna sebep olan teıisatı 
değil bütlln bir mahallenin donanma tertibatına zarar verebilir. 

Satış Komisyonundan: 
Ciusi Hissesi Emlak Hisaeye g5re mu4 

No. sı hammen kıymeti 
Arsa metreıi 465 Tamamı Tapu 1·27 1860 T. L. 

Kapı 19-21-23 
1502 
1503 

Fener 
Kadıköy 

Tevkii Cafer 
Tuğlacı başı 

Osmaoağa 
Bostancı 
Tuğlacı başı 

Kiremit 
Merdiven köy 
T t: pe 
Çata'çeşmo 
Feneryo!u 

Ah,ap hane 112 62 1200 ,, 
Tarla metresi 958 Tamamı 20 MU. 14 192 

" 1504 
" Kagir dükkan üılü oda veaaire 1/2 38 947 

" 1505 Eren köy 
1506 Kadıköy 

1533 Istanbul 
Mahmutpaşa 

1536 Kınalın da 
1539 Kadıköy 

Daya hatun 

Kmalıada 

Cafer ağa 

Yeni han 

Y. Livadya 
Giil 

1542 Km aha da Krnalıada Karanfil 
506 Büyükada Nizam Fabrika 

1J29 Ortaköy Ortaköy Zincırıikuyu 

Mevkilcriie evsafı yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri 
arttırma suretile sat şa çıkarılmııtır. 

Arsa metreıi 112 Tamamı 

Ahıap iki harap hane 1 /2 
ve bahçe 
Kagir bili hava dükkio 1/2 

Arsa metresi 1930 Tamamı 
Ar:Ja metresi 514 9/20 

Arsa 
" 

483 Tamamı 
Ahşap haıie 65/192 
Kagir dükkan ve odalar 5/30 
bankamızın kapısına asıh şartname 

33 157 
" 2-2-2 eski 4-4·6 1993 u 

eski 4-6-42 yeni 
17 600 ,, 

20-22 772 u 
19 MOkerrer 1388 

" eaki 39/ 1 yeni 
58 386 

" 12 338 
" 24 167 ., 

suretindeki şartlar dairesinde açık 

ihaleleri 25/10/934 Perşemb~ günil saat on d 5rtten itibaren yapılacaklar. Taliplerin Karaköyde eski Kredi Liyone Bankasındaki Sabt 
Komisyonuna müracaatları. (6454) 

lstanbul Ziraat Bankası 
Sıra Semti MahaUeıi 

No. ıı 
ı 443 Beyoğlu Kurtuluı Direkçi batı ve Bekçi 
1444 Bebek Bebek Yenimahalle 

1446 il ,, " 

1448 Üsküdar Ye 1imahalle Fıçıcı 
1449 Beyoğlu Hüıeyinağa Eski ValdeçeşmeaJ, yeni Taksim 
1450 Üsktidar Selimi Aliefendl Selamsız 
ı451 Bebek Bebek Kilise 

145'2 ,, ,, " 
t 255 Y edikule Hacı Hamza Ağaçkakan mektebi 
1453 Edirnekapı Hacı Muhittin Yağhane 
1454 Kuzguncuk Kuzguncuk Tahtahbostan 
1455 Üsküdar Yenimahalle Nuhkuyuıu 
1457 ,, Hacı Hesnahatun Servili 
1460 Bü} Ukdere Büyükdere Kefeliköy 

Yukauda evsafı yazılı gayrimenkuller l 5/ 10/934 aahşında mOşterl 
ihaleleri 22/10/934 Pazarfeıi iÜDÜ aaat on dörttedL "6827,. 

Satış Komisyonundan: 
Cinsi 

Ahfap hane 

il 

" 
" Arsa metresi 33,t>u 

Kagir dilkkAn ve hane 
Ahşap hane 

" 
Ahşap hane 

Arsa metresi 89, 50 
Ahıap hane ve bahçe 

" 
Arsa metresi 97,50 
Ahşap hane ve bahçe 

bulmadığından ayni ıartlarla 

Hisseıi Emlik 
No.sı 

Tamamı 68-5 
314 58 
217 14 

4/l4 21 

Tamamı 195 
1/4 201 

Tamamı 16 
112 59 

12/240 46 
Tamamı 15 
28/4536 16 

6/32 247 
Tamamı 18 

1/3 14 
satış müddeti bir 

Hisseye göre mu-
hammen kıymeti 

1660 T.L 
306 " 300 " 
278 

" 268 
" 280 " 

1638 
" 1770 il 

69 
" 895 " 10 
" 195 it 

120 " 650 " 
hafta uzahlmıştar. 
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Papa'nın Takdisi .• 
Rahip iğ nas dö Dölöyôlanın Ani Ziyareti, Kıralı Ve 

Yanındakilerin Neı'esini Kaçırıvermişti •• 

Diye mırıldandı.. MUtece1&iı 

aözler bir anda kapıdan giren 
papazın üıtUnde toplandı. Mağ· 
rur ve mlltehakkim adımlarla 
dimdik yUrUyen bu papaz etra• 
fını derin bir nefret ve istikrah 
ile süzüyor; önünde eğilen mubto· 
ıem saray kadınlarına, en nam· 
dar asilzadelere küçük bir tebe .. 
alimle mukabeleye bile tenezzlU 
etmiyordu. 

Yavaı yavsı, tıpkı bir hayal 
Kibi, kırahn tahhna ilerlemiı; tah• 
tın UıtünU örten ipek sayebanın 

altın işlemeli abanoı direği önlln· 
de tevakkuf etmiıtJ. 

Karalın tahtmı ihata eden ne· 
dimelerle asılzadeler, bir anda 
kalplerine nüfuz eden bir haı· 
yetle birer adım geri çekilmit· 
lerdi. Hatta kıral bile vücudUnde 
hafif bir Urperme hissetmifll. 
Rahip, 1ağ elini kaldırmıf, inıanın 
ruhuna kadar nUfuz eden bir 
sesle söze başlamıştı: 

- Haımetpenehl.. Doğruca 
Romadan geliyorum.. ve, ebi 
mukaddesimiz, Papa hazretlerinin 
takdisatım getiriyorum... Zati 
akdesleri, zati haımetlerinln eaa· 
retten halds olmalarından dolayı 
izharı memnuniyet ettiler .. 
Ve beni vazifel takdisi 
bizzat ifa için gönderdiler ..• 
Ben .. MUcahidl lıl tarikatlnin reisi 
rahip Löyula.. kırallar kıralı, 
ilemi nasraniyetln hAmil azamı, 

yer yüzünde Hazreti lııAnm vekili 
Papa hazretleri namına •• Fransa 
kralı birinci Fransuvayı takdis 
•diyorum. 

- F ranıuva, bu kelimelerin 
altında gizlenen tehdidi pek Ali 
hi11etmlf, en neıeli bir zamanın· 
da zevkine zehir katan hu müte
hakkim papaza karşı kalben bil· 
yllk bir öfke ve hiddetle tltre
miıtl. Fakat rahibin ıiyah gözle· 
rinde parlayan müessir kuvvet 
karıııında mağlup olarak, yavaş 
yavaı iyllmiş.. Bir dizi yerde 
ve batı önllnde olarak : 

- Ehi mukaddedmiz namı· 
na yapılan bu takdisi, hürmetle 
kabul ederim. 

Demişti. 

Rahip, orada bulunan bir 
koltuğu, tahtın yanına çekmiı, 
metin bir tavır ile y•rleımiıti ... 
Birinci Fransuva, kendi hüküm· 
darlık hafmet ve azametini bir· 
denbire küsufa uğratan bu • tunç· 
tan yaratılmıı gibi - sert adama 
karşı büyük bir nefret ve istikrah 
bi11etmekle beraber (Roma) nın 
(ilahi kudret ve nüfuz ) undan 
korkuyor;. (Papa) nın en büyük 
ıözdelerinden ve gizli teşkilatın 
en aalAhiyettar reislerinden olan 
Rahibe karıı, mültefit bir tavır 
takınmak lüzumunu hissediyordu. 

Muzika, durmuıtu. Salonu 
dolduran asılzadeler, üçer beşer 
kişilik gruplar teıkil ediyorlar; 
haşhaşa vererek fıııldaııyorlardı. 

Saray kadınları ve Fransuvanın 
nedimeleri yavaş yavat tahtın 
etrafından çekiliyorlar; aulzade 
ııruplarının aralarına karıııyorlardı. 

Bu korkunç rahip, azametle 
başını kaldırmıı; söze başlamıştı: 

- Haşmetmeap!.. Ebi mukad· 
desimiz, zati haşmetlerinin tekrar 
Fransaya avdetlerinden ne kadar 
memnun iseler, Franaanın ahva· 

linden de okadar mllteesairdi,. 
ler... Romaya ak11eden bazı 

haberler, Vatikan muhitinde pek 
fena bir tesir huıule getirmiş .• 
Adeta F ransaya karşı nefret 
hiıleri verınittir. 

- Niçin muhterem peder? .• 
- Şunun için ki Haşmetmeap •• 

Maalesef Franaa, Uhada doğru 
teveccüh etmiştir ... Buton Fransa· 
da ve bilba11a Pariıte dindarlığın 
gittikçe zeval bulduğu rivayet 
olunuyor. Klliaelerdeki cemaatin 
günden güne azalmasından, pa· 
paslar tikiyet ediyor. Bu haller, 
Hazreti İaanın manevi saltanatının 
Fransada zevali demektir. Bdhu· 
sus, haber aldığımıza göre Pariste 
bir takım ıihirbazlar turemiştir. 
lıim ve fen namı altında bir takım 
ıarlatanhklarla halkın iman ve 
itikadını sarsıyorlar, büyük dini· 
mi:t..i tezelzüle uğratacak kitaplar 
neşrediyorlarmış. 

Fransuvanın öfkesi artmıya ve 
sabıraızlanmıya başlamıştı. Tahtı· 
nın müzeyyen arkalığına dayan· 
mış.. Bu sözleri derhal kapatacak 
bir cevap vermek istemişti: 

- Bu rivayetlerin ne dereceye 
kadar doğru olduğunu bilmiyo· 
rum, muhterem peder, alta aydan· 
beri uzak y~şadığım Franaanın 

böyle bir dalalete doğru ıllrük· 
lendiğl sahih iae, buna cidden 
ben de teessUf ederim. Yarından 

iii.qar bu işlerle meıgul olaca· 
ğım. Fransanın dindarlığını sarsan 
amiller vana, bunları birer birer 
ortadan kaldıracağım. Bu buıuıta 
tamamen mutmain ve müsterih 
ola bilirıiniz. 

Papaa, nafiz ve mUesair göz· 
lerinl birdenbire Franıuvanın göz· 
lerine dikmiş ve şu sözlerle mu• 
kabele etmişti: 

- Pekala, haımetpenahf. Fa· 
kat, Fransa sarayının Türklerle 
gizli bir ittifak ak tettiğlne dair 
şayi olan rivayetlere ne buyura• 
cakaınız?. 

F ranıu vanın vücudu, bir anda 
titremiıti. Ve bu müteassıp rahi· 
bin gelitinden sezdiği şüpheyi, 
işte şimdi kat'iyetle halletmiftl. 

Bir ıiyah burgu gibi oyula 
oyula kalbine kadar giren papa· 
zm gözleri, yenilmez bir inatla göz· 
lerinin içine bakıyor, cevap bek· 
li} ordu. Bir tek ıual ile kendi· 
ıini kıskıvrak bağlıyan bu mllt· 
hiş adama karıı mağlüp olmak, 
Birinci Fransuvaya çok ağır geli· 
yordu. Bu ıuali, sert ve kestirme 
bir cevap ile kapatmıya imkan 
görmüyordu. lnkir etmeyi ıeref 
ve haysiyeti namına bir tenezzül 
addediyordu. 

Kıral, elini tahtın kenarına 
dayayarak doğruldu : 

- Muhterem peder !.. MUsa• 
ade buyurursanız, bu ıuallnize 
bir sualle cevap vereceğim... Za· 
vallı Fransa Şarlken'in ordularile 
muhasara edilerek bedbaht kıral· 
ları da mağlup ve eair edil· 
diği zaman Roma, bu facia 
karşısında acaba ne hislerle mil· 
tehaaais oldu ?.. O Roma ki bir 
zamanlar, Fransa Kıralı ile ittifak 
etmiş ve Şarlken'in iıtilisindaa 
sıüçlükle kendini kurtarabilmifti .•• 

(Arkası var) 

SON POSTA 

Güzel Ses 
Altın 
Bahasına l 

( Ba~tarafı 1 inci yüzde ) 

çocuğunu aldıği gibi imalAthane
lere hücum etmektedirler. 

lhmalathaneler ecnebi kum• 
panyalar olduğu için ve plAk dol· 
duran cihazlar Avrupadaki mer· 
kezlerinden geldiği için plak dol· 
duran mühendisler alaturka aesten 
zerre kadar anlamazlar. İmalat· 
haneler her sesin güzel olduğunu 
iddia edeni pliğa almamak 
için birer ( ehlihibre ) tef" 
kil etmiılerdir. Musikiıinasla· 
rımızdan mürekkep bu heyetler 
mllracat edenleri bir defa otutup 
dinliyor, ıonra husuıi bir mual· 
Jim tarafından birkaç ıarkı geçi· 
llyor. Öyle plağa okunuyor. 

Bu aeı imtihanını kazananlar, 
öyle bakalorya kazananlara ben· 
zemiyor. ÇUnkll verilen not he· 
men altınla hesap olunuyor! 

Rakip kumpanyalar arasında 

müthiı bir rekabet te var: 
Geçenlerde kızına ıarkı okut• 

mak iıteyen bir zat iki kumpan• 
yaya birden müracaat etmiı, kum• 
panyaları altüst etmiştir. Zira bu 
hamının sesi çok gUzeldi. Bunun 
üzerine iki büyük kumpanya ara• 
sında müthit bir müzayede ba~
ladı. iki taraf ta elçiler koy· 
dular, nutuklar tertip etti, 
peyler Heri sürüldü, fiatlar 
yükseltildi. Nihayet, dUn adı· 
m sanını kimsenin bilmediği 
bu genç kıza (IO) şarkı için (1000) 
lira· veren kumpanya partiyi ka· 
zandı, bu muvaffakiyetl elde eden 
seı komsiyoocuıu zat ta (200) 
lira para alda!. 

Nasıl, seı boraaıı kızııkın bir 
halde değil mi? 

Filvaki güzelce bir aeai olan, 
hem do mllıtear bir isim altında 
okumak Uzere bir ıarkııına ( 1 O) 
liradan (100) Hray~ kadar alıyor, 
ki bu zamanda altın bile bu kıy· 
mette değildir. Kumpanyalar ar 
rıca satılığa çıkarılacak plak 
batına da okuyana bir hisıe veri· 
yorlar. Bu hlsae plAk batına bir 
kuruştan 25 kuruıa kadardır. E, 
lutfen bir hesap edin: 

Bir plak, satııına göre ( 10 
veya 20 ) bin satıldığına göre 

plAklardan alınacak en küçük 
hiıse (100-500) lira tutuyor ki bu 
zamanda oturduğu yerde bir plak 
bir' adama ( altın yumurtlayan 
tavuk) demek oluyor. 

Kumpanyaların açıkgöz Musevi 
ıimsarlarından biri bu kızıtmıı 

borsa halini eıkl günlerle kıyaa 
ederek diyor ki: 

- Vallahi beyim, bu plak 
işinde biz eskiden de böyle avuçla 
para verseydik şimdi avucumuzu 
yalardık. Şimdi bir ıarkıya en 
aıağı 1 O liradan tutun da (200) 
liraya kadar verdiğimiz oluyor. 
Hatta 4 satırlık bir şarkı gUfteslne 
10 lira veriyoruı:. Halbuki eskiden 
öyle miydi? Ben meıhur Hafız 
lbrahime plağa ıarkı okuttum. 
Anadolu bu adamı görUlmemit 
ıuretttt tuttu. lstanbuldan Ana· 
doluya plakları deniz gibi aktı. 
25000 • 50000 pllk ıabldı. Ben 
bir plağı zavallı Hafıza kaça oku· 
tuyordum, biliyor musunuz ? 

(50) kuruıaf Plakların hepsini 
okuyup bitirdiği zaman da 
bir ikramiye olarak kendisini gö
türdüm. Y enicamlden ( 6 ) liraya 
bir takım elblae hediye ettim!! .• 

1. M. 
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lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

T ahmf n olunan 
Bedel 

Lira K. 
356 25 

2691 00 

96 00 

4095 00 

Kadirga' da eakl BoıtanıAii Yeni Emin Sinan mahaJlesin• 
de Tlllbentçl hanı içi. S. 45/47 No. lu 142,5 metre ter
bilnde bulunan arsanın tamamı. (2736) 
Sultanabmet'te Üçler mahallesinde meydana nazır 207 
metre terbiinde bulunan Üçler camii arsasınln tama· 
mı. ( 841 ). 
KUçükayaaofya mahallesinde Hlıardibl caddesinde 127 
No.Iu 64 metre terbfinde bulunan arsanın tamamı. (5122) 
Kadirga'da Şahsuvar Bey mahalleı'nde Kadlrga limanı 
caddesinde 53 No.lu M. 2047 metre terbUnde bulunan 
arsanın tamamı. 

584 00 Edirnekapısında Hacı Muhiddin mahallesinde Acıçeıme 
caddeainde eıki 45/47 yeni 41 No.lu 84 metre terbiinde 
arsanın tamamı. (5321) 

600 00 Dayahatun mahallesinde BUyük yeni han ikinci katta 
38 No.lu arsanın tamamı. (2928) 

310 00 Çarıambada Koğacıdede mahalleıinde Çarıamba cadde· 
· sinde 125 No.lu 34 metre terbiindekl arsanın tama
mı. (3185) 

500 00 Mahmutpaıa'da Sururi mahalleainde Sultan odaları soka• 
ğında 21123 No.lu dnkkAnın tamamı. (5046) 

488 40 Topkapı Beyazitağa mahallesinde Kilise S. tramvay 
caddeıine yakın mahalde 6/10 No.lu 234 metre ter
biinde bulunan arsanın tamamı. (5487) 

588 00 Kumkapı'da Kazganiıadl mahallesinde eıki 3 yeni 7 Hl 
17 No.lu arsadan müfrez 280 metre tarbiindekl arsa . 
(1120). 

250 00 Çenberlitaı, Vezirhan derununde KUçtık iç handa orta 
katta 2 No.lu odanın tamamı. (1101) 

21 O 00 Y edikule, Çırağı Hasan mahallesinde Çukurçeıme so
kağında tapu kaydı mucibince 402 metre . terbiiode bu· 
lunan arsanın tamamı. (902) 

600 00 Üsküdar' da Selamlali Efendi mahallesinde karakolbane 
S. eski 64 ve 64 mükerrer yeni 82 • 84 No.lu bir çatı• 
tahtında iki bap hanenin tamama. (125) 

250 00 Kadirga' da BostanıAH mahallesinde Kadirga Umanı 
caddesinde 134 No.lu bili hava dUkkAnm tamamı. (4358) 

345 00 Gedikpaıa'da Mimar Hayrettin mahallesinde Bedeıtao S. 
2 No.lu 23 metreden ibaret meırutahane arsaıı. (1036) 

350 00 Çenberlitaf, V eıirhan alt katta 64 No.lu odanın ta• 
mamı. (1139) 

1648 00 362 metro terbiinde Langa'da muhterlk Hacı Ferhat 

camiinin mevcut ta~larile beraber araaıının tamamı.(678) 
156 00 Beyoğlunda HUaeyinağa mahallesinde Bileıik sokağında 

23 No.lu 78 metre terbiinde bulunan arsanın tama• 
mı. (1786) 

92 00 Üaklldarda Tavaıı Haaanağa mahalleaindo Karacaahmet 
caddesinde yeni 429 No.Iu 115 metreden ibaret arsanın 
tamamı. (1272) 

1771 60 Galatada Bereketzade mohallleainde Cami S. 1 No.lu 
177 metre terblinde imam meırutahaneal arsa11. (312) 

350 00 Çenberlitaıta Mollafenarl mahalleainde V ezlrhan alt katta 
14 No.lu odanın tamamı. (5529) 

147 00 Şehremininde Çiviıade mahalleıinde 105 metre terbi· 
inde Karabaı Mehmet Efendi camii imam meırut• 

arsasL (630) 
803 88 Kaaımpaıa'da Camiikebir mahalle1inde Mescit soka· 

ğıada 230 metre terblinde 18 No.lu cami arsası. (327) 
150 00 Y edikule' de Mirahor lıyas Bey mahallesinde Hacı Manol 

sokağında 114 No.lu 115 merteden ibaret arsanın ta• 
mamı. (4029) 

250 00 Kocamustafapaıa, Canbazlye mahallesinde Cami soka• 
ğında 358 metre terblinde Mustafa Bey camii imam 
meşutaıı arsası. (949) • 

250 00 Kadırga'da Boatanıili mahallesinde Kadirga Limanı cad· 
desinde yeni 114 No.lu mukaddema dUkkin elyevm 
oda (5585) 

1712 00 Sirkecide Karaki HUıeyin Çelebi mahalleılnde Nabet• 
hane caddesinde 9/ 11 No.lu 123 metre terblinde arsa• 
nın tamamı. ( 136) 

489 00 Gedikpaıa' da Şahauvar Bey mahallesinde Boıtan soka• 
ğında 15/17 No.lu 326 metre t~rbiinde arsanın tama• 
mı. (5495) 

3500 00 Kasımpaşada SUruri mahallesinde 700 metre terbiinde 
bulunan Süruri Mehmet Efendi camii araasının ta• 

mamı. (552) 
945 00 Aksaray' da Valde camii kar111ında 315 metre terbiin• 

de bulunan Y akupağa camii arsasının tamamı. (538) 
Yukarıda yazılı olan emlik yirmi glln müddetle illna kon• 

muıtur. lhaleıi 24/10/934 tarihli Çarıamba günll aaat 15de yapıla• 
caktır. Taliplerin pey akçalarile beraber MahlUIAt kalemine mUra• 
caatları. (6367) 

----~~_:_~..:_~~--~--------------~~~~~--~---

Bir Filin Cinayeti 
Hanovra, 19 (A.A.) - Hayva• 

nat bahçesinin bir fiil, kendi gar• 
dlyanmı ağır ıurette yaralamıı 
ve gardiyan hastaneye ıcötUrUl• 
dUkten ıonra ölmüıtür. 

Karaya Oturmuı 
DUn Uman idareaine gelen 

malumata nazaran Vapurculuk 

Şirketinin Gerıe vapuru Karab .. 

gada karaya oturmuıtur 
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21 Teşrinevvel Pazar 
l<ıtnnbul - 1 ,:JO plak neşriyatı, 

19,20 ajans haberleri, 19,SO Türk mu· 
tıiki neşriyatı, kemani He.şat, )f esut 
Cemıl , Mu7.affor Be) ler ve Vecihe Ve
dia H•za hanımlar, 21 Ateş • Güneş 
kul übü nden ou ki l. 21,30 radyo caz ve 
tango orkt>St rn sı . 

Varv >va J 3 15 m. - 17,20 piyano 
konseri Sc humcınn , 1 ı,45 çocuk neşri· 
yatı, 20 popüler konser, 20,46 muııaha
be, 21 vıyolo rı flel konaeri, 22 J ... emberg• 
ten neşeli ıwşriyııt, 22,45 Spor haber· 
)eri 28 15 reklam ve konser, 23,30 
Lo~dr~dan nak len dans musikisi, 24 
mııenhabe, 24,05 dans musikisi. 

Hamburg 332 m. - 18,15 konfe· 
rans 19 f'k• c 20 Schrammel muııikiııi, . ,, 
20,35 Spor, 20,M hava raporu, 21 Ş 
'' tıriıı den İ7. İ etrafında isimli musikili 
piyes, 22.20 piyano konseri Beethoven, 
23 haberler, 23.30 dans musikisi. 

Viyana 607 m. - 18.40 pliik, 19, 10 
filharmonik yaylı sazlar kuarteti, 19.40 
mu.ahabe 20,20 sonatlar, Bl.10 Oıkar 
Slrausu11 ' Rundon die Liebe isimli 
opereti, 23.2:5 haberler spor, 23.55 
danı muaikisi, 1.20 plAk, 

22 Teşrinevvel Pazartesi 
1stanbul - 18.30 Fr. ders, 18 konfe

ranı, 19.80 Türk musiki noQriyatı, Ek• 
rem, Ruşen, Cevdet, kemani .Cevdet, 
Şeref, İbrahim Beyler ve V ecıhe Bel
ma hanımlar, 21.20 ajanı ve bona ha
berleri, 21.80 Bedriye Rasim hanımın 
ıvtirakile caz ve tango orkestrası. 

Varoova 1345 m . - 16,45 hafif mu· 
ıiki, 17.45 dera, 18 piyano musikisi, 
18,25 musahabe, 18.85 senfonik konser, 
18.50 musahabe, 19,15 piyano tnyosu, 
19.45 muhtelif bahisler, 21 danı mu· 
sikisi, 21.45 haberler, 22 Senfonik or· 
kcstra konseri, 22.45 musahabe, 23 
reklam ve konser, 23.15 dans musikisi, 
24 musahabe, 24,05 danım devamı. 

Bamburg 382 m. - 18.30 gençlere 
dair neşriyat, 19 musahabe, 20 karışık 
konser, 21 haberler, 21.15 milli ne§ri
yat. 21,55 serenatlar. 22.25 neşeli ta
gannili neşriyat, 23.20 orkestra, 24.20 

oper ve operet musikisi. . . 
Viyana 507 m. - 19,30 yem muıı· 

kişinaıılnr, 19 muhtelif, 21,25 senfonik 
onsor Dernhsrd J>aun~artnerin idnre

•ınde, 22.4:"; Jiolzer radyo orkemtraın, 

23,30 haberler, 23,50 konıerin devamı, 

24.45 do.us mu&ikisi. 
23 e ri n evvel Sah 

lstanbul - 18,30 plnk neşriyatı, 19 
Mesut Cemil D. T. çocuklııra ma!!al, 
19.80 Tilrk musık i ne~riyatı, Stüdyo 
ınz heyeti ve Nedime Mehlika huoım
lar, 20,45 Münir Nurettin B. ve arka· 
daılnrı, 21.20 ajans ve borsa hııbnleri, 
21.30 radyo caz ve tango orkestras ı. 

V arşove. 1345 m. - 17,80 lıllfif 
musikisi musahabe, 18 oda musikisi, 
18,35 piyano refakatile şarkılar, 18,60 
muhtelif, 19,15 piyano konseri,. 19,45 
edebiyat, 20 şarkılar, 20,SO plak mu· 
ıahabe, 21 Viyana musikisinden mü
rekkep bir radyo popilrisi solist ıaanat
kurların iştirakile, 21.45 haberler, 23 
konser ve reklnm, 28,16 dans musikisi, 
23,45 milli Leh merşı, 24,05 danı 
musikisi. 

llamburg 332 m. - 18,30 kadın 
aaati, 19 uıuanhabe, 20 eski Poneran· 
ya musikisı , 20,40 orkestra refakatilo 
piyano musikisi, 21 haberler, 21.10 
muhtelif, 21,30 Mudder Meve jıimli 
beş perdelik dram, 23 haberler, mu· 
aababe, 23.45 plRk, 24 gece musikiai. 

Vivana 507 m. - 18,W oarkılar. 
hafif havalar, muhtelif, 19.55 Weberin 
Der Frcischütz operaaı, 23 mııeahabe, 
23,15 Holzer radyo orkeıtraaı, 23.30 
haberler, 23.r>O kooeerin devamı, 24.45 
gece konl!eri. 

24 Te,rlnevwel Çar,emba 
lstanbul - 18,SO Fr. ders, 19 plik 

neoriyatı, 19,30 Türk muıiki neıriyatı, 
Ekrem, Ruşen, Cevdet, Necati, Şevki 
Muatafa Beyler ve Vecihe, Semiha 
hanımlar, 21 ,20 ajanı ve borea haber· 
leri, 21,80 f' tüdyo caz n tango or
kestrası. 

V nr~ova 1345 m. - 17 ıalon or• 
kestrası, l i,45 çocuk neşriyatı, 18 or· 
kestra konseri, 18,25 musahabe, 18,35 
ltalyan ıarkıları-musahabe, 20 hafif 
muıiki ( operet parçaları ) - muın
habe - konEerin devamı .. muhtelif, 
ı?l p'ak -konferans, 22 Chopinin eser
lerinden konmer, 22,40 taganni, 23 
reklam ve konıer, 23,15 semlı filimler• 
den pliklnr, 23,35 danı muıikiıh 

Hamburg 382 m. - 18,30 hikiye, 
18,50 timaJ halk tarkılarıı 19,30 plik· 
musahabe, 20 eeki danalar, 21 haber• 

ler, 21, 10 piyano kon1erj, 21,35 genç· 
!ik netr"y .. tı, 22 radyo parçalara 
( tagannili ) 23 haberler n aalre, 24 
fantazi muıiki. 

Vly: na 507 m. - 18,30 Yeni Vi
yana mu•ikiıi, 19 Muhaeebe, 20,20 
Aıkeri konıer-muaahabe, 21,40 Ak
tüalite, 22 Karıtık netriyat, 23 Eape• 
ranto, 23,10 Makı Schöoherrin idare• 
sinde konıer, 23,30 Haberler, 23,50 
Konserin deva mı. 24,45 Kurtet konseri 

25 Tetrinievvel Perşembe 
ietanbul - 18,30 Plak neıriyatı, 

19,20 Ajana haberleri, 19,30 TC!rk 
musiki neıriyatı, (Kemal Niyazi, Azmi 
Beyler ve Hayriye, Mnzeyyen H.Iar), 
21 SeHm S ·rrı Bey tarafından konfe· 
ranı, 21,:,0 Stüdyo orkestraaa ve caı:ı. 

Vartova 1345 m. - 16,45 Tııgan
nili hafif muıiki • musahabe, 19,15 
Kuartet konseri, 19,45 Musahabe, 20 
Tag nnl ( operet parçal ım ) 20,20 
Aklli ıılite, 21 Hdif orkutra ve ta1ıannl 
konseri, 21,45 Haberler, 22 Senfonik 
orkeatra (Alıtam kooıeri) 22,54 Muıa

habe, 23 Kanur ve reklam, 23,15 
D.1:ı nı muıi kiı ô. !?3,4'.l Muıahabe, 24,05 
Oaaıın devamı. 

Hamburg, 332 m. - 20 Sonbahar 
havalıırı, (orkestu) 21,15 "Gi:too te'" 
iıimli Schillerin mus:kili temsi 1 22,45 
Soliat muıikiıi 23,20 Muıikili aeıriyat 
24 Neıell musiki, 1 Gece konıeri. 

Viyana, 507 m. - 20,10 Munlıabe 
20,15 Muıikili netrlyat 21,815 AktDallte 
21,55 Senf9nlk Viyana musikisi 23,30 
Haberler 2~,fıO Aktam konseri 1 Danı 
muıikiıi. 

26 Teşrinievvel Cuma 
lstanbul - 12,30 PJAk netriyatı 

18,80 Plik neşriyata 19,20 Ajans ha
berleri 19,iJO Türk musiki netriyatı 

(Ekrem, Ruşen, Cevdet Beyler ve 
Veclhe, Nazan Feridun ve Şükran 
Hanımlar, Ovrik efendi) 21,20 Ajanı 
ve boru haberleri 21,30 Radyo orke1-
traaı tarafın dan danı muıikiıi, 

Varıova 1845 m. - 16,45 hafif 
muıiki ( tııgannill ) l 7,45 hastalara 
mahsuı neıriyat, 18,15 piyano kon1eri, 
lH,50 muıahabe, 19,15 Polonya farkı .. 
ları, 19,45 musahabe, 20 plak .. muaa
habo, 20,30 pllik (Çingene orkestraıı) 
20,55 musahabe, 21 15 Filhnrmonik 
heyeti tarafından •cnfonilc kon•er, 
23,30 tiirler, 23,40 reklam ve musiki, 
24 muaababe, 24,05 danı muıikisl. 

Hamburg 33~ m. - 19 oda mu· 
ıikisi • musahabe, 20 hafif muıiki, 
20,45 muaahabe, 21 haberler, 21,10 
• Felik contra U. S. A ,, iaimll musi
kili temsi!, 22,15 Mozartın popüler 
eıerlerinden, 23 haberler, 23,20 kon• 
ıer, 24 aktam musikiıi, . 

Viyana 507 M. - 18,25 ltalyan 
ıarkıları - muhtelif, 19,05 musahabe, 
20 haberler, 20,10 milli netriyat, 20,30 
dana musikisi, 22,20 hafta haberleri, 
22,45 Beethovenln viyo!onsel eserle
rinden konser, 23,10 Bar muıiklıi, 

23,~0 haberler, 23.50 Har musikiainln 
devamı. 

27 Teşrlnlevvel Cumartesi 
İstanbul - 18,30 plik neıriyatı, 

19 Franaı :ıca der1, 19,30 TUrk muıiki 

neoriyatı: ( Fahire, Safiye Hanım, 
Ref ık, Fikret Beyler ) 21 Eıref Şefik 
Bey tarafından konfcranı, 21,30 atOdyo 
caı: ve tango orkeııtraıı. 

Varşova 134G m. - 16,45 pllk
muıııhabe, 18 piyano kooıerl, 18,:m 
tagaonili, 18,50 musahabe, 19,15 Kore 
konseri, 19,45 musahabe, 20,15 hafif 
muılki, 20,20 Konferanı, 20,30 hafif 
muı' kinln dn·amı, 20,45 mueahabe, 
21 piyano refakatlle tagannill, 21,45 
haberler, 21,05 muBBhabe, 22 Senfonik 
orkeatraıı konıerl, 22,45 musahabe, 
23 kon1tr ve reklam, 23,15 danı 

muıiklıl, 24 muuhabc, - Vllnadan 
nakli, 24,35 pllk 1 danı muıikiıi. 

Hamburi 332 m. - 19 pille, l9,35 
mu1&habe1 20 bando muzika 21 ha· 
berler, 21,10" Lady Fr?nny 11 lıimli 

muıilcili piyeı, 23 haberler, 23,20 mu-, 
ıiki parça ları, 2-' dans muaikiai, 

Viyana 507 m. - 18,10 bando 
muı:ikn 19,30 halk ıarkıları, 20 haber
ler, 20,10 aylık dllnya vukuatı, 20,30 
piyano konı !rl 21,10 Muıaeabe 21,20 
Stcfan kulesi etrafında isimli verilen 
radyo popurisi, 22,50 bando oda 
musikisi, 23,RO haberler, 33,50 dans 
muılkiıi 24, ~4,80 plik. .............................................................. 
• Dr. KEMAL NURi 
Cilt n Zührevi hastalıklar mütehassısı 

BeyoQlu ı Rumeli h•n 16 
Tel ı 40153 

Öz Türkçeyi• 
Deneme 

Çocuk 
Büyütmede Sıkı 

Ben Galatasarayda B§nocek ( 1 ) 
idim. Bu okunatın ( 2 ) o çatlarda 
kendine g8re bir ba1kııı ( 3 ) nrdı. 
Bu baakının bir biçimi de yemek 
1erken görfilQrdO. Yemekte konuımak 
yaaaktı. Öğretici ( 4 ) yardımcıları 
beklerler, kim konuıacak olur1a 
ıuatururlardı. Ötretici yardımcısı bir 
İfİ olur da yemek odaeındaa dıtarı 
çıkar1a hep bir atıı:dan bağıra batıra 
konuımıya baılardık. Öyle bir aiirOltil 
olurdu ki dört yandan kotarlar, biıti 
suatururlardı. Bu aralıklarda olan 
l'ilrOltQ onlara, ötnncekleri yenıek 
yerken biraz batı bot bırakıalar 
rOrü'tQ ekıi k olmıyacak ıandırmıtb 

Son çatlarda baakı rnıedl. Artık 
yemek yerken, yemek odalarında 
Öğretici yardımcıları beklemez oldular; 
yemekte lconutmak J81atı kaldırıl
mııtr. 

Bu y sağın kaldırılma1ı hiç te 
1anıldığl g bi bir bitim vermedi. 
Yemek yerken konu1uluyordu1 ıu var 
ki batırılmıyordu. Eskiden ötretici 
yardımcısının dııarı çıktıtı çatdaki 
gOrGIUlniln belkl binde biri bile 
olmuyordu. 

* Bu örnetl daha genit ölçGde 
tutanak bOyOtmede ııkının iyi olma
dıtı bitimine varırız. Yarablııtan 
berku yaaata kartı aürllıüclldür (5). 
Çoçuklar da öyle.. Y aBBk edilen her 
neıneyi yapmak ilterler. BOyilk klS
Ullükler nrmlyecek ounelerl ço· 
cuklara yaaak etmemeli ki her nes
nenin kendilerine yaıak edildiğini, 
bir sıkı içinde bOyOtilldüklerini 1ıörOp 
uluorta ıilrOtilcQ olma11nlar. 

ismet Haliid 
1 - Ötrencek - talebe 
2 - Baskı - inzıbat 
3 - Okunak - mektep 
4 - · Öğretici - muallim 
S - SilrilıücQ - iıyanklr 

Öz 

4 
5 
6 

BugUnkU Bllmecd 
Bot dört köıeleri aıatıda yazılı 

manalara gelen öz TOrkçe kelimelerllı 
doldurunuı. Bu sayede hem vakit 
geçirmif, hem de öı: TOrkçe kelime
leri ötreamiı olununuz f 

1 2 3 4 5 6 

Soldan ıa tn: 

ı - Kamer 
2 - Niıbet ve tugir edatı olarak 

kullanılır • bahadlr 
3 - Mahçup 
4 - Nuıl 
5 _ Akmaktan tahfifi mutar 
6 _ Fert .. beyaz 
Yukarıdan aıatı ı 

1 - DOnya 
2 - Hafta 
3 _ Atılgan, IAfını 1alcıamıyaa 
4 _ Tecrübe 
S - Bir noh - nefi edatı 
6 - İkinci ıahıı zamir - beyaz 

······························································ 
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Meksube 
Eaaı No. 

ı 

4 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Satılık Emlak 

Mevkii ve nevi 
Nııantaıında Meırutiyet Mahal!eainde Harbiye 
caddesinde 115 .. 117 No. lı Selçuk apartımanı 
137 metro murabbaı bina yerini 90 metre bahçeyi 
havi ve biri zemin kat olmak üzere d6rt daireyi 
mUıtemildlr. 
BliyUkadada Yalı mahallesinde Gülistan ve Çelebi 
ıokağında 28, 30, 32, 34, 36 ve 2 No. h altında 
lkl dükkAnı UstUnde iki kııma müfrez odaları 
müıtemil lcargir bina 130 metre üzeripe mebnidir. 
Sarı yerde Reşit Bey ve Hüseyin Ef. sokaklarında 

Teminat 
1000 

400 

250 
J, 3, 5, 511 No. lı maa bahçe iki kısımdan mt1· 

rekkep hane 1ahası 175 metredir. Alt katta Uç 
oda bir sofa, mutfak, kiler, hali, banyoyu, üıt 
katta dört oda bir aofa, bir mutfak, hali ve 
banyoyu havidir. 

Yukarda yazılı emlak bedelleri peşin ödenmek lbere açık 
arttırma ile satı lacaktır. TafsilAt için herglln, müzayedeye iıtlrak 
için de 30 Teşrinievvel 1934 Salı ınnu saat onda Şubemize 

müracaatları. (544) 

Esas No. 

87/12 
87/14 

252/ 7 

14/ ı 

87/ 3 
292 
410 

72 

165/23 

142 
11 8 

3/ 3 

• * 
Kiralık Emlak 

Mevkii ve Nev'i 

Çırpıcıda S.112 dönUm tarla 

,, 9 " ,, 
Beykozda Tokat Çiftliği mnıtemllAtından 

5 dönüm bahçe 

Teminat 
Lira 

5.-
5.-

5.-
Bey oğlunda Aşıklar meydanında 2 No.lı Cum- 200. -
huriyet gazinosu 
Çırpıcıda 5 dönUm tarla 5.
Betiktaıta Asariye sokağında 3/9 No.lı dükkAn 5.
Edirnekapıda Keçeci Karabaı mahallesinde 3. -
Sofalı çeıme aokak No. 71 hane. 
Üıklidar Altuni Zade 33, 3511 No.lı arazi, ahır 20.-
ve samanlık 
Beyoğlunda Avrupa puajmda kahvecilik 
mahalli 
Anadoluhiaarında KüçUksu Volisi 
Nişantaşında Teşviklye Apartımanmm 8 
N o. lı Dairesi 
BüyUkadada Yali mahallesinde Gülistan 
ve lsaçelebi sokağında 2·28-30-32-34-36 
No. lı hanenin müfrez kısmı. 

ıs.-

200.-
40.-

20.-

168 Bllyilkada Plaj Oteli 100.-
87/28 Çırpıcıda 8 dönllm tarla 5.-

Yukarıda yazılı emliik birer, bahçe ve tarlalar üçer sene mUd· 
detle kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 
ihaleye mUsadif 25 Teşrinievvel 934 Perşenbe günü aaat 16 da 
Şubemize müracaatları. (542) 

lf "" latanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Göztepedo Yeniyolda 24 No. lı Re~lt Pa,a köşkünde sakin iken 
elyevın lkametgAhı meçhul Mevhibe Hanım variiıi Ali Müçteba Beye 

Murisiniz Mevhibe Hanımın Emlak ve Eytam Bankaaı lstanbul 
şubesine iskonto ettirdiği mart ili mayıı 933 aylarına ait maaşından 
43 lira 50 kuruşun MalmüdUrlliğllnce verilmemeıinden naıi Emlak 
ve Eytam Bankası dairemize mllracaatle borçlunun varhıl bulunmanız 
haaebile hakkınızda lcrai takibatta bulunmuı ve meblağımezkürun 
tarihimezkürdan itibaren % 9 faiz % 3 ücretivekalet ve icra maı• 
rafJarile birJikte tahsili hakkında tarafınıza gönderilen ödeme emri 
zahrına mübaşiri tal'afından verilen meşrubattan ikametgtihımzın 
meçhuliyeti anlatılması Uzerino ödeme emrinin lUinen tebliğine 
karar verilmiş olduğundan tarihiilandan itibaren otuz gün zarfında 
iıbu takip hakkında bir diyeceğiniz varsa 934 I l 183 doaya numa• 
raslle tahriren veya şifahen memuriyetimfae bildirmeniz aksi takdirde 
kral takibata devam olunacağı ödeme emri tebliği makamına kaim 
olmak Uzere llin olunur. ( 551 ) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammin bedcll 
Lira 

Hocapaıa: Hocapaşa mahallesinin Muradiye aoka· 400 peıin para ile 
ğında 7 numaralı dllkktinın 8/32 hisaeal. 

Hocapaıa: Hocapaşa mahalleainin Muradiye soka· 886 ., ,. 
ğında 2 J numaralı dUkkAnın 918960/3, 
110, 400 hlsıesi. 

Hocapafa: Hocapaıa mahallesinin Hoca paşa cad- 21 O ., ,, 
desinde 53 numaralı maa arsa dükkanın 
38760/ ı 10640 hisseai. 

Hocapaıa: Hocapaf a mahallesinin Muradiye soka- 1500 ., ., 
ğmdda ı numuralı dükkanın 8/32 hissesi. 

Hocapaşa: Hocapaıa mahallesinin Muradiye soka- 372 ,, ., 
ğında 5 numarn.lı dükkanın 8/32 hisseıi. 

Hocapaıa: Hocapaıa mahalleıinin Muradiye soka- 550 ,. ,, 
ğında 9 numaralı dükkanın 8/32 hisse l. 

Hocapata: Hocapafn mahalJesinin Orhaniye cadde· l 189 ., ,. 
ıiııd• 23 numaralı dUkkanm 52600/ 110640 hlsaesl. 

Yukarıdaki mallar hizalarmdaki kıymetler Uzerinden 31 /10/934 
tarihinde Çarıamba günü saat 14 te açık arttırma suretile sahla• 
caktır. Jateklilerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuk niabetlndt 
pey akçeleril• mUracaatları. (M) .. 6487,, 
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Ba, ve diş atrıları, Romatizma ve sıratlk 
sancıları iÇln kalluılan iliÇIAl'ın en 

la,dalı ve tesirllsidlr. 
1-6-12 lik orijinal teneke kutularda her eczaneden arayınız. 

Toptan &atış mahalli: GALATASARAY Eczanesi Müstahzeratından 

Birinci teırin 20 

O artık hiç dans edemiyordu! 1 VAPURCULUK 
lltih'lplı_ n ıztıraplı ayaklarile ne danı edebiliyor ne ti• müthiş TÜRK ANONI 1 Ti 

ıztıraplara katlaıımadan küçiik bir geıinticie iulunabili- M Ş RKE 

1 · L~-----------------------1 __ lat•nbul Beledlyeal lllnları _ 
T opkapı caddesinde Yuıufp•pda Şirmentçavuı mahalleılnde 

124-126 No. b hane anka.zı ıatılmak lhere kapalı zarfla mtınaka· 
ıaya konuhnuıtur. Talip olanlar ıartname almak tızere Levuım 
MUdOrUlğlne müracaatlan mUzayecıieye girmek için de 46 liralık 
teminat akçeıl makbuz ••ya mektubile teklif mektuplannı 22/10/ 
934 pazartHI ıUnU aaat 15 kadar Daimi Encümene Ytrmelidirler. 
"6259 " 

yordu. Şikiyel ettifi bir arkadaşı ona, ak:ıa•lan ~e- fatanbul Acentalıfı 
rununda klfi miktarda RADiO-~AL TS t.211 ilave- Uman Haa, T elefonı ••••• 

•• iıtırap veren 

ııle ııcak ıuda ayak-
larmı banyo ı · m sini 
taveiye etmitı ı. Bu 
taniyeyi nazarı itıbara 
alarak muotazan ban
yolara başlamış ve se
kiz gün ıaihayetinde 
artık keodiıai tanımı
yordu. Ayaklan hafif· 
lem iş, büt üıa ııtırapla
rı zail olınuf !tir halde 
danı ediyor, kotu
yor ve hiçbir yorgun-
luk hiuwtaedeıa bü· 
tün ıevdiri ıporları 

yapıyor.Ratllo-Salts 
tozunun muntazamen 
tatimali aayeainde veoa 

nasırları df\ yumuşatıp köküucien ıöküp çıkarmaktadır. 
Her yerde •rayınız. 

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

Üniversite Mübayaat Komisyonundan: 
Üniversite Merkez binası babçeıinde yapılacak olan rasathane 

binası in9a11 şartnameıine tevfikan 20-10-934 tarihinden itibaren 

20 ilin müddetle ve kapalı zarf uaulile mlmafcaaaya konulmuıtur. 
Talipler bergUn Mnbayaat Komiıyonuna mür11caatla doıyasını tet
kik edebilirler. Taliplerin ihale günü olan 1(). l ~-934 cumartesi 
ıtınU ıaat 15 te Üniversite MUbayaat komisyonunda hazır bulun· 
maları ilin olunur. " 687 4 ., 

Zafiyeti umumiye, i§tihaaızlık ve kuvvetsizlik balaboda büvük 
f aide ve tesiri görülea: 

FOSFATLI 

HULASASI 
ı kullanınız.. Her eczanede satıhr. , ____________________ _, 

lıtanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Zincirli kuya 8UyUkdere caddesiyle Balta limanına giden yol 

arasında kAio olup elyevm golf kultibUnlln tahtı işgalinde bulunan 
Levent çiftliği araziıinden 505615 metre murabbaı arazi üç ıene 
müddet ve aene•i 750 lira kira tizerinden açık arttırma uıulile 
lıdıaya verilecektir. lıteklilerin 28/10/934 pazar ıUnll 1aat 14 te 
170 liralık teminat akçalarile mUrac;ıatları. "M." (6411) 

Trabzon 
TARI 

Yolu 
Yapuıu 21 
T. H'Yel 

Pazar a-8°0 aaat :ıo de Galata 

rıhtımından kalk .. ak. Gldlıteı 
Zonıuldak, f neltolu, Ayancık, Sam-

ı ın, Ünye, Ordu, GirHun, Tlreiolu, 
Gare!e Trabzon Ye Riı:eye. D6nlt
te bunlara illveten, Of ve Sürme
neye utrayacaktır. 

Mersin 
INÖNÜ 

Yolu 
vapuru 21 
T. evvel 

Pazar gilnil ıaat ıo da Sirkeci 

rıhtımından kalkacak. Giditte Ça
nakkale, lzmlr, KufBduı, KüJIGk, 
Bodrum, Rodoı, Marmariı, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kat, Finike, 
Antalya, Menine aidecek. D8n04te: 

ayni lıkelelerle beraber Alanya 
ve Gelibolu'ya ufrayacaktır. 

Karahiga Yolu 
CUMARTE~ 1 ÇARŞAMBA 

gClnlerl ıaat 20 de Tophane rıhtı

mından bir Yapur kalkar. Gidlt u 
d6n04te mutat lıkelelore utrar. 

IZMİT YOLU 
Cuma, Paıı:u, Salı, Çartamba, 

ıGnleri bir vapur ıaat 9 da, Top
hane rıhtımından k•lk•r. , __ , 
~~~~~~~~~~~~-/ 

Dr. IHSAN SAMI ~ .. J 

Gonokok Atısı 
Belsoğııkluğu ve ihtilatlarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. DivaÔ.yolu 

Sultan Mahmut tUrbesi No. 189 

kemali zevkle tırq olmak için 

YALNIZ 

PLA Y tır•t pıçaklarını kullanınız 
VE HER YERDE ARAYINIZ 

Aldanmamak için markaaana dikkat ve POKER yerine 
ba9ka marka verlrler•• lfflt'lryen almayınız. 

* "" Haseki haataneıl için lüzumu olan 50 adet battaniye paıar• 
blda aatan alınacakhr. Talip olanlar ıeraltl anlamak lbere berılln 
pazarlık için de 52 buçuk liralık teminat makbuz veya mektublle 
22-10·934 pazartesi gilntl saat 15 de Daimt Enctımene mtıracaat· 
lan. (6821) 

"" lf.. 
San'atlar Mektebi için bir sene zarfında IUzumu olan 50 bin kilo 

ekmek pazarbkla alınacaktır. Talip olanlar ıeralti anlamak (bere 
hergfln. pazarlık için de 337 liralık teminat makbuzu veya mek· 
tubu ile 22-10.934 pazarteai gOntı aaat 15 de Daimi EncUmen• 
mUracaatlan. " 6822 ,, 

Diıleri 
Kurtarır! 

Diı etlerini 
Kuvvetlen· 
dirir 1 

Atız kokuıunu 
defeder l 

Ağızdaki 
bütün 

• 
muzır 

mikropları 

0/o 100 
Öldürür 1 .................... -. ..................................... . 

Son Posta Matbaa•• 

Sahibi: Ali Euem 
Netrlyat Mlldürüı Tahir 

~--------------·ı-~. Denlzyol ları 
,, LE TM ası 

A .. •telerl ı KaraldS1 Köprl\ıtı 
T.ı. 41162 - llrkHl MGhGrdarsad• 

l•--_.Hu Tel. 11740~--.. 
Karadeniz Yolu 
GÜLNiHAL vapuru 20 

Birinci Teşrin CUMARTESi 
gUnn aaat 18 de Hopa'ya 
kadar. ..6880., 

Ayvahk Yolu 
MERSiN yapuru 20 Birinci 

Teırln CUMARTESİ günü aaat 
18 da lzmlre kadar ... 6881., , __ ................. . 

__ .. Emrazı dahiliye ~-
ve hıfzı ııhhat mtiteha111111 

Doktor muallim 

ŞEKIP HABiP 
Avrupadan dönmüştür. Hastalarını 
Ayasofya, Yere batan caddesi N o. 43 
Hacı Süleyman Ef. apartımanında 
kabul ediyor. Cumarteıi, Pazartesi, 
Pertembe gUnleri öğleden sonra. 

T~Jefon: 23035 • (8677) 


