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Henüz itim tom Verilmedi 
·Beş Devletin Beyannamesi 

Suikastler, Devletleri, · Güttükleri 
Siyasetten Geri Çeviremezler 

Ju Gibi Hidlıeler Vahim Vaziyetler Doğurur, Deniyor 

Parla, ( ffUIUll) - Sllikutçı• 
lana befİDcl arkaclqları olup 
F•tenbll onaa .... lra~p d&t 
... 10nra bitap bir halet. tutulall 
Malnyıiln ele ,.ç • .a tamamen 
bir teAdflf eHri uuıtur. Dlrt 
sin ormana aç Ye 8U8UZ dolatan 
bu ..... ailla1•t wulyetW tayl
ae munffak olarak Mllo!I U..
.... Utikametinde aıaldqmlf nua
rı dikkati Ozeriae celbet•edea 
ltir mapzaya pip bir koketle 
•1r ~dul .-., ttldrClen ca
karlca bir kUYeain laln4le 
durup -.ualupn fidermelr için 
bir bardak prap içmek lıte
miıtlr. Ona ele ppıeılinl ifte 
l»u duruı t..ı. etmiftir. Çlnkl 
kab•ellİa ininde tllrt kip otur· 
•Uf. llalayaia teretldatll •ul
yetine .dikkat ediyorlarclJ. S. 
adamlar derhal Mil•• polilİne 
telefea etmiflertlir. Malny u 
ıonra keddisiaan flpbelenildl
finia farkıaa Yararak dı-aı 
çık...... da arkaııatlan yetqea · 
peliı... kendWal tevkif •t-'r 
lerm. Batla .Ullalaruu F ... 
tnltll ormuwa lcfae ataa , •• ı. 
teelaln llnrWe 700 fra~k Ye 
a1bel ltlr puıla ltlll•mutlur. Bu 
pula aayemtlecHr ki komiteci 
• ...,..... taJlae Ye ......... 

pbnya • Yaffak •l•uftur. 

~· .... ·"·~·ti Kani Alekua• •• M. lar-
~ 11aı. katli laalumula •• 
•aa h...aait .. ,ataaa tlair ıu feci 
n ~ t •eriliyer: . ~~~ ..,., ....... r•·· .. ~-........... -·· I& 

•• .,,.. Pc .. llç'tlr. F,.. ... ,,.,...,. ,..,,., .. ,.,.,,, 

~ ' tlyatronacla, koculle beraber lo-

1 
cada oturan bir belin pd&. Bu 
kaclin, BadeaOf aa111111dakl bir 
Bulıar zabitinla karam idL ·y erp 
yef bdaaa ,eldl. O da, oaa all-
kuız blmam11 olacak komiteci 
lialkb, locaya ,ıttl •• koc._11mn 
tamnda kadını c:lıpn davet etti. 
Bittabi ubit tabancuıaa davran
dı. YorsiJef te acluu tutmaca ... 
Jirdleria laeria• attJ. Ortahk ka
..,a.. 

Y MtiJ• arbclaflUı ife IDl
clahal• ettiler· SUihiar patladı 
•• sabit bayıhnaJa kadar dayak 
yerk•• Yorldyef, onun kan11nı 
ahmf, bir otomobile blncliraiı 
" .&eçtaal bir Hmte ı&tlrmlftl. 
Maam&flla Yortlyefta ba kaclinla 
mlaaıebeti az ıllrdlL Kaaa za· 

( Denmı 1 iocl yftıde ) 

----------...----------------------------------Fut bol Şampigonasına Doğru 

lzmir, Bu Se;e Birinciliği 
Elimizden Alacak Mı ? 
F enerbahçe, lngiliz Mekteplilerini 

Dün 8-1 Yendi 
lzmlr, 20 ( Haaall ) - lmlr 

pupu futbol blriacl.t (Altay) ta
lama ba,an (din) llana1a •it .. 
wecclla• lzmlrl terkecliJor. Hafta 
lçbule Banada yapdacak olu 
T&rkl,. fmbol blrlncllllderl lzmlr
de bl,ak bir allka ile takip 
•dileeektir, 

lz•irla Slyala • e.,.m çocuk
.lan. iki a,hk ama bir çah.-• 
••ticHlacle formaaa lnllin•ftar· 
Alt•J•• T6rldye falllplJ••••• 
&..ı... hecll1e et.al lmnetll 
bir llatlmal dalalliad..Hr. la •n• 
latubulcla •• lzmlrde fatltul 
blylk bir te•ekkuf deYNlll pçlı
.... mukabil Adaaacla, Mer
lla4e ft Trabzoada dikkate eli
ler bir llerleJif ıa.t.....tdedlr. 
A•aaalı çocaklana lualrde aldak
lan clenceler ita ......_ 1111 

ilmal ~ ......... 
aahlp olclapna meytlaa ~ ........ 

Tlrld1• ... pl1oa•acla baalr 
•• lataabal• sı,a1a - .,.. for-
mah pmpi1mlan Bepktq •• 
Altay kaclu Ankara pmplyona 
ela, -~• mıntaU. fAmplyona 
da •e IHlhaua Koayala ,_ç1., 
de ehemmiyeti birer raldp aa11l
maktaclar. 

Şua açıkça llylemek llzamcbr 
ki Alt•J takama latublll .. mpl-
1oaaa. Trabzon ••Ada• mın
takalan tamplyoa blamlanadu 
tlalaa nokaaa bir elaemmiJet Yer

mektedir. Et• laa Od mmtaka 
pmpiyoaunua ellmlae olmalan 
mlmkln olana Alta,.. •kiye 
tamplyoaa ol••• IPI ide Wr 

( De•ama 11 iael ,.-

ı ... ır ,_..1.011• Alt•• 

Son Fırtınada Bir F eli
ketin Ön .. ne Geçildi 

Mabvolmak- Ozere Olan Bir Yelkenli 
Gemi Güçlükle Kurtarıldı 

Cuma 111aı alqama, futaaa •• ı Bl)'lkçeluMce açıklana.ta Wr 
L_l•j~urun ~ pw.tH bir •ra ~ kaza olmllflur: 

Karablıaya ,ıtmek kere iz. 
mlttea kalkaa Tnfik aptama 
ldarealadeld 33 toaluk blytlk bir 
yelk•ll maYD&, Adalar açıklanaa 
plclijl zaman tut.naya •• yat
•ura tat•aftar. Salana teairlle 
llylkç-..ece açaklanaa kadar 
d8feD yelkeall batmak telikeıiae 

•aru& kalaut; butoD •• pron 
direkleri tamamlle lanl181f, yelkea
leri para•parça .ollDUftar. Ha
yanın karardaja bir ••da, yel
kealiala keaaruaa iki imdat fen .. 
rl uaı..., kaptaa •• taJfalar 
kerku •• ••c:llte lçerlainde lld
betleriai beklemet• bqlallUflar-
dar. 

a. •r•cla Aktleniam plea ................ trwit.ı:-• 
M Nen!S -.-..a1a •• ......... . ........ ... ,..... 
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( Ha·lkın Seıi] 
Gürültü 
Mücadelesi ! 

Belediyenin giirültü mücadelesi, 
bir mizah mevzuu oldıı denile
bilir. Muharrir Felek, evvelki giin 
bunu ileri sürüyordu. Efkirıumu· 
miyede iıe, bunun bıraktığı İn· 
tibaı, buraya, bir defa daha kıy· 
dedıp tiki.yetimizi tekrarlıyorui: 

Ahmet 8 . ( G ılata Tophane caddeııi 
122) - Belediyenin gürfilta ile mfica
dele meselesi bir mizah mevzuu 
oldu. Bele. iye çöp arabalarına 
lbtik takacakmıf. Buna kartı kel 
başa tim .. r tarak, Belediye saat 
yediden evyel aabcular1 1 bat rtmıya-
cakmtf, buna kartı da Belediyede 
çalııma saati 9 da baılar, beıte biter 
deniliyor. Hili motoıikletler ıüru-

israfll gibi ötmekte berdivam. Şoför
IH kornelerile geceyarııı peıreY 
çalarlar. Vatmanlar tempo tutar;ar. 
S tma glSrmem·ı .atıcı auleri horoa 
aealerile beraber baılarlar. Yilk ara
balarının ı'.nirleri geren gilrülUllerl 
Belediye yasağı ile alay eder 1ribi 
bGtiln ıi<Jdetile devam ediyor. Hulha 
va&iyet ~ki hamam Hld taa olmakta 
berdev mdır. Bundan en ziyade aarar 
gclrea Belediye otoriteaile ıu buhranlı 
zamanda ( 16 ) aaat çalıtıp ta ıakia 
bir istirahate ve uykuya muhtaç olan 
analh aile velileridir. 

* Kemal Bey ( Takaim Sıraaerviler 
191 ) - Avrupada atıfualar1 milyon• 
ları geçen muhtefem ve muazzam 
tehirler vardır. Or krda rlndüz n 
gece bayata gllrilltOallz geçer. Malfet 
kayf\I ye meaa;aile ainlrleri gerilen 
biz latanbulluların gündüzleri ribl 
1receleri de gürillUl ye utultu içinde 
ıeçiyor. GOrültn ile mficadele kararı 
nerede kddı bilmem? Ya bu mGca
dele lıı: r rarın a tatbik kabiliyeti yoktur 
veyahutta belediyemiz bunu tatbik 
edemiyor. Tatbik kabiliyeti yokıa 
dOze t lmeli, vana alakadarlar niçin 
bu tehri gürü.tilden kurtarmıyorlu. 
Kendilerinden aorulmah. Halkta alınan 
kararların tatbik ed lmediti zihniye
tiaJ doturmak çolıı: fenadır. Bir karar 
fena bile olsa harfi harfine tatbik 
edilmelidir. Halka niıaıalara, kararla
ra kartı 1Alıı:a7ciilik hi11i•i telkla et
mekten aon derece aakınmak gerektir. 

* Ferit Muhtar Bey (Sultanahmet Üç-
ler mahallesi 74) - Acnaa azlsinı fU 
mo'oaik!etleria beyin patlatıcı srlrlll
tüleriai bir yaz da biz de kurtulalım. 
Buhafta haata idim. Doktor iıtlrabat 
tavaiye etti. Tam dalarkea mitralyoz 
ateıini andıran bugGrtıltl makineleri
nin eYİn Önlndea relip reçmeJerİ 
beni mahYetti. Eter aana teaadüf 
etmeaeyrim belediyeye tikAyet ede
cektim. Eakiden auç'uları efeli ter1 
l:ladirerek halka teıbu ederlermİf. 
Şimdi bu yapı'amıyor. Belediyenin 
kendi mecmuaaı •ar. Gazetelere de 
Ula nrlyor. GGrGltG edenlerden 
cezaya çarpılanlann iaimlerini, ciıim
lerini i'in etae de herkH atre11H Y8 

diferleri de ibret f laa çok iyi olacak. 

Soyulan Bir Ev 
Birkaç gtin evvel Beyazıtta 

bir bır11zlık vak'aaı olmut. Fuat• 
paşa caddeainde Mustafa Asım 
Beyin evinin bir bölllğOnde oturan 
Hasan Nlzım Beyin efYaları te
mamen çahnmııhr. E9dekileria 
Çambcada bulunmasından lıtifade 
eden Ye birkaç gecede ıtlerlnl 
gören Mustafa, lbrahim, Abdur· 
rahman ve Hayrettin iımindeki nç 
hıraız yakalanmqlardır. 

-Hasan 
bir köıeainde 
sBrdDm. 

8. bir gazetenin 
uf acık bir bavadhı 

SON POSTA 

1 1 

Yeni Çeşit Bir Hırsızlık 
Ne Sihirdir, Ne Keramet.. Sapsarı 

Altın · Liralar Nikel Oldu 
Polla, komıiyoncu Sait efendi isminde bir Ka• dikmlı ye bir teklif daha yapmıı: 

ramanl.yı dlln mUddelumumiliğe vermiftir. Suçu da .. - Ben Ankaradan birkaç bin mecidiye getir-
bir dolandırıcılığa vaaıta olmakbr. İddia edildiğine dim. Onları da ıize 1&tayım. ,, 
g6re hldiae ıöyle olmuttur: Sarraf bunları da (37,5) kuruıa almıı. Sonra bu 

Balıkpazarında bir handa komaiyonculuk yapan eararengiz misafir: 
Salt efendiye iki glln evvel biriıl gelmit ve: u - Dur getireyim, diyerek dıtarıya çıkmıı ve 

" - Ben Karamanlıyım. Hemıerioim. Memle- çıkarken de elindeki ıiyah torbayı Sait efendfnın 
kete gideceğim, bana yirmi beı altın lizım. Bir aar• avucuna Termiıtir. Bir iki ıaat beklemftler. Gelen, 
raftan bozduralım, demiş. Sonra beraberce kalk· giden olmamıı. Nihayet afyah torbayı açmıılar. lçin-
mıılar, o cİYarda sarraf Anastaa efendinin dilkkA· den nikel kırk parahkJar çıkınc~ Anaataa efendi 
nına gitmiıler. Anastaa efendiden tanesi 925 kuru• Sait efendinin yakasında tutmuı ye iş baylece 
ıa (20) altın pazarlık etmiıJer. Bu misafir, altınları polise aksetmittir. Poliı timdi Salt efendinin iaml 
almıı ve bir •iyah torbanın içine koyarak ağzını ve hUYiyetl meçhul arkadaıını aramaktadır. ·---
Yarım Milyon Sokakta 4000 Hayvan 

Mübadele Komisyonundaki Kafan Bunlara Ruam Atısı 
Emlak Hükumete Geçti 7 Tatbik Edildi 

Muhtelit mübadele komiayonu Ta/ebeıer Fatih hayvan hastahanesinde 
iki gftn evnl ıon içtimaım yapa· Veliler Tarafından Maarif . hayvanların qılanmuına devam 
rak tarihe karıştı. Komiıyon bu V k,.. l ti• M .. t Ed.td• edilmektedir. Şimdiye kadar ( 4 ) 
ıekilde IAğvmdan sonra kendi e a e ne uracaa 1 1 bin hayvan aııat tatbik edilmlt-
emrlnde bulunan firarilere ait · Uıe Ye orta mekteplerin aon . tir. Bunlardan (5) hayvanın ruam 
1500 parça emlikl da Milli Em- sınıflarında dlJnen talebeler, mll- hastalığına tutulmuş olduğu anla• 
ilk MildllrlüğUne devre karar teakip sene bakalorya imtilaanana tılmlf, derhal itlaf edilmiftir. 

girmek hakkına . s.ahlp olmakla Atı tatbiki bu ay ıoanna kadar 
vermittlr. Dun bu emlakin listeai beraber, o sene ıçınde mektebe sürecek ve 0 vakite kadar daha 
Emlak Mndtırlüğüoe verilmfttir. devamlarına m.Uıaade edilme~ek· (3) bin kadar hayYan muayene-
MUdürlük yarım milyon Ura ka· tedlr. Bu ıekılde sınıfta donen den geçirilecektir. lstanbulda 
dar bir kıymeti olan bu emlAld ytlzlerce talebe , bn~nn b~ sene ruam baıtahiJnın aalgın bir ıe-
aatarak hazineye irat kavded.. bot gezmek yazıyetindedırler. kilde olmadığı g6rll•ektedir. 

' Bu talebelerin velileri Maarif 24 S • . 
cektir. k aatın .. Veklletine mllracaat edere • ço-
1ş Uzerinde cu1dannın ıokaklarda gezdirilme-

•esi tein .ektep1.... JraW8a• Hadi•eleri 
Yaka/andı ıatemiıJerdtr. 

Evvelki gtln Karak3yde bir 
hAd;ıe olmuı, bir au•! y•nkealci 
botnn bir tram\'ay balkıaı aoy
mak ialerken cürmllm91but bilin
de yakalanmıştn. 

Ahmet adlı &'eçmifibozuk bir 
yar.keaici evveslkl akfam Ka· 
raköyden bir b·amvaya atlamıı, 
bu ıırada tram\'aya binenlerin 
ceplerini boı~ltmıya b11itl1ım.·1hr. 
Bu aırada ta·awv11yın hf#etçlli 
Mustafa efend: ~vni tnmvaya 
binenlerden Mllnbr efendi isminde 
birinden bilet iı~ t.mif, Mtınllr 
efendi para çıkı.•mak için ellnl 
cebine sokmuı, fakat paramn 
yerinde yeller esmekte olduğunu 
görtıoce: 

.. - Tramvayda paramı çal
dılar. Burada yankesici Tar!,, 
deye bağırmıttır. Bu sırada 
tramvaya binmekte olan bir ada• 
mıo ceplerini boşaltmakla meıgul 
olan Ahmet bu feryadı işitince 
yakayı ele vereceğini anlayarak 
kaçmak lıtemlı, fakat orada bu· 
lunan memurlar tarafından yaka· 
lanmıı, çaldığı paralar da geri 
ahnmııbr. 

- Mıaırda bir düğtlnde 
yemek yiyen ( 140) kiti 
lellllllf.. 

bozuk 
&ebir-

Yanlışlık Mı ? 
iki Vapurun Mürettebab 
Hakkında TakibatYapılıyor 

GUmrllk muhafaza tqkillb 
tar&fından " Adnan ,, Ye " Kutlu,, 
vapurlarında ecnebi limanlara 
hareketleri sırasında arama yapıl· 
mıı. kaptan ve mürettebatın 
nzeriade bir miktar Döviz bulun· 
mut tur. 

Halbuki, harice g6tllrftlecek 
paralar için kambiyo mtidtırlll· 
ğDnce mllaaade verilmeal icap 
etmektedir. Bu kaptan ve mürette
bat ile bu paralan gidecekleri 
limanlarda reaim ve aaire olarak 
6deyeceklerinl, eıaaen buglbl 
muamelata YUkuflan olmadığım 
ı6ylemltlerdir. Muhafaza mildlbw 
lüğU, bunlar hakkında takibata 
baılamıı Ye aymzamaoda Denlı 
Ticaret Mtıdürlüğtıne de bir tez
kere ile müracaat ederek bu 
hususta alAkadarlara tebliğat 
yapılmasını istemiıtir. Döviz ka· 
çakçılığının 6nüne geçmek için 
daha bazı tedbirlerin alınmaaı 
lüzumlu ıörülmektedir. 

Hasan B. - Eyi aöyledin 
azizim, hemen eye kopyım.. 

Şükrli adlı biri Mecidiye klS
yilnde bir bahçeden 50 liralık 
karanfil çaldığından yakalanmaıbr. 

* Sa bıkah Necmeddin ile 
kafadan Tahir Oaktldarda Kerim 
He Muzaffer Hamma ait Ye tamir 
için botalblan bir eYia 9 kapm 
ile bntnn çerçevelerini çaldılda
nndan yakalanmıılardır. 

lf. Bamak adlı bir ermeni ile 
Mlltoo adlı bir Rum Kadırgada 
başlanna topladığı çocuklara ku
mar oynatırlarken clirml mqbat 
halinde yakalanlDlflardar. 

lf. SIHIOcede oturan Mulıar
rem adlı biri bir çocuk maele
ainden çıkan k•Yga neticesinde 
komıusµ Mllnire HlllWDI tq ile 
bqından y aralamqbr. 

Yeni Bir Şikayet 
Havagaza. tlrketinin aboaet .. 

rind~n muayyen bir aiabet dahi
linde o abonenin bulunduju 
ıube blnaamın kira bedelini aldığı, 
halbuki mukaTeluiade böyle 
bir kayıt buluamaclıjl için .Nafıa 
Komiserliğine birçok fiklyetler 
yapılmıştır. 

- Ne oldun HPsan Bey, te
lifla nereye gidiyoraun? 

Blrlncl teırin 21 
il 

( Ginin Tarihi ) 

Şehir Meclisinin 
Toplantı Hazırlığı 

latanbul Umum! meclisine yeni •• 
çilen azanın intihap mazbataları yarıa 
nya clbOr gOn bfltGn yeni azaya gÖa• 
derilaıiı olacaktır. Yeni aza, aynı 
samanda bir Tetriniaaaide toplanacalt 
olan umumi mediıia ilk toplantısına 

• da davet edilecektir. 
Mecliain Tetrinisani toplantıaı 15 

gGa aGrecektir. Bu toplantıda yeni 
Belediye zabıtuı taJimatnamHi milaa• 
kere edilecektir. 

Muzlk Dersi Verenler 
Belediye Konaenatuvar mOdOr op, 

huaul olarak muaiki derai verenler 
hakkında bir talimatname yapmak 
lı:ere tetkikata giritmittir. Bunda• 
aoara herku maalki deni veremiy .. 
cek, buauai muaik: mualllmlerinde bit 
takım Yaaıflar aranacaktır. 

iskambil Kaçakçıhiı 
EYVelki giln Beyotlunda Yarıcı 

aokatında 8 numaralı evde oturan 
madam Martanın eYlnde yapılaa 
arama neticHinde birçok kaçak ı .. 
kambll Ye aigara klfıdı bulunarak 
mlaadere edilmit, Madam Marta , .. 
kalaaarak tahkikata baılanmıttır. 
Gerlllyen Bir MUzakere 
lmbyazlı tirketlerle Nafıa Vekiletf 

aramnda ayın 23 Gnde baılayac.ı, 
•bakereler Elektrik Şirketi Mildilrl 
M. HanaH'ln mlracaatl Gserine b;. 
mlddet daba ıeri ka!mıtbr. 

Şif il • Beyazıt 
Tramvay Şirketi. Şiıll il• Beyaxıt 

ara•ında yeni bir aerYİa lhdaa etmlt 
Ye dinden itibaren itleme7e batla• 
•lfbr. 

Yine lpekll Kuma9 
P"ıreden gelen Maretal jofr vapuru 

Jolcularındaa Arnavit iaminde biriaia 
lzeriade mllbim miktarda ipekli 
kumq bulunmuft hakkında takibata 
batl-•ıttır. 

GayrlmUbadlller 

Dlln Halkevinde gayrimilbadillq 
kongrelerini aktedeceklerdi. Fakat 
eberi7et olmadıfından koarr• batka 
bir .... kalmıttır. 

S.yram yaklatırken 
29 T eırinievvel Ctımburlyet 

bayramı programını bazırlıyao 
komlayon, dön Belediyede Reis 
MuaTini Hamit Beyin riyasetinde 
toplanmııtır. Prorram 8ç güne 
kadar kat'ı teklini alacak ve 
alikadar makamlara tamim edile
cektir. Bu aene bayramın kutlu
lanmaıı bir glin ıBrecekllr. 

Diikkinların Açılma 
Saatleri 

Ayakkabıcı aan'atkArları cemiyeti 
De Maranıozlar cemiyeti Belediyeyi 
mlracaat ederek akfamları dGk kh• 
lann kapanma aaatlerl naaal tahdit 
..,. tafln edildi i•e •ababları da açıU 
.. Aatlerinia tayin edilmeaini iat~ 
mitlerdir. Bu iki eanaf cemiyeti, blı 
kı11m mleaaHe aahlplerinin iıçileri 
çok erkenden 'alııtırtmıya batla• 
dıldanndan tikiyet etmitlerdir. 

Belediye daimi encGmeni bu mCl• 
racaatı tetkik etmi1t Belediye kanu• 
nuada bu meseleye dair aarahat 
prmedltlnden açma aaatlerinin ta
y:ahai aallbiyeti haricinde sirmiltUlr. 

Hasan B. - Havadıai karıma 
alSyliyeceğim. Haftaya bir tanıdl4 
ğın dllğlinllne gitmek için hazırla• 

myordu. Bunu ıöyleraem belki kore 
kar da gitmekten vazgeçer. Bea 
de elblH ma•afandan kmtulunml 



21 Birinci te9rf a SON POSTA , 
Hergün 

'\ 
Resimli Makale 

,_ _________ , ____________ _ 
a Kadın Ve Ev a Sözün Kısası ' 

----
Kıra/ Aleksandr'ın 
Balkan 
Sigaseti -
Atina'da fran11zca olarak çıkan yarı 
reımi "Meaaje d'Aten,, Mar1ilya faci
asını, Balkaa aiyasetl noktaıından 
tahlil oden bir makale neıretmekte· 
dir. Bu yarı reımi Yunan mutaleasını 
dikkate değer bulduğumuz iQİn ikti· 
baı ediyoruzı 

Bazı havadfıler, Kıral Alek· 
aandr'ın katil hidiaesi Uı:erine 
açılan tahkikatın çok meıhur 
Makedonya komitesine doğru yol 
aldığmı göstermektedir. Bu, hiç 
te gayri vArlt değildir. Yalnız 

kin ile yaıayan H kin için ya· 
ııyan bu, ıözde Bulgar vatanper• 
verlerl, memleketlerinin komıu 
memleketlerle bir itilAf, yolunu 
tuttuiunu görmekten fazla hiçbir 
ıeyden çekinmezler. Bu yeni 
cinayetin de bu komitenin kanlı 
zimmetine kaydedildiği tahakkuk 
etmektedir. Bu suretle Kral Alek· 
aandr, Bulrariıtan hükumeti ve 
Kralı ile beraber mazinin karar
ııılıklarından ııynlmak için ha· 
kiki bir gayret 1&rfettiğinden öl· 
dUrlllmOı oluyor. 

Filhakika, Kral Alekıandırın 
ıon Sofya ziyareti, Balkanlarda 
yaklaşmanın tahakkuku yolunda 
en ehemmiyetli merhalelerden 
birlRl teşkil etmekte ve Kral 
Aleksandr bu iıe bütUn askerlik 
enerjiıi ile devlet adamı durbin· 
llğlni hasretmiı bulunmakta idi. 
Mllıarllnileybin geçen aene Bal· 
kanlarda yaptığı seyahat devre-
ılnin Balkan miaakı üzerinde 
kat'f bir teıirl görülmUştll. Şimdi 

de bugüne kadar buna iıtirak 
etnıendı olanları misak lehine 
tevclb etmeye uğraımakta idi. 
Kral Atekaandr dalaa aeçen yaz 
Wdayellade kabul •ttltl bir 
ıazeteciye, bu ane kadar yapalaa 
lılerden duyduğu memnuniyeti ve 
daha yapılması IAzımgelen iılerin 
tahakkukuna olan itimadını ıöy· 
leyerek demiıtir ki: 

11
- Kendi memleketimin mu· 

kadderatana olduğu gibi, Balkan· 
ların bDyUk mukaederatına da 
imanım Yardır. V azifemlz, ecnebi 
tHlrabndan kurtulmut bir Balkan 
bloku te1iı etmektir.,. 

MlltarUnileyh bu hedefe Yarıl· 
mak için her balkan memleketinin 
dahili ve harici olmak llzere Uıe
rlne dUıen çifte bir vazifeai oldu· 
tunu ıörDyordu : ltilAfı koJaylaı· 

~ tırmak için dahilde rejimi tauin 
etmek, hariçte iae Balkan miJlet· 
ferini biribirlerinden ayıra bilmesi 
muhh.mel olan ve bu milletleri 
biribiri UıtUne atmakta menfaat
leri olanların mahirane bir suretıe 
istifade ettikleri bUtUn meseleleri 
muslihane bir surette halleylemek. 

Miaak tahakkuk etmeden ev· 
Yel kıra) Alekaandr bu buıuata 
ıunları ıöylemiıti : 

"- Biglln dahi ecnebi tealr· 
ler, Balkan memleketleri arasında 
bir iti lif a varmak için her ciddi 
teıebbilalln muvaff akıyetine mani 
olacak bir aiyaaet takip etmek· 
tedirler.,, Ve illve etmf~ti: "- Fa· 
kat buna rağmen bu itte muvaf· 
fak olmak en büyük emeUmdfr.,. 

Kıra) Alekunclr durmadan bu it• 
çal.tmıı ve bu utJ ••elinde lcendiaine 
Jardım etmek Gzere aynı aıim ve .e
bat ile ayni fikir içia çalııan Baikan 
devletl•rloin •kHriaialn ziraemdarla
ruu bulmuıtu. 

Bir Tekzip 
Ankara, 20 (A. A.) - B. M. 

Mecliı;lnin 24 birinci T etrin iÜnU 
için toplantıya çajuılmaıı dola· 
y11ile bazı ıayi ılar çıktığı görUl· 
müıttir. 

Bu neşriyatın tamamen yeuiz 
bulunduğu anlatılmıı, ve tekzibi 
için Anadolu Ajan•ın• salahiyet 
Yerilmlılir. 

. ~ alnıı keyfini, rababnı ve eğlencesini dütilnen, Hıoın 
ıılerıle, kooaıının dertlerile hiç allkadar olmıyıuı kadınlar 
bu;lln değilae bile, yarın mutlaka betbaht olmıya mahkum~ 
durlar. Kadın, sadık bir arkadaş, iyi bir anne ve becerikli 

bir : kadını. olmıya mecburdur. Çünkii kadın için aaadet 
bu iiç feydedır. Yalnız keyif do!Jkünü olan kadınlann aaa
dete ermelerine imkan yoktur. Çüukü "mutlak eaadet,, de· 
nilen §8Y yoktur. 

SON TELGRAF HABE7lLERİ 

Yugoslavya Kabinesi ·istifa Etti 
----- ---

Yenisi Kuruluncıya Kadar Eski Kabine lı Başındadır 
Tevfik Rüıtü Bey Dedi 

Gazinin 
Belgrat, 20 (A. A.) - Bu 

akıam saat 20de aıağıdaki tebliğ 
neıredilmiştir: 

Hükumet bugün öğleden sonra 
ayan ve meb'uaan meclislerinin 
içtimaını milteakip toplanmıt ve 
T eıkilitı Esasiye kannunun ah· 
kAmına tevfikan istifaya karar 
yermiıtlr. 

Baı•ekU aaat 17 de Dedinje 
aarayına ı!derek kabinenin iıtifa· 
ıını devlet naibi prens Pol'a ver· 
mittir. 

Niyabet Meclisi bu lıtifayı 
kabul etmit ve yeni hükumetin 
teşekklilline kadar itlerin tedvi• 
rine eıkl kabineyi memur eyle
miıtir. 

Belırat 21 (Huıuıi) - Yeni 
kabinenin Slovan, hırvat Ye bot· 
naklan tem11l edecek ıekilde teı· 

Eskişehir' de 
Meçhul Bir Tren 48 Koyun

la Bir Çobanı Parçaladı 
Eıkiıehir 21 (Hususi) - Eı· 

kiıehlrle Çukurhisar arasında fe· 
ci bir tiren kazaııı olmu,, 48 ko· 
yurıla bir çoban parçalanmlftır. 
Hattın 60 metroluk bir kısmı sal· 
ban ehalindedir. Bu kazayı hangi 
trenin yaptığı malum değildir. 
Meçhul tren aranmaktadır. 

Ki: "Siz Büyük Kıralınız için Ağlıyorsunuz. Biz De 
Kardeıi için Gözyaşı Döküyoruz.,, 

kil olunacaiJ tahmin olunuyor. teaine beyanatta bulunarak de-
C•nlyane PIAnlar miştir ki: 

Belgrat, 20 (A. A.) - Poli· " - Sizl•r hiigilk kıralı11ız lçl11 
lika gazetemi diyor ki: allark.,. 6izl•r de Guinl11 lc•rd•ıl 

uA d için aflıgoruz. vrupa a vaziyetin değiıme· 
Şimdi sükun içinde, önUmDzde biıi 

sine kendi caniyane pllnlarım tatbik bekliyen büytik iti dliıünmemiı n 
ihtimallerini gütmtlı olan bazı kahraman Kıralınız ile na111dar şe-
ecnebiler profeayonel katiller fim Gazi Mustafa Kemal Haz-
arayarak bu plAaı tanzim etmif- retlerinin baoladıkları eaer• ıe-J 
lerdlr. KtlçBk itiJlh, Fr••-yı, rok •İzin ve gerek bizim devam 

etmemiz l&aım gelmektedir. Onların bıı 
Balkan anlaımaaını aBcencllren eeerleri, beynelmilel teırlkimesai n 
Marıilya faciaaıaın mH'uJlerini beynelmilel ıulhun temini Heridir •• 
aramak, ıulb ıiyaHtine bağlı bizler bu io• dnam edeoeğiı. 

Nihayet, kardeılnln aınmı haberi!• 
her devlet için borçtur." bQyük ı ~fi•izln ne kadar mtlteHıir 

T evlik RUttü Bey oıdutu•u .a,ı ••• k ••terim. 
• K• lltaabul mtıllkabndan ıonra 

Dıyor U kendileri biriael Alekundrı dalma 
Belgrat, 20 (A.A.) _ Temk kardeıi• diye yadetıaekte idi. Soa 

Rnıt& Beyin rlya1etindeki TOrk defa da milletimize kardeıial ka1 .. 
u1 h k bettltiai ilAa •yledi n Yuıoılayaaın 

heyeti lıtanb a •re •t etmiıtir. ittihadanı tealn eden Kıralınııın öll-
Tevflk RttıtU Bey Poiltika ıaze- aıtıne Tarkiyede bu ıuretle atlaadı. • 

Tayyare Fiatleri 
Ucuzladı 

Ankara 20 - Tayyare nakliye 
fiatları ucuzlatılmııtır. Bundan 
ıonra Iıtanbul • Diyarıbekir 55, 
fstanbul-Kayseri 37,5, Eskiıehir • 
Kayseri 27, Eıkiıehir ·Diyarıbekir 
35, Ka1 .. ri • Diyarıbekir 22,5, 
Ankara • Eıkiıel:ılr ve Iıtanbul
Eıkişehir ara1ında da 12,5 Hraya 
aeyahat edilebilecektir. Yarın dan 

itibaren yolcu naklıyatı batlı· 
yacaktır. 

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

Karadenizde Fırtına 
Zonguldakta Bu Yüzden 

BazıKazalar Oldu 
Zonguldak 21 ( Huıuıi ) -

Evvel"i gece baılıyan fırtınanın 
tiddeti devam etmektedir. Liman• 
da bazı kazalar olmuttur. Şafak 
vapuru demirini tarayarak karaya 
dUımUştlir. Bir motörde de bir kiti 
ölmliı, bir kiti yaralanmı9tır. 

lneboluda Eskiıehir, 21 (Hususi) - Par· 
çalanıın koyunlarla çobanın mu
teahblt Hayri Beye ait olduğu, 
kazayı Ankaradan gelen 1 numa· 
ralı yolcu treninin yapbğı, diğer Bey kaza maballiae gitmiıtir. 
marıandlı: ·n yolcu trenlerinin Kazayı 1 numarah trenin yap• 

lnebolu 20 (A.A.) - Dlln ak· 
9am burada baıhyan fırtına ol
dukça ehem•iyetll bir aurette 
devam etmektedir. Geceleyin lı
taabuldan gelen Cumhuriyet va· 
puru yolcularıaı müıktılltla 
çıkarabilmit İIC de eıyaaını vere· 
memittir. Buglln Samıuna gelae1i 
beklenen GUJcemal fırtınanın ıld· 
delinden ıelmemiıtir. 

bu ölmllt ıilrüyU ve çobanı gör· tığı lıentlz katiyetle teıbit edilmiş 
miyerek çiğneyip üzerinden iCÇ· değildir. Möteahhlt Hayri Bey 
tiği ve ortalık aydınlanınca ora· aürlla8• parçalandıjına deill, 
dan ieçmekte olan 73 No. lı hl klı 
Bilecik treniain kazayı görerek çok dUrUıt a • bir ev babası 
durduğu anlaşılmııtır. olan çobanııun öldüğüne mut .. 

Müddeiumumi muavini Baari e-ssiftir. 
-----=-==-=-==~--=====-====-=-=---=----=-------=----------

1.STER iNAN /STER iNANMA! 
~eçeade bir mektepte muallim bey, talebeıl•in lateaillyor. Boru hiç bir ıokilde taluip edll .. edea 

sekbını yoklamak lzere t3yle bir 111al ııormuf: . . auyua ı•çtlti iıtikamet nuı1 buluaur?" . 
" Biribir•atlen 10 metre açıklıkta bulunan akı Çocuklardan biri, hıç dltlamedea ıu cenbı ver•ıı: 

duvardan açıkta bir au boruıu ıeçmektedir: Boruaua " - Boruda ıu yoktur ki ne tarafa alctıtıaı 
baf)ftllf Ç ye a iJ.ayet klllmları ~unrın ıçeriıf~den dllflaeJim. n 

avrı ayrı ilci bin ya geçme1dedır. Derhal tH11&tı Mualli• hayretle: - Niçin ? " 
görmek k abil detildir n auyua hHS[İ biaadan hanıt· Talebe cnap yermlt: 

• ... g•çtöı•·•· Y••i •• ,i$°ii~·t•k;ı; ~·;·k 18~-.~k• IR~;;-,;;, ..... h•ll·~····dL. jJ 
-
-------------------------· ______________________ ......,.__ 1 

;~----------------------- -- 1 

- -----
Hocasının 
Sınıf Arkadaşı 
Bir Talebe ... -

Yeni lııtanbul ÜnivenitHlnin ( bu 
milesııese iki yaf na girdiye ~ de, ona 
hlli yeni demek yalmt olamaz) yap
tığı en iyi itlerden biri de fOpheıiz 
talebenin derslere devam etmeaial 
mecburi kılmasıdır. Avrupa Üniveraite
lerinde derslere dev m etmek mec
buri değildır, diye bizde de öyle 
yapmak, Çinli terzinin Avrupalı bir 
adamın g"ydiği panta!onun aynını 
yapmak iaterken pantaıonun yamaıını 
da birlikte taklit ermeaine bf'nziyordu. 

Vakıi, Avrupa Üniveraitelerind• 
talebe yalnız pratik derelere devam 
etmeğe mecbur tutulurlar, denhane
lerde nazari o'arak verilen deıılere 
iaterlerae giderler, iııtemezlerae git
mezler. Fakat doiruaunu iater.eniz, 
buhal Avrupa Üniveraitelerl için bir 
pantalon yamaaı gibidir. Yani hiç 
hoıa ridecek ve taklit edilecek bir 
t•Y değildir. 

Vaktile bizde bir Anupa Ünirver• 
ılteıinde tahıilde iken arada ıırada 
gÖr.lOğilmG:ıı: arkadatlarımız ara1ında, 
takriben elli yatlarında bulunan biı 
efendi vardı. Bu efendi l'eaç yatında 
Ünivera teye yaz:ılmıı, fakat deralere 
devam etmek, sene aonunda da mut· 
laka imtihana girerek muvaffak olmak 
tart olmad ğından kendial •tlencey. 
kaptırmıf, böylece elli yaıına kadar 
hala tahsilini bitirememiıti. Pek nadf.. 
olarak dershane deuine gelir \'t 

arada 11rada pratik laboratuvar dera• 
terine de uğrardı. 

Laboratuvar hocalanmızdan biri 
o efendi ile birlikte tabıile baılamıı, 
fakat haylaz arkadaıı sribl yapmadı
ğından tahıilini vaktinde bitirmit v• 
arkadaıı hal& mektep talebeıl olduğu 
halde, o hoca olmata da va\ut 
bulmuıtu. 

Eıkl iki ıınıf arkadaıı olan bu 
hoca ile talebe tabii pek teklifıl:ıı: 
olarak, ıenll, benli k onuıurlar, bıatta 
bazı defa biribirlerinin kıırınlanna 
vurdukları da o'urdu. Bu teklifsizlik 
o vakit gençlikte bl:ıı:im de hoıumu:ıı:a 
gider ve hoca ile lSyle teklifliz olmıya 
helki de ımrenlrdik .. Fakat ıonradan 
dütOndilm, timdi de dOıilnOycrumı 

Hocnaı ile ııaıf •rkadaıı olmak ç rkln 
bir t•Y· Bu hal ne talebe için, ne de 
bu hale mn1aade eden Üninrait• 
için ıeref verecek bir t•J detildir • 

OaiYerıitelerde d•rılere devamın 
mecburi olmamaaını deYam ettirmek 
isteyenlerin en kunetJI delili tahall 
eıınuında çahımaya mecbur olan 
talebenin bu mecburiyet Gıerine 11kı· 
lacaklarını ılSylemeleridir. 

Vakıa, Üniveraite deraleri Hnrin• 
lere oldutu ~bi, fakirlere de açık 

olmalıdır. Zaten bOylk Ye kGçfik mak· 
tepleria aylaraa tatil aamanlarınıa 

dllnyada ilk demokrat milleti ola' 
Yahudiler tarafıadan ibdae edllmui de 
lundan ileri l'•lmittir. l1rall otullan 
daha meydaaa çıkmazdan 8ace m•k· 
teplerde tatil uıulil yoktu, deraler 
bCltün ıene dnam ederdL larail otul· 
ları medrHe açtıktan ıonra, deu:erl 
Hnenin 7ar11ına 11tdır•ı1lar, öteki 
yarııında da fıkara talebeni• naf.ka 
toplayabilmul için tatil uıul8a0 icat 
etmiılerdir .•• Bi:ıı:im Hki medrHelerde 
de talebenin iç aylar içinde cerr• 
çıkmaları aynı uıu:on deYamı idi. 

Şimdi Üninraite talebeainl cerre 
çıkarmak elbette mDmklln olaınıya· 
catı gibi, çıksalar da bu buhran :ıı:a
manlannda bilmem nafaka kazana· 
bilirler ml? Fakat bunun yerine hi· 
kümet talebe yurtları teııiı etmittir. 
Tahsil e.naa ındıa kendilerini beıılemek 
için kudreti olm11anlar oralara girmİ· 
ye ralııabilirler. 

Öyle am••, o yurtlara ıirnaek te 
imtihanla, mllaabaka ile mllıaktln 
oluyor, bunlarda muvaffak olamayan
lar ne yapsınlar? Deyecekaini:ıı:. 

Onlar da Üninraiteye talebe ola
cakları yerde, kendi kendilerine 
okuyarak Üninniteye hoca olm11a 
çalııırlar. 

Kozan Üzerinden 
Geçen Tayyare 

lıtanbul, 20 (A. A.) - Ada· 
nadan gelen bir telırafa nazaraa 
buıön 1aat 17 ,5 da Kozan Uze• 
rinde bir tayyarenin geçtiii anla
ıılmıf ise de hanıi millete ait 
oldu tunu tayin etmek kabil olama• 
mııtır. Diğer taraftan Londradaa 
bu sabah Melburn'e gitmek Uıere 
hareket etmlı olan tayyau.!erde• 
ilk kalkan kan koca Molliı•"!u,a 
tayyaresi zannediliyor. 

Fakat aradaki muafey• ı•re 
bunların Adana üzeri nd•rı ıeçıaiıf 
olmalan pek muhtemel ı•rll
memekt•dir. 
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:tM...ı.at ,, ... .;..,t 
Biga 
Muallimleri 
Arasında Nakiller 

Biia (Husust) - Dimetoka 
muallimlerinden Nerime Hanım 
Çanakkaleye, lskender köyü mu· 
allimi Burhan B. Ezineye, Dime· 
toka muallimlerinden Besim Bey, 
Safö·e H. Bayramiçe, Dumlupınar 
mektebi muallimi Mehmet Niyazi 
B. Lapsekiye, Dimetoka muallimi 
Celal B. Dumlupınara, Çavuı köy 
muallimi Cevdet B. lskender kö• 
yUne, lbkaiye köyünden lsmail 
Hakkı Beyle, Safiye H. Dlmeto· 
ka muallimliğine, Kocayayla mu• 
allimi Hikmet B. Çavuı köyUne, 
Hurma köy muallimi Tahıin B. 
Maksudiyeye, Yeni çiftlik mualli· 
mi Mehmet B, lbkaiyeye, Korf al 
muallimi HüsnU B. Karakocaya, 
Çanpazar köy muallimlerinden 
Ahmet B. Terzialana, Yeni çiftlik 
muallimi Eylip B. Karahamıalara, 
Karabiga muaHimi Behcet Bey 
Jlyasalana, Kaldırımbaşı muallimi 
Bedri B. Karabigaya, Dumlupı· 
ıutr mektebi muallimlerinden Muaz· 
zez H. Gellboluya, Karahamı.alar 
muallimi Recep B. Eceabada, 

(uruoba muallimi Salih 8. lmroıa, 
Bayramiç mualllim Ahmet B. 
Dimetokaya, Umurbey başmualli· 
mi İsmail B. Bigaya, Umurbey 
nahiyesi muallimlerinden Titap H. 
Dumlupınara, Pazarcık muallimi 
Saffet B. lbkaiyeye, Bozdoğan 
muallimi Sanih B. Dimetokaya, 
Karabasan köyU muallimi Samih 
B. Blgaya, Kanibey mektebi mu· 
alllmi Çetin B. Y eniçiftlik köyil· 
ne, Sakarya muallimler :nden Ha· 
tiçe H. Yeniçiftlık köyüne nak· 
len ve tahvilen tayin olunmuş· 

lardır. 

Cümhuriyet 
Bayramına Hazırlık 
Bayramda Birçok Yeni 

Eserlerin Açılış Reımi 
.. Yapılacak 

Siirt, 20 (A. A.) - Cümbur:
yet bayramını kutlulama komis· 
yonu vaayet makamında toplana· 
rak kutlulama programmı haıır· 
lamaktadır. 

Zara, 20 (A.A.) - CUmhuri· 
yet bayramının parlak bir ıekilde 
kutlulanması için komite zengin 
bir program hazırlamaktadır. Bu 
tarihi gllnümUzde G .. zl parkı ı a 
Yüce Önderimizin heykelleri teza· 
hüratla konulacak ve kazamızı 

hayata kavuıt\lran büyük kanalın 
ve Kızılırmak köprüsü ile daha 
beş köprünün açılma meras;mi 
yapılacaktır. 

lzınit, (Hususi) - Cümhuriyet 
bayramı şenlikleri için fevkalide 
hazırlık vardır. O gUn yeni spor 
sahasının küıat resmi yap.Iacak, 
bu münaıebetle aahada ıpor 
ten'.ikleri icra edilecek, Him"\yei 
Etf al 150 ) avruyu giyindirecektir: 

Taşl<öprU Panayırı 
. Taıköprli ( Hususi )- Merkez 

panayırı tehire 15 dakika süren 
büyük meydanda kurulmuş, 4 
gün devam etmiş, 40 bin kişi 
tarafından ziyaret olunmuştur. 

Panayır yeri lükiis lambaları 
ile ayd nlatılmış, fe\'ka 'ade inzibat 
tedbirleri a!ınmış, bu 40 bin kiıl 
a:rasında en küçük bir vak'a bile 
kaydedilmemiştir. 

Panayır münnsebetile bü} Uk 
ıen kler tertip edilm · ş, güreşler 
yap.imış, başpehliva.,lık mü aba· 
kasıada g l p gelene bir at 
h d.ye edi miş, mağluba da bir 
teselli m k fatı "'erilmiıtir. Pana· 
yır..n son günü at koşulara yapıl· 

SON POSTA 

• 
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Enez 60 Sene Evvel Bir 
Balıkçılık Mem eketi idi 

Uıunköprll, ( Hususi ) - Çan• 
dır dağının alt tarafında, biraz 
yüksekçe mabıllde, denize nazır 
kurulan Enez ( lnoz ) b'lha11a 
aahil bulunmak 

kadınlar elinde büyüyerek iyi bir 
terbiye ve taluil görememiftl. Bu 
sebeple ahllk ve harekAtmda 
menfi tuirler vardı. Çok mağrur, 

lıtihlAf eden meıhur Dlrl musal· 
lat lakenderin flltuhat ihtiruından 
mukadderatını kurtaramadı. MUı· 

tevli İıkenderin Makidonyadan 
""""'!iii"!"iii'P!iii---~~~~~ 

itibarile ehemmi· 
yetli bir kaıa· 
dır. 

Kızılcahamam ilk Yatı 
toplayıp getirdi· 

Mektebi ği "Lityumlıların,, 
eline geçen " E· 

nez.· laoı,. bir ml\d· 
«Enez» Akde· det böyle kaldı. 

nize bakar, kar• lskenderin dün· 
şıımda korkunç yadan göçmesini 
bir heyulA gibi müteakip lıtiklll 
duran Semadl· daiyelerine dil· 
rek adasının hey· ıen kumandanla· 
betli manzarasını nadan 11Sezar Ka· 
görür. toli,, lıminde biri-

Havaıu biraz ılnin idaresine 
sertçedir. Otu• geçti. Ecdadımızın 
ranlar kendi ken• eline geçeceği za· 
dilerinin dok· manlarda ise bu 
toru olmaları kale " Aynaroz· 
lazım gelir, ııh· lu Mihal·Nikola,, 
hatlerine dikkat lıminde ikiz do· 
etmeleri pek za• ğan iki kardeıe 
ruri bir icaptır. makarn ı'dare 

Kızılcahamam yatı mektebi 
Suyu zararsızdır. lmuıu 0 Enez 
Yaz mevl·ımle· Kızılcahamam (Huıusi) - Kaza~ııda yatı mektebi açılmıt ve 

0 
• " 

derslere baılanmııtır. Mektebin çok gapetll mlldüril Savecl Bey bir Edirnenin açılma• 
rinde sivri sinek aydanberi mektebin dahili ve harici noksanlarını tamamlamak için aından ıonra pek 

C k kııa bir zamanda 
çoktur. ibinli uğraımaktadır. Cuma günleri talebe muallimlerinin nezareti altında 

G ki d l 
Tilrke geçmiıtir. 

gibi ve5 alte her· azi çamlı arm a spor idman arı yapmakta ve sıhhatleri için bllyllk ( Enez ) birinci 
keı muhtaç kal· bir ihtimam gösterilmektedir. Bu defa kaaaba civarında da ayrıca Murat zamanında 

k ık l spor aahası vllcuda getirilmiştir. Mektep çok ha,•adnr bir mevkide 
ma tan urtu a- l .. ü d k k d" LJacıilbey or -

E f ki b 
o up on n en ırma geçme te ır. ~ 

maz. tra ta a· =======-~==~============ duıuna mensup Öz 
taklıklar ve sular kurutulduğu çok hiddetli, çok hotgAm bir in· Kayahan bey ve Ahiler TUrkle· 
takdirde bu belalardan de masun sandı. Kardeıi Bardiya iıe biliklı rinden Sarıhan bey Ye Kırca Ali 
kalacağına ıüphe yoktur. [ mllabet ) uaul Ye barek&Ule kea- bey namındaki mllfrese kuman• 

Ko} un, keçi, kar as ğır, beygir dini halka sevdirmişti. Kikivı danları tarafından kan dökmeden 
yetiıtirmek için pek müıait otla· kardeşini kıskanıyor, vllcudunu açılmııtır. O tarihte müştereken 
kiycleri ve mer'aları vardır. Çan· kaldırmak istiyordu. Fırsatı bek· Tekfur bulunan o ikiz kardeıler 
dır dağının kereatelik ağaçları, lemek ıartile Bardiyayı Trakyaya ( Mihal ve Nikola) Türk heybeti• 
yakılmıı kömürleri, rakılacak ıürdU. Kikivı'a sadık kalan meş- ninazametinden ürkerek maneviyat• 
odunları ve elverjıli taş tabakala· bur kumandan Fanezin kardeşi lan kırılmıştı. Derhal teılim oldu-
rı c<Enez » heıabınR kayda f"yan " Enez ,,de Bardiyanın felaket lar. Gördükleri yüksek insaniyete 
istihsalattandır. Şimdiki ahalisi arkadaşlığını kabul ettiğinden karıı ihtida ettiler. Arzuları üz .. 
çiftçidir. Arazisi geniı ve istifa· maiyeti araaında Enez de Trakya· rine isimlerini Mihal ( Öztaı) Ni· 
delidir. Bilhaısa balıkçılık o de· ya birakte gelm'ıti. Şimdiki kola (Ôzkaya) iaimlerile değiştir· 
recede terakki ve tekemmül et· memleketin mevkiinl be- diler. Müfreze kumandanlıklarlle 
mişt ki: Balık ihracatı ahaliyi ğendiler. 11 Enez ,, Bardiyaya taltif gördüler. Sadakatle hizmet 
refaha kavuşturmuştu. Bu işe yaptığı tesirle derhal bir kale ettiler, ıilih arkadaşları gibi 
mahsus mağazalar birer san'at ve biııa ve inşa ettirdi. Kalenin ıadakat'e döğlişe döğüşe Kosva 
ticaret müesseseleri idi. Dalyanla· kuruluıundan her cihetle memnun meydan muharebesinde namusla· 
rı pek meıhurdu. Ve hlli bazıları kalan Bardiya gayet memnun rile şehit düıtuler. "Enez· lnoa,, 
mevcuttur. Edirnedcn, mülbaka· oldu. Ve ismini «Enez» koydurdu. ikisi de müteradif isimdir. Doğrusu 
tından Meriç Uzerinde seyrüsefer Bilahara " Kikavs " buraya dillerde okunduiu gibi banisinin 
eden sandallarla Dedeağaçten, de· geldi. Bir müddet oturdu. Fakat ismine muzaf olan ''Enez 11 dlr. 
niz vasıtalarae gelen mallar buraya vaz geçmediği kin ve gayzı sar'a Tarihi hatıraaı daha eski olduğuıı· 
uğrardı ayni vasıtalarla da ihra· illeti gibi taı:elendl, kardeşi "Bar· dan kıymetlidir. "Enez,, müteael· 
cat yapılırdı. Fakat bilihara bü· diya ile Enezin,, kafalarım kale- silen tarih yaıamıo bir memleket• 
tün bu kurulmuş düzenler bozul· nin itkence mahallinde taşlarla tir. Türk vatanının tarihi bir 
du. ezdirtti. Cesetlerini denize attırttı. parçau, Trakyanın feyizli bir 

Enez, K:kavs'ın kumandanla· "Kikavı" dönerken .. Semadi· bucağı, ve göz bebeği hükmünde 
nazlı bir köıeai, aevilmeye, anıl· 

rından meşhur F anezin kardeıinin rekli lnoı ,, isminde bir Rumu mıya; ve hasaaten dikkate ıayan 
i$mİni ta~ımaktadır. İranın kadim Tekfur yaparak buraaını onun kıymetli bir diyandır. 
ıehinıahlarından meıhur Kikin idaresinde bıraktı .. Kikiva ,, l N•r•ddln Fikri 

Adanada Pamuk Fiatleri 
Adana, 20 (A. A.) - Borsada 

pamuk fiat:arı giin geçtikçe yUk· 
ıelİ) or. Mııır pamukları kiloıu 

43·44 kuruıa, yerli cina pamuk· 
ların kiloıu da 35 • 36 kuruıa 
satılmaktadır. 

Sıvasta Konferans 
Sivas, 20 (A. A.) - Meb'uıu• 

muz Remzi Bey Halk Fırkaaı sa• 
lonunda Cumhuriyet devrinde 
tıanayi, ziraat, nafta, ticaret ve 
milli bankalarımızın inkişafı hak· 
kında bir konferans vermiştir. 

nuş, panayırın herglinU ayrı bir 
eğlence ve neı'e ile geçmiıtır. 

Panayırda fevkalide hararetle 
alış veriş olmuş, bilhassa kendir 
muamelesi yUzUnden memlekete 
biıılerce lira ıirmlıtir. 

Uşakta Yol Faaliyeti 

Uşllk yollarında çalışım silindirler 
Uıak (Huıuıi) - Burada hummalı bir yol yapma faaliyeti baı· 

lamıştır. Cumhuriyet caddeainin inıaah ·ikmal edilmiıtir. Şeker fahri· 
kasına giden 3 kilometrelik yol da bitmek üzeredir. Uıakta yapılma· 
ıına baılanılan bUtUn yollar kıştan evvel bitlrilecoktir. 
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~.'.'.:l•kette B•ledige Seçim1 

Yeni Belediye 
Reis Ve Azala
rının /simleri 

Bolu, (Hususi) - Belediye in• 
intihabah neticesinde Bediz Faik• 
Eczacı Hilmi, Dişçi Ahmet, Da• 
va vekili Ali, Afife Tahir, Yağla 

O. Baytar Reıat, Ali Yazıcı 0, 
Ahmet KAcı oğlu l~mail, Boyacl 
oğlu Mehmet, Kitip oğlu Meh• 
met, Dava vekili İımail, Saray• 
cıklı O. Ncip, Kasap Hllıeyin 
Avni, Mutaf oğlu Mustafa, Terzi 
lhaan Kanaatçı Şeref Şaziment 
Sahip, Dimağ o. Murtaza, Ka1 
naatçı Fehmi, Tayip O. Hakki 
Hanımlar ve Beyler esli azalığa 
seçilmişlerdir. 

Yedek azalığa seçilenler do 
ıunlardır: ~ 

Avukat Akif, Samuri O. Mu4 
r.affer, Arapkirli Kemal, Aşık 
oğlu Mehmet, Tnyyare C. Mıı 
Vehap, Mütekait Nahit, Knllef 
oğlu Hasan, Fatma izzet, İlyas 
oğlu Faı.ıl, Leblebici O. Hakkı; 
Hacı Tosun O. Hüseyin, Zaim 
oğlu İhaan, Kunduracı Niyazi 
Ke!lecl oğlu Refik, ikiz berbeı 
KAıım, Dava vekili Seyfi, Tabali 
Mehmet, Tuhafiyeci Hüseyin, 
Çınar oğlu Kadir, Dişçi Tevfili 
Hanım ve Beyler. 

Amasya, 20 ( A.A. ) - Dnq 
ilk toplantııım yapan yeni bele• 
diye meclisi reis ve encümen h~ 
tihabatı yapmııtır. 

Zara, 20 (A.A.) - Kazam1z19 
belediye intihabı bitmiı ve C. H~' 
fırkaaı namzetleri kazanmııtır. 

Eıkiıehir ( Hususi)- Belediye 
seçimi neticesinde Mebrure Hakkı1 
Türkin Kazım, Zehra Sıdkı Haı 
namlarla ıeker fabrikaaı Muhaseb• 
MUdilrü Bezml, Şeker fabrll:ast 
Umum Müdl\rll Mehmet Ali 
Suphi, Belediye Reisi T opcu oğhı 
K&mll. Ha•k6yl0 Mualafa. Haaa 
Bey oğlu Cevat, Yasin -0ğlu Me 
met Ali, doktor Ihsan, doktor 
Hamit Kamil, avukat Hakkı. 
aYukat Salihattin, ekmek fahri• 
kaaı aahibl Sabri, tüccardan Küflll 
oğlu Iımail, Eıklıehlr Bankası 
Muhaıebecisi Ziya, Kütahyalı 
Hafız MeLmet, Boyacı oğlu Mah• 
mut, Çıkıl oğlu Hüseyin, Hacı 
Arif Mehmet, Raıit oğlu Abdul· 
lah, elbiseci lbrahim, mlitekai' 
miralay Kadri, Şaban, eczacı 
Kenan, eczacı Şemıl, eczacı 
Sadri, ıekerci Kamil Beyler nalt 
azalığa seçilmlılerdir. 

Bunlar aralarında yaptıkları 
intihapta eakl Belediye Reisi 
Kamil Beyi tekrar Belediye Reiı• 
Uğin~, Mustafa ve avukat Hakkı 
Beyleri de enctlınen azalıklarına, 
ıeker fabrikasından Bezml Bey 
birinci reis vekilliğine, Mebrure 
Hakkı Hanım da ikinci reis vekil· 
liğine seçilmişlerdir. 

Bolu da 
Fırka Ocak, Nahiye Ve 
Kaza Kongreleri Baıladı 

Bolu, 20. (A. A.) - Vilayet 
dahilinde C. H. fırkası kongresine 
baılanmııtır. Ocak ve nahiye 
kongreleri bu ayın nihayetine 
kadar bitecek ve ikinci teşrinin 
birinde kaza kongreleri başlaya
caktır. ikinci teşrinin 23Uncü gü• 
nll vilAyet konıresi toplanacakhr. 
Ocak ve nahiye kongrelerinde 
halk dileklerini ı5ylemekte ve 
nizamnameye uygun bir ıekildo 
dilekler üzerinde dUıUnfilüp gö
rDıülmekte ve tesbit edilmektedı.-. 
Kaza ve vilayet kongreleri daha 
büyük mikyasta hararetli olacağı 
tahmin edilmektedir. Halkın di· 
leklerlnln çoğu orman mmta!rnıı 
olan Boluda halka fenni surette 
ağaç kestirmeye bir nn evvel 
mllsaade edilmeıi ve arnziıl 
haıııtan başka zeriyata mii..ı:Jit 
olmıyan arazilerinin hnşa~ ekimi 
mıntakaaına ithali hususları üı:~· 

rindı toplanmaktadır. 
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llABiC:I T LO Ar 
Londra 
Deniz 
Konferansı 

Marailyada Kıral Alekaandr'la M. 
Bartunun hayatlarına mal olan facia• 
aın aklaleri, bir müddet için bize, 
cari YUkuah unutturdu. Sanki zaman 
durdu ve dikkatimiz hep bu hldise 
berinde npl:ınıp kaldı. Halbuki •on 
ırllnlerde, Loodrada, dllnyanın glditi 
berinde çok mOeHİr olabilecek bazı 
raritmelH oluyor. Bu ıörilımeler, 
1935 HnHinin batında açılacak olıın 
deniz konferan•ın ın eıı:ıalarını ha zır
lıyacaktır. Bu makıatla Amerika 
heyeti reiıi M. Norman Davisle Ja pon 
heyetine riyuet edecek o1an Amiral 
Vnmamoto timdiden Londraya muva• 
Hlat etrnit bulunmaktadırlar. Millet• 
lerin bilh .,111a bilyilkleri ara.ında 
ba~'ıca ihtilaf ~ev~u~ ola? d~•iz 
•ilahlarının vaz ıyetı meseleaı de bıran 
enel halledılmHİ icap eden mevat
tandır. 

r 
Bir Uzak Şark 
Misakın dan 

Bahsediliyor 
Lo11dra, 20 ( A. A.) - Am•rl· 

ia, Japonga o• lrılillz IW1pera• 
torluğu arasında lliT Uzak Şarlc 
•demi tecao•z miHlcı alct•tlitec11-
ilnt1 flfl hunun Jyo•ga tara/11•~ . 
4aa telkin •dildiğirte tlair l>azı 
Japon ganteT•rinıh çıkan 1ıa6•r· 
ter, resmi Loıulra mal.afillnlle "" 
•alô.higettar Amerikan m•k• .. a
tında teyit •ailmeınekt• ve 6igle 
llir misak aleti ta.•vvur edilse 
bil11 buna Sovgetl11rl• dokuz dev
let muohedesinl imza •den tl•o· 
letlerin i~tirak .tmeleri şartil• 
mu'Oafalcat olunabileceli i1ar.t 
olarımakt.dır. 

L---------------

'I 

Akai takdirde, aillhlı bir ihtilafa 
yol acabilecek davaludan biri de 
budur. Şimdiki j'ÖrUtmeler, Londra 
hllnimetinin bir taraftan Fr::nınz, 

·-············--··········· ...... ·-··············-·· .... ·· 
diğer taraftan da ltalyan müme11lllerl 
ile bu yaz yapt tı münkerelerin ltir 
devamı olacaktır. Ayni zamaDda Ame
rikan mGme11ili ile de bir ara temasa 
geçi mit, fakat Japonyayı temsil eden 
kimse bulunmadıtı için bu temaıdara 
IDUY&kkaten nib· yet veril mittir. Şimdi 
her iki tlevletin milmeHilleri Londraya 
arelmiı bulunmaktadırlar. Bu ıuretle, 
deniz konferanıınıa ne ıa.rtlar)a açı• 
labi!eceti ve açıldıtı takdirde muvaf· 
fak olup olamıyacağı gaı.:leo geçlrl
leeektir. Eter bu konferansta bir 
aetice alınama:ıaa 1932 de V aıinıton
da yapılan deniz silahlan muı:ıh•deıl 
ye 1930 da Londra'c1a aktedllen l11gil· 
tere, Amerik , J apoaya arerıadakt 
anla,ma inf ' aah etmit olacaktır. Bu 
konuımalar iki tıırfıı olacaktır. Şöy
le ki: lngilizler bir taraftan Amerikalı
lar ye J apon'arla slSrGtlirlerken Japon 
larla Amerikalılarda kendi aralarında 
müzakerede bulunac .. klardır. Bu tarzı 
h areket umumi miiıakerelere mGr~c
eah görillmDttiir. Maamafih bu cihe· 
tia de bazı akıakları yok detildir. 

Meseli Amerikalılarla İngilider 
Japon! rla eau meaelede anlat a· 
•amaktadırlar. Ayni zamanda llatb 
harp gemlluinla toaajı &aeriade de 
... dl aralarıada bir HUlfa Yaramı· 
Jbrlar. Binaenaleyh ayrı ayrı konu
ıurken umumi bir formlll Ozerind& 
mutabık kalmak ihtimali pek kuv· 
vetli addedilemez. Mamafih bu dev
letlerin kolay bi-r itilafa varmalarına 
ınanl ol· n bııtlıca aebepler ıunlardır: 

Evvela: cojnfl vaziyet. 
lnsriltere, Mitftn denizlerle alaka• 

du sr•nlt bir imparatorluğa aa.hip
tir. BJrçok 0Hilbahrilerl nrdır. Bu 
noktadan bUhaas.a ailr'atli kruvaı.6r· 

lere muhtaçtır. 
( DcY8'1ll 9 uaeu ytb:de ) 

Deniz Silahları 
Görüşmeleri 
Başlarken •• 

Londra, 20 (A.A.) - Deniz kon
feranıındaki J apon murahhu heyeti 
azaaı buglln Amerikan murahbaılarına 
bir mer .. ıim ı:lyareti yapmıflardır. 

J apon bat murahh:uı Amiral Ya· 
mamoto ve M. Mataud&ra, Amerika 
murahhasları M. Norman Davia ye 
Amiral S ndleyin neııdine glduek, 
Amiral Bartu ta,..fandan matlııuata 

iz h edilen hatlar dairesinde hilku• 
metlerinia aiyueti hakkında izahat 
vermitlerdir. 

M. Norman Daviı, Japon Am"ra
lına ıı:iy relini iade edecektir. Faknt 
Amerikan. J apon miizakerelerlnin ne 
gtlD başlıyac tı bakkıada henüz hiç 
bir tarih teshit edilmemiştir. 

Bu müu.kerelerin İngilizlerle, iki 
heydimurahhasa arasında yP. pılac k 
müz kcrelerden ıonra baıhyacaj'ı 

tahmin edil"yor. 

M. Garı... P-.tecte 
Budape~te, 20 (A. A.) - Macar 

Matbuatı, Pruıya Bapekili Jeneral 
Möriog'in Be'ırat'tao dönerken Peı· 
te'de birk ç ıaat kalecatım h her 
yermektedir. 

Fakat Baınkll Jeneral Gömbllt'iln 
Varıova' Ja ve hariciye Num M. 
Kanya'oın Roma'da bulunmaları do
layıı·ıe M. Görinı'in reımi bir zi
yaret yapmıyaeatı tahmin olunmak· 

tadır. 

Aşk 
Gençlerindir 
No.53 

21- 10 - 93~ 

O zamnn Sabir Bey: ı 
- PekfıUi dedi. Sinemadan 

•onra Kadıköytine Muıla dönece
jiz. Var mı dlha öte.ı. 

Bahis tamam oluacıyakadar 
zaten iki dakika geçm.iıtl. 

İkisi de saatlerini çıkardılar. 
Genç kız bir kahkalıa atarak 

ili.ve etti: 
- Ne derainiz bahal Sabir 

Bey kaybetmez mi? 
Ayten yavatça Leyllyı dürttü. 
Rezan hararetle anlatıyordu: 
- Ne der.iniz, Sabir Bey 

••dij"nl yaptı. Evvelki a\qam 
hepimizi sinemaya göUlrdll. lkl 
loca tutıauıtu. Sonra otomobiller 
ile rıhbma indik. Meier muı ta 
laazırlanmıf. Hem H hazırlanıı. 
Neler neler. Sabir Bey: 

- Çocuklar, ıizl bir lddta 
yllzllnden evin.ize geç bırakhm. 
Karnınız acıkmııttr. Bari birkaç 
ıey çöplenin l 

Dedi. Bir masanm llıtn hep 
.havyarlar, beyin;er, dolmalar, ba· 
hldar, ıandoviçlerle dolu idi. 

Bu sefer Leyli arkadaıını 

clilrttU. 

Buırhan Cahil 

Rezan bani bani anlabyordu: 
- Sofrada bira • rakı da 

v8J'dı. Eiz bir iki bardak bira 
içtik. Sabir Bey tiyle neıeli adam 
ki Kadıkö~ üne geldiğimiz halde 
bu eğlenceye kanamadığımızı 
görünce: 

- Nuıl olsa geciktik, Fenere 
kadar gidelim, bir tur yapar, 
diaeriz dcıdi, bilm•zslniz nekadar 
eğlendik. Siz de olaaydınız. 

Ve birdenbire batırlamıt gibi: 
- sabi bakın timdi aklıma 

geldi. S&bir Bey o aktam aizden 
de balıaetti. 

ikisi bird• bqları• bld.P 
dılar. 

Ayten dayanamadı. 
- Ne münaaebetl 
Deye sordu. 
Lerzan omuzlannı kaldırdı : 
- Bilmem, benim yanımda 

Vedia vardı, ona sordu. Felemenk 
Bankasına giden arkadaılanmzı 
da çağırsaydık, ne iyi . olurdu, 
dedi. 

Vedia, aizinle pr&ımediğinl 
aöyley,nce ı 

- Çok iyi kızlar, onları da 

ransız Kabinesinde 
Yeni Bir Buhran Mı ? 

iş Nazırlığını 
Kabineden 

M. Marke'nin 
istenilmiş 

Yapan 
Çeki1mesi 

Parls, 20 ( A. A. ) - İt Nazırı M. 
Marlce, Nez retloi muh~faza ettij'i 
takdirde, yeni ıoıyaliat fırkHıadaa 
çıkarılmak veya iıf faya mecbur edil• 
mekle tehdit edilmektedir. 

Yeni ııosyaliıt fırkaıı kongrcıl 
bugün toplanmıı ve bu meaeleyl 
tetkik etmittir. 

Geçen Temmuzda kon.eyin M. 
Marken·n n e.urette kalmaı na karar 
nrdiği mıılümdur. 

B6ro içtimaı nettceainde hiçbir 
tebliğ neıredilm"t değildir. 

Puvankare'nln Cenazesi 
P ria, 20 (A. A.. - Diln Pante

on' da M. Puank re'nin cen4zeıi 
ö ünden, hiç durmakaı:ııd binlerce 
b lk •eçmiı ye cenazeyi ıe1Amla• 
m!.fbr. 

Amerikada Yeni 
Bir Hadise 

Silah Fabrikaları Acen
te eri Tehdit Edib yor 
Vaı agton, 20 ( A. A ~ - Silib 

f&brıka arı acentelerinin lhayatların::a, 

A n Mecliai tahhikat ikomi•yonun • 
Y pt kları lftaattan sonra tehlikede 
olduğu ıöylenmektedir. 

Tahkikat Relaiı " - Acentelerin 
cenu 1 Amerlkaya dönmelcrnin iyi 
olnıayac~ğ n , birçok tcıb ... itlerden 
do ayı h yatlarmıa tehlikede oldutu• 

- .. WlclU..ı,tiır. 
Ayan aza•ından M. Bon, acentelerin 

Bir.e .. ik Amerika'da katmalannın iyi 
olncağ nı, Bırletik Amerik nın cenu bi 
Ame ika devletleri ile iyi mün sebe er 
tes'a e tmek iatedit ni v bu münase• 
l etlerin .Ulh fabrikaları acente eri 
tar fından bozulmamaıı ic p ettitini 
aöylemiıfr. 

Ayandan M. Klerk ıtlemittir ld: 
• _ Silih fabrikaları acenteleri timdi 
e'ktikler.inl b·çmektedi.rler. ,, 

cemiyetim"ze elahm, dedi. Onun 
için r.kşam Yapurunda buluıma
mw iyi olur, diyorum. 

Ve fbıe ınühim bir şey s5y
liyecekmif gibi ~ğilerek ilave 
etti: 

- Ara sıra sinema, ziyafet 
te çıkıyor. 

Leyli buz gibi ~lmuştu. 
Bu xavallı kırın yüzfüıe tukllr· 

memek için kendini zor tuttu. 
Ayten daha soğukkanlı dav· 

randa. Etrafına bakınarak : 
- Getmfşir:, dedi. 
Ve çanl:asmdan bilelinl ara

mıya baş.adı. 
lstanbul tarafına ayrılan Ler· 

zan Köprli iskelesine çıkbklara 
yaldt: 

- Akıama buluşunız dedi. 
Ve onlara parmaklarının ucu 

ile •elimlar g6ndererek: 
- Arka b&lmede. Erken ge

Un ki açıkta kalmıya91mzl 
Dedi. 
Bankanın J()lunu tutan iki 

arkadaı 1imdl ainirden katıla ka
tıla gülfiyorlardı. 

* O akıam Bankanın tatil 
%Ui çalarken daha evvel itini 
bitiren Ayteo arkadqıuın yanına 
ıeldi ı 

- Çabuk ol LeylA. dedi. Ar· 
ka bölmede yerlerimizi kaç&rmı· 
yahm. Belki ıansımıza bir .ziya• 
fet te pkar 1 

M .. :!\larke 

Büyük Hava 
Yarışı Başladı 

lngiltereden Avustralyaya 
21 Tayyare Uçtu 

Londra, 20 (A. A.) - Bugün lagil
tereden Avuıtralyadaki Melburna 21 
ltıyyare h6reket etmittir. Mildenhal 
tayyare meydamndan kalkan tayyare• 
ler 18,000 k lometre uçacaklardır ki, 
bu fundiye kadar tertip edilan en 
bilyük uçuıtur. 

İngi tere, Amerika, Holanda, lrlan
da, D nim arka ve Avustralya millet
leri yarıta 1ttirak etmitlerdir. 

S4lr'atyarıf•, makinenin dnıl, durak 
acledı .., yaka a• olur•• 0111111 Me1-
burna vaaıl olacak ilk pilot taraf ndan 
kaz mlacclc:t r. İkinci yar f Handikap 
y r ş dır. Bağdat,, Allahabad, Singapur, 
Port darvin, Şarvilde mecburi kon
troller vardır. 

Mildenhal, 20 (A. A.) - Bu 1abah 
'20 tayyarenin hareketinde ba&ll' bu
lunmak üzere daha geceden hava 
meydanının etrafına binlerce aeyircl 
g l miıti. Tnyy reler 2 ve 3 dakika 
f aı1a ile uçmuı'ardır. ilk olarak 6,30 

Hala gtı:nyorlardı. 
Elindeki ıon dosyaları da y .. 

rine veren Leyli mantosunu gl· 
yerken onun latifesine mukabele 
etti: 

- Ne yazık ki yapurda ba· 
ban da var. Onu atlatırsan biz 
de grupa dahil oluruz. Hangi 
beydi o? 

- Sabir Bey. 
- Şu meşhur otomobilli. Paı· 

tırma komi&} oncusu 1 
- Ta kendisi. 
- Bize komşu sayılır, ahbap• 

lığı ilerletmeli başka çare yok. 
Ayten fıkırhkır giilliyordu : 
- Amma evveli öteki kızla• 

rm ayağım kaydırmalıyız. Doğrusu 
rekabete tahammlil edemem. 

G&lüşe glll6ıe vapura geldiler. 
Fakat adtmlan vapura yak· 

laftıkça s6yledikleri ıakalar azal
dı. Sesleri kesildi. Hlltti içleriae 
bir korku geldJ. 

Sanki gizli bir el ~lan tutup 
mahut bölmeye eürükliyecekmit 
gi bl ftrktil l er. 

Ayten: 
- Acaba babam geldi mi ? 
Diye telif", telith etrafaaa 

bakmaya batladı. . 
Ley1A ıokaktakl o çaplnn po• 

zonu te'krar takındı. Dfinyasmdan 
bezmİJ iki marabet suratsızlıj'ı 
ile vapura girdiler. 

{Ayten) in ·babası daha evYel 

( Gönül işleri ] 

Okuyucularıma 
Cevaplarım •• 

A. Hisar Kemal Remd Beyeı 
Afk ve evlenmek mevz.ulan 

arasında geniş bir uçurum vardır. 
Sevmek çok kolaydır. Evleamek, 
bir yuva kurmak uz~a boylu dft. 
tiiace lıidir. ou,nnmeden evle
nenleri• sonunda piımanlık getir· 
dikleri, bedbaht olduklarını bildi
ren misaller hepimizin gözleri 
önündedir. Mektubunuzda verdiği· 
niz izahattan anladığu~a göre, 
sevdiğiniz kız aizden ıevgi bari· 
cinde baıka şeyler de istemek• 
tedir. Halbuki ılz bu istedik· 
lerini yerine getirecek vaziyette 
olmadığınıza g<Sre iyi düşünmeni.% 
azamdır. Her halde tahsilinizi 

bitirmeden evlenmenize taraftar 
değilim. 

* D. N. Beye: 
1 - Kadınlarla çabuk ahbap 

olmanın sırrı, knçnklnkten beri 
kadın muhitinde yaıamıı olmanın 
verdiği bir haalettir, biraz da kadm 
ruhiyatına vakıf girgin olmaktan 
doğar. 

2 - "Cahil,, kadınlarla ko· 
nuturken, alikalarmı celbedebil· 
mek lçlo yapılacak ıey, kolaylıkla 
takip edemiyecekleri mevzulara 
girmemektir. Kendilerine daima, 
gözlerinin g6rdU~U teylerden 
bahsediniz. 

3 - Konuşurken göı:lerlle kal· 
binde boş bir yer olduğunu iddia 
eden bir kadının az sonra !aknyt
laş1 vermeaini l sebebi, umumt bit 
hüküm ile teıbit edilemez, her 
likaytlaşmamn ayrı bir sebebi 
vardır. Mutlaka umumi bir sebep 
arıyorsanız, erkeğin beceriksizliği 
diyebilirim. 

HANIMTEYZE 
da eı-e;h~;-ı:;.b-h;~;;-;;k~;;= 
Mollison harekat etmiftir. 6,47 d e bl. 
tün t yfareler hareket. etmiılerdir. 

Loaıdra, 20 (A.A.) - lna-iltere-Avua
tralya yarışına lıtirak eden tayyare
ler 25 saniye fasıla ile uçmuılardır. 

Şafak karanlık oldu. Fakat rök 
yü~ü uzakta .ıörünen hafif bir ıi• 
milıteım&, biraz sonra açıldı. 

20 tayyareden yalnız yedisi ılr'at 

yarıı·na kaydolunmuılardu. Öt.kile
rin hepıl hem Haadikap hem stlr'at 
yarıt1arına dahil olmuılardır. 

gelmiı, ön sıralardan birine yer
leşmit, batta paketlerini yanına 
koyarak onlara da yer hazırla• 

mıftı. 

Bir tehlikeden kaçar gibi 
hemen iki yanına sığındılar. 

iki arkadaı bugünden sonra 
( Lerzan ) la fazla görllşmemek 

için bin türlü mazeretler buldular. 
Artık vapur alemlerine onlan 

da karıştırmak timidi kesilmişti. 

Ar'ka sıralarda her akşam yemiı 
ziyafetleri, iddialı bahisler devam 
ediyor ve burada verilen karar• 
)ara göre sinema eilenceleri, 
ziyafetler biribirini takip ediyordu. 

İki arkadat bütün çeYİ11M 
hanketlerine rağmen bu ıebeke
nin pususuna dnşmemlflerdi. 

Fakat onların bayle daima yan
yana, bafbap görlbameJerl, ayni 
bankada çalıımalan, kimae ile 
aörlifDıekten çekinmeleri yeni bir 
dedikodu "1karm1fb. 

K•di düfUiklerl yllz kızarbcı 
•eviyeye onlan da çekip alama• 
yanlar bu hınçlannı çıkarmak 
ı,in bu defa iki arkadaı arı.anı• 
daki etkı doetluğu çirkin bir 
tekilde g6ster1Dek iatediler. 

Bu yan giilinç, yan adi iftira 
(Ayte11) in K.adıköyünde oturan 
bir arka<latları vaS1taaile kulak· 
lanna kadar geldi. 

iki arkadaı buna evvela aül· 
c1Uler. 
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Müthiş 
Bir Otomobil 
Faciası •.. 

Vapur Biletleri lndirilmiyecek Mi ? 

Franaanm Klermeo Ferrand 

Akay 97, Şirketihayriye 150 Nevi Biletle Çalışıyorlar, 
Bunları Da Birleştirmek Caiz Olamaz Mı? 

1 

Uçarumdan kasabasında Puy 
• de Döme adını 

uça~ama Jlll.• taııyan eaki bir r 

var 
1
ana .k~u- ldlisecik vardır, 

l
var ana r y•ı yanı baımda da 

ayrılan_ bir rasathane ya• 
karoserı pılmıştır, bulun-

duğu yer deniz seviyesinden 1200 
metre yüksektir. Kasabanın bu
lunduğu noktadan bu tepenin 
yarısına kadar muntazam bir fO&e 

yapılmııhr, fakat üst tarafı kıvrıla 
kıvrıla uzanan bir patikadan iba• 
rettir. 

vayını yaptı. O mıntakada tram• 
vaya kartı otobüs rekabetini kal· 
dırdı. 

Bizim de ıikAyetlmiz otobUı· 
lerdendir; bize de çare bulunsun.,, 

Her iki ıirket, epey zamanda
berl devam eden hu tetebbüale
rinden milsbet netice alamamıı· 
)ardır. 

Diğer taraftan Haliç, günden 
gllne dolmaktadır. 

Geçen Pazar günll içinde 7 
kişi bulu11an bir otomobil şosenin 

bittiği noktada duracak yerde 
patikayı da tırmanarak zirveye 
varmak istemiş. Fakat az sonra 
motör çekemeyerek durmuf, bu 

Köprü üıtüııde Kadıköy ·Hayda.rpaşaoın köhne iıkeleıinde birikmiş halk 

Defterdar ıskeleıioio önii dol
muştur; vapurlar bin müşkülatla 

bu iskeleye yanaşablliyorlar. Şirket, 
belediyeye, Deniz ticaret müdUr· 
lUğllne mUracaat etmiı, Defterdar 
iskelesine vapur uğratılmamHına 
müsaade iıtemittir. Bu iıkelenin 
kapanmasma müsaade edilme• 
miştir. Hahcıoğlu iıkelesi önll de 
gittikçe dolmaktadır. Şirketin, 
Defterdar iskelesini kapatmak 
huausundahi mUrcaatının Halıcı
oğlu için de tekerrür edeceği 
zannediliyor. 

defa otomobil geri geriye 
ı .1meye başlamış ve anlaşılan 
fireni de tutmamıf olacak ki 
yo'un kenarındaki siperi aşarak 
ilk uçuruma düşmüş, oradan 
ik:ncisine, liçüncüs.ine atlamış ve 
nihayet 600 metrelik bir yuvar· 
}anmadan ıo.ıra altta parçalan
mıştır. 

Kazayı görenler otomobilin 
daha ikinci uçurumda ikiye ayrı l· 
dığını anlatmaktadırlar. Tabii 
içindekilerin hepsi de ölmlif lÜr. 

• 
Yugoslavya kırah Fransız 

toprnğma ayak bastığı za· 

1 
Biz $Onsür ı man, geçeceği yo· 

' lun muhtehf ta· 
istemiyoruz l raflarına sinema 

operatörleri dizilmişlerdi. Bunlar 
kıralın karaya ÇLktığı dakikadan 
ıuikaste hedef olduğu dakikaya 
kadar merasimin biltnn safhala· 

. 

Tramvay ve tren ücretleri ucuz· ı 
Jadı; otobüsler umumi nakil vasıtala· 
rına rağbeti kırmak için lüzum gör· 
dükleri mıntakalarda fiatluı 
alabildklerine indiriyorlar. Fakat 
limanda lşliyen vapur Ucretlerinde 
değişiklik yok. Halbuki lstanbul 
halkınm onda birini, vapur yolcu· 
ları teıkil ediyor. 

Bunu rakamla ifade etmek 
lizımgeliree ; bir günde Akay, 
Şirketihayriye ve Haliç vapurlarile 
seyahat edenlerin (63,000) kiti 
olduğunu söyliyebiliriz. 

Filhakika son istatistikler, Ya
. lova hattı da dahil olduğu halde 
. Akay ldareıl vapurlarile geçen 

Hazirana kadar bet ay zarfında 
seyahat edenlerin miktarını 3 

. milyon 658, 162 olarak gösteriyor. 
Yaz ayları, yolcu miktarı artmışbr. 
Bunu hesaba katınca bu idarenin 

- senelik yolcu miktarı on milyonu 
bulmaktadır. 

rını tesbit ettiler, sonra aldıkları Şirketihayriye vapurları ayni 
parçaları ekleyerek tam bir vak'ı. . müddet zarfında (3.435,458) yolcu 
haline getirdiler. nakletmişlerdir. 

Bu suretle alınan filim evvelA Yaz ayları da h'eaab1. dahil 
lngiltere'de gösterildi, \'e seyre• . ed ı!ince Şirket senede sekiz bu• 
den halk üzerinde Fransızların · çuk milyon kifi naklettiği netice• 
inzibat tedbirlerini iyi almad.kları sine varılmaktadır. 

tesirini yaptı, bu mlitalea lngi- Haliç şirketinin Hazirana ka· 
liz gazetelerine de intikal etti. dar geçen altı ay içindeki yolcu 
Fransaya gel ince: adadi de (2,090,030) du r. 

Paris hUkfımeti, Fra~saya Bu Uç mUeHeıe yolculurının 

gelir gelmez b~ filmin gösteril· senelik yekunu (~3) milyon kişiye 
meıini yasak etti. Şimdi Pariı baliğ olmaktadır. Bunu bir güne 
iazetelcri diyorlar ki : taksim edince limanda işliyen va-

"Fransa hükümeti bu filmin pur yolcularının günde (63) bin 
Fransız topraklarmdan harice Çlk· kişi olduğu meydana çıkmaktadır. 
masım yasak etseydi, inzibati Üstüıte her yolcunun (20) ku· 
tedbirleri almaktaki aczimizin şU· ruı verdiği kabul edılirıe lstanbul 
yuuoa mani olacağı düşüncesini halkmı bir günde ( 12600) lira 
anlardık. Fakat 9imdi filim bari- vapur Ucreti veriyor demektir. 
ce çıkmış, hariçte görünmüş, Liman teşekkülleri içinde en 
yapacağı teıiri yapmıştır. O halde iyi vaziyette olan Akay idareıidir. 
ayol ıeyl Fransız halkının da gör- Istatist:kler, Akay idaresi yol-
mesi.ıin, yapılan hataları anlama- cularım 1 ve dolayısile varidatının 
sının önüne geçilmesi neden? d 

Biz, ıanıür istemlyor1;1zl gittikçe yUkıelmekte ol uğunu 
göstermektedir. ·-·····································--···················· 

- Son Poıta 
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3 - •Bir mntimde oaıatl 
• (8) lcelime tJlll'dır. 

4 - ince 11• kalın ıazclar 
tutacakları ıer• ıön 
-.ntimle öl,iilür. 

Liman tarife komisyonunun 
son içtima devreainde, Akay Uc· 
ret tarifeleri aynen ipka edilmiştir. 

Buna mukabil Akay idaresi 
Y alovada asri bir otel daha lnıasma 
hazırlanmaktadır. Köprüde mo· 
dern bir itkele vilcude getire• 
cektir. Akay ldareıinin tarifeleri
nin ipkaıında, bu mUesseseoiiı 
Şitketihayriyeden satın aldığı iki 
vapur bedelini mukaHatan ödemek 
mecburiyetinde bulunduğu da na• 
ıarı dikkate alınmıştır. 

Şirketihayriye, son senelerde 
tedricen yolcularını kayb•tmiıtir. 
Okadar ki birkaç Hne evvel se• 
nede on milyon yolcu taşıyan 

Şirketihayriye vapurları mUıterileri 

şimdi ıenede sekiz buçuk milyona 
kadar dütmUştllr. Şirkette bu 

Akay gi,eıinde bir bile' alışı 

Defterdar iıkelesinin kapan· 
masına izin verilmediğini gören 
Şirket, o halde Halicin dolan 
kısımlarmm temizletilmçi ıçın 
evveli Deniz Ticaret Müdürlüğü 
nezdinde teıebbUate bulunmuıtur. 
Oradan Şirkete, H&licin tathirl 
Belediyeye ait olduğu cevabı ve· 
rllmlı; Belediyece bunun hilkfı· 
met meıelesi olduğu bildirll· 
mittir. 

Senelerdenberi hiçbir neticeye 
bağlanamıyan bu yılan hikAyeıi 
devam etsin etmeain, yakmda 
Şirketin faaliyetine devam lmki· 
nını kaybedeceğine ihtimal veril· 
mekte, bu vaziyete bir çare 

Şirke* vapurıı tam yolla Marmara aula.rını yanyor 

vaziyet karıısında bir iki vapur ı aranmaktadır. 
daha sablabileceği söylenmektedir. Akay mllıte1na, Şirketi Hay• 

Şirketihayriye tarifesinde, en riye •e HaUcln bugllnkü vaziyet• 
.ziyade ıikayeti mucip olan nokta, leri karıısında bilet llcretlerln 
Üsküdar - Köprü gidip gelme bilet indirllmeaine imkin glSrlllmemek• 
ücretlerinde birinci mevkiden (3) tedir. Buna makabil hJç olmazaa 
ikinci mevkiden bir buçuk kuruı halkın bu vapurlarla daha kolay 
tenzilAt yapılmıştır. Bu indiriı, 1eyahat edebilmeleri lmkinları 
Şirketihayriye varidatmda (1 l)bin araştırılmaktadır. 
lira tenakuıu mucip elmu~tur. Deniz Ticaret MUdUrlUtUnce 

ÜskUdarlılar, Köprll • UskUdar alakadarların da iıtlrakile e1as• 
arasrndaki mesafenin Köpril·Hay· larının tetkik ve tesbiU dUıllnU)en 
darpaşa arasındaki me.afeden az bu tasavvur, limanda iıllyen va• 
olduğunu ileri allrerek hiç olmazsa pur Ucretlerile seyrliıefer tarife· 
ayni Ucretlerin tabikmı istemek· }erinin tevhidini iatihdaf etmek• 
tedirler. Liman tarife komisyonu· 
nun Kanunsani içtim aında bu 
mesele tekrar görütlilecektir. 

Haliç tirketine gelince, çok 
fena vaziyette görUnüyor. Bir 
taraftan Şirket ziyan ediyor, zi• 
yan ettikçe belediyeye müracaatla 
otobUs rekabetinden tikAyet ey• 
liyor. Otobüs rekabetinden müf· 
teki olan yalnız Haliç değildir, 
Şirketihayrlye de ayni vaziyettedir. 

Bunlar diyorlar ki : 
- "Belediye, Kadıköy tram• 

tedir. 

Bugün yalnız Akay vapurların· 
da muhtelif fiyatlarda (97) bilet 
vardır Şirketihayriyede mllatamel 
bilet cinai 150 yi bulmaktadır. 
Haliçte bile kullamlan biletler 
20 den fazladır . 

Herıeyden evvel vapur aeya .. 
hat mmtakalarının tahdidi ve o 
nisbette bilet cinslerinin ve adet• 
lerinin azaltılmHı dUtllnUlmek· 
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: ı KOl'I Melttup/"" : ~ 
Bir Kariimizin · 
Ayasofya Hak
kında Düşünceleri 

Ayaıofya camiinln mtlze haline 
lfrağı haberini gazetelerde oku• 
duğum ı.aman memnun oldum. 
Bu cidden çok faydalı olur. Cami 
aviısında bulunan dükkanların 
yıktırılması, avlanın gQzel tarhlarla 
ıüılenmeai bu tarihi blnanm biltUn 
gU:ıelliğile meydana çıkmasını 

mucip olur. Sabık Adliye binası• 
nın yerinde bir otel inşa edilmesi 
fikri doğru değildir. Burası park 
yapılabilirıe ve buradan denize 
doğru düz bir cadde açdıraa daha 
doğru olur. ' 

Beyazıtta olduğu gibi, fakat 
daha gilzel ve her gece fiskiye• 
leri renkli ampullerle · renklendlrl• 
lerek akıtılan bir havuz burayı 

bir kat daha gilzelleftirir. 
GUlhaneoin Sarayburnu kıs• 

mında bir hayvanat bahçeıi ihdası 
da fena olmaz. Eaasen milzeler 
maballe1i halini alan şehrin bu 
kısmı bu ıayede bir kat daha 
kaJabahklaşmıı olur. Sultaoah• 
medin kütüphane haline ifrata 
benim kanaatimce mllnaslp de• 
ğildir. Bu bina Türk mimarisinin 
gilıel eserlerln<ien biridir ve bu• 
günkü vaziyetile Sultanahmet vo, 
Ayaıofya meydanının bir ıUsU 
vaziyetindedir. Camiin Alemdaı 
caddeaine müteveccih kıımı ta~ 
mamen meydana çıkarılmııtır, 

Birkaç bin lira sarfile - Evkafa 
ait olduğu lçln belki bedava da 
olur· meydana müteveccih kıııll\• 
dakl dukkinlar da kaldırılına 

1 
bu atızel bina blltUn heyetli~ 
meydana çıkmıı ve glizellltl 
bir kat daha artmış olur. 

Nikaar Belediye Doktoru Zeki . 

Bakalorya Hakkı 1 

Evvelce bakalorya imtihanla .. 
rına llç aenede Uç defa girme1' 
hakkı Ytrllmlştl. Bilahare b'J 
haklar Uçten yediye çıkarıldı• 
Fakat evvelce llç sene içinde ll9 
defa girip te muyaffak olamıyan• 
lar bu haktan lıtifade edemlyol'-t 
lar. Onları da gözetmek için 
lehlerine bir karar verilmesi hu• 
ıusunda muhterem gazetenizin 
tavauutunu rica ederim. 

Be yazıtta r Nihat ........................................................... ~ 
tedir. Bu takdirde bir yolcu, 
mıaeli Şlrketihayrlye vapurlarlle 
seyahat, ederken hangi iskeleye 
gidene gitıln ayni ncreti vere
cektir. En uzak iıkelelar için 
buna imkin bulunmasa bile hi9 
olmazaa ınantakaların tahdidi il• 
bir kı11m lıkeleler için ayni tıc• 
retle 1eyahat yapılabllme1i dOştl'ı 
ntımlektcdir. 

Bu aayede Liman Şirketlerin~ 
de nihayet llçer clna bilet istimal 
edllmif olacak, o zaman meseli 
Şirketihayriye, Akay imtiyaz 1&• 

haıına gidecek bir Kavak yolcu• 
suna, Kavak lakeleıiode Adalar 
veya Kadıköy için de bilet 1ata• 
bilecektir. 

Bilet cins ve f iatlnrmın bu 
kadar mütenevvi olması hftsebil' 
herhangi bir gişe memurunun 
bugiln için bu işi başarabilmesine 
lmkin görlllmemektedir. 

Bundan baıka 1&bah, öğl• 
ve akşam saatlerinde Şirketlhay• 
riye, Haliç ve Akay vapurlarımn 
Köprüye geldikleri saatte bazen 
on, on beş dekika sonr• 
gidecekleri iskelelere hareket 
edecek vapurlar bulabilmelerinin 
temini de arzu edilecektir. 

Bu iıio ne zaman netice v .. 
rebileceğioi lstanbul Merkez T~ 
caret MildürlUğünden aorduk. 
Henüz tetkik ıafhaaında bulun• 
duğu cevabını aldık. 
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F acia Etrafında Söylenenler.. nsanlardaltidale Y erKal-
--------- --- ---- -

"Yugoslavya Kıralına Yakın Doıtları, Cetlerinin Hiç'J~rinin Rahat Döşeğinde 
Ölmediklerini Mütemadiyen Tekrar Ederek İhtiyat Tavsiyesinde Bulunut ardı,, 

Deyli Telgraf Vasati Avrupanın Vaziyetini Karanlık 
Bir Gözlükle· Görüyor. ! 

Bu hafta, beklenebileceği 
veçhlle,• bütün dünya gazeteleri 
en mühim aütunlarını Yugoslavya 
meseleıine hasrettiler. Hadisenin 
uıBJ:isini, halini yazdılar, istikbali 
hakkında tahminler yürUttüler. 
Bunlardan en milhimleri ve en 
ciddileri lngiliz matbuatında çıktı. 
Mesela (DeyJi Telgraf) dedi ki: 

- "Kıral Alekıandr'ın öUimU 
ile Sırp HUkUmdarlarının haya· 
tına kanla hatime çekenlerin uzun 
listesine bir isim daha ilave edil
miş oldu. 

Kral Alek1andra, dostlarınm 
anlatmaktan hiçbir dakika geri 
durmadıkları vechile Sırbiatanın 
hiçbir hükümdarı, iktidar mev• 
kiinde ik n, rahat 61Um döşeğinde 
ölmemiştir. Yalnız Kıral Alek· 
sandr'ın babası olan Kıral btrlnci 
Piyer tabii ecelile sönmüştür. Fa
kat o da o zamann yalnız ismen 
kıraldı, oğlu saltanat naibi olduğu 
için. 

, •• Bugün mUfrit muhRclrle· 
rin Hırvat mültecilerinin memle· 
ketlerinde bıraktıklafl ajanlar va· 
ısıtaıile dahili bir boğuıma çıkar· 
malarından korkulur. Bu itibarla 
vaziyet, vaktile Avusturya idare-
ıinde yaıamıı olan katolik lsliv· 
lar da hallerinden memnun olma· 
dıklara için, daha ziyade mühimdir. 

Bizzat Sırplar bile, Kıral Alek
•an dr'ı n mnfaat namına yaptığı 
birçok fedakArhğa rağmen dikta
törlük Hlaresinden yorgundurlar. 
ÇUnkU aılen demokrat bir millet 
teşkil ederler, kendi mukadderat• 
larını kendileri idare etmek heve· 
ıindedirl 

Kıral Aleksandr, memleketin 
arzularına daha ziyade mutabık bir 
idare şekli bulma lüzumunu çok 
evvel hissetmişti. Fakat bir idare 
sistemini vazetmek, o idare slı· 
teminden vazgeçmekten daha 
kolaydır. 

lf 
Aııl Sırp - Hırvat ihtilafına 

gelince, bunun baılangıcı 1918 
seneıine, yani Yugoslavya kıral· 
hğının tesisi zamanına tesadüf eder. 

Vaktile Avusturya tebaası 
olan Hırvatlar, Sırpları da do· 
ğurmuı olan Cenup lslavlarının bir 
ıubesidir. Fakat bu iki dal 9uncu 
asırdanberi yekdiğerinden ayni• 
mııtı. Sırplar Ortodos olmuşlardı. 
Hırvatlar ise Katolik. Bu me:z· 
hep ayrılığı iki milletin ihtilafın· 
da çok yer tutmuitur. 

Hırvatlar 1918 aenesinde Avuı· 
turyedan ayrıldılar ve Diyet 
meclislnln birkararile Slovenlere 

re Sırplara iltihak ettiler, b?nl~rla 
tek bir devlet vücuda getırdıler. 
Fakat o vakitten beri de tiki· 
yetten bir an hali kalmadılar, 
Sırplar tarafından bir ~erik de
ğil, fethedilmlt bir toprağın 
balkı gibi muamele gördükle
rini söylediler. Muhtariyet iste· 
diler. Fakat Sırplar blllkia 
merkeziyet taraftarı idiler. 

iki aene evvel Raditcb'in yerine 
Hırvat fırkaaınm başına geçmiı 
olon Matckek tevkif edildi. Sebebi 
bir beyanname neıretmiı olmaıı 
idi. Bu beyannamede Hırvatların 
bir parlamentoya aahlp olmadık· 
ları ye ordularını bizzat kendile· 
rinin idaresinde bulundurmadık· 
ları müddetçe Yugo&lavyamn bir 
parçaıı olarak kalmaya muvafa
kat edemeyecekleri yazıldı. 

Hakikati ıöylemek li:ıımıa 
bizzat Yugoslavyanın da 929 aen•· 
alnden beri parlamentosu yoktur 
ve memleket mutlakiyet ile kıral 

Kransız Vapuruna fngiliz Pervanesi Takıldı 
Fransızlar, in· 

gilizler;n Keen 
Mary ismi altında 
y:ıpmakta olduk
ları o muazzam 
Tr anı atlantij-e 
rakip olmak üze• 
re yaptıkları ve 
Normandie adi
m taktıkları T ran• 
1atlantik vapu• 
runa konacak 
pervaneleri ln
gilt ereye ıımar· 
lamışlardır. Bu 
pervanelerin nde· 
di dörttür, be· 

herininin ağırlığı 
2~ tondur. Fran· 
ıada vapılmay~p 

lngiltereye ıı

mar! anışının se
bebi, lngilterede 
daha kolay, da· 
ha sağlam ya• 

pılması, daha ucuıa mal olmasıdır. Yukardakl fotoğraf bu heybetli 
pervanelerin dökülmesi için ince kum Uıerlnde yapılan tecrübeler 
esnasında alınmıştır. 

1 fl\tegdi 
1 

Ne Oldu? 

r:ransada. Bir 
Mısır Hediyesi .. 

Geçen ıene (Mııırh iki tay.yareci 
Fransanıa ( Monfo ) kasabaaı civarın· 
da kazaya utramıılardı. Bu aene de 
Fraosa'da Mısırlı bir tayyare heyetinin 
buiunmaaı milnaeebetile ka:ıanın 
vukun gelditl yerde ölillerin hatıra
larını taziz için meraııim yapılmıı ve 
Mıaır Sefiri Fahri Pata tarafından 
M151rlı kazazedelere ilk yardımı y• p
mıf olan Franıız jandarmalarına 
niıanlar verlJmittlr. 

Bu mOnaaebetle Mııır sefiri a~yle
diti bir nutukta tayyarecilitia ilk 
prcnıiplerinl, Mıaırda akb:ı baların 
uçu,uou ıeyr~ttiti ıırada MouilJar 
iıminde bir Fransızın lıuldutunu 
aöylemi4tir. 

t;r~fı~da·~ ''"'id;r~· ' ~dl·İ;·e·kt;di;:-
Vakıa Belgrat'ta bir meclis var· 
dır, fakat azaaı ancak kıralın 
muayyen taraftarlarının intihabına 
mUsaade edecek usullarla seçil
mektedir. 

"" Şimdi evveli Avusturyaya, 
sonra Macariatana, daha sonra 
da ltalyaya iltica etmlı olan kü· 
çük bir Hırvat grupu dehıet saçıcı 
teıebbUslerine açıktan açığa de
vam etmekte, Yujoalavyada ıul• 
kastlar yaptırtmaktadır. 

Geçen yıl Zağrepte Kıral Alek
ıandr'ı öldürmeye teıebbüs etmiı 
olan lki kişi de bu grupların 
birine mensupturlar, tutulup aaıl· 

dılar.Hırvatİann en mUfrlt grupuna 

Bir Rakam Meselesi 
Alman muharrirlerinden Herr Sch· 

eh:el Berlinde: 
" Sulh muahedelulnin aiyaıi 

biJinçoıu. iımi altında bir kitap neo
retti. Bu kitapta dercedilen iıtatiıtik
lerden anlafıldı~ına göre, Sırbiıtan: 
191'2 senesinde 2,688,000 nüfusa 
malikti. 

1913 senesinde Balkan muharebe
ıini müteakip: 

4,550,000 
Nllfuaa yükıeldi. 1920 eeneılnde 

yeni Yugoslnya haline gelince bu 
nOfuı 12,017,000 i buldu. 

* Bu nOfuıu \'ugoaln·yanın muhtelif 
parçalarına göre taksim edersek gö
receA"intiz vaziyet fudur: 
Sırbiıtanda ı 4,456,000 
Cenubi Macaristanda: 2,675,00o 
Boına-Heraekte ı 1,899,000 
Karadağda : 435,000 
Dalmc:çyada 645,000 
Hırntıatanda ı 2,000,000 
Slovenyada : 1,600,000 dir. 

Bu muhtelif parçalarda halkın 
cüz'ü de olsa bir kıımı Macar, bir 
kıamı İtalyan, bir kısmı da TOrktilr. 

.. ;i~·~·~;i····~·d~·;i~·;d;~····i;i;i;i~i~···;d;~· 
doktor Perchittsk, ötekininki dok· 
tor Pavlich'dır. Yugoslavyada 
gıyaben mahkum olmutlardır, 
ecnebi memleketlerde yqamak
tadırlar, adreslerini sarah•tle bil
mek mümkUn değildir. ,, 

-tc 
" Deyll Tlgraf ,, bu bedbinlik 

veren mUtalealarına mukıtbU, 
Fransadao gelen ıon telgrafların 
bilakia cinayeti müteakip Sırplarla 
Hırvatlar araaında bir yakınlık 
olduğunu kaydettiklerini de yaz· 
malıyız. Sulh namına ve hUktimet 
hesabına temenni edilecek te 
budur. Fakat kat'i kanaat edin· 
mek için biraz daha beklemek 
zaruridir. 

• • 
ma.dı, ibrenin Ucu ifratta .. 

Fransızlar ıon hafta içinde 
kısmi intihap yaptılar. Ve inti
habın neticesinde müfrit sağ 
cenahlarla, müfrit sol cenahJarın 
birer parça kazandıklarını, buna 
mukabil orta f arkaları teşkil eden 
mutedillerin kaybettiklerini gör· 
dülcr. Par:s gazetelerinden bazı· 

ları bu neticeye bakarak diyor• 
lar ki: 

c<Dtınya buhranı devletlerin idare 
ıekillerlnde oldutu gibi, inaanların 

hususi dtiştincelerl ve hisleri üze
rinde de eaaah değiıiklikler yapb. 

Bugün gerek devlette gerek in
tan da itidal kalmamıthr, ya 

tamamen solcudur, Ruaya ve 
komünizm alemi gibi, yahutta 

tamamen aağcıdır, İngiltere ve 
muhafazakarlık dt{nyaaı gibi.» 

«itidal muharebeden eYvelkl 
cihanın malı idi, kan ve ateı 

dalgaları araımda eriyip gitti. 
BugUn herkeain dudağında 

daima ayni Uç kelim& Yardır : 
Hep, yahut, hiçi,, 

Bir Kartpostalın 
iki Fiatı Vardır 

Parlat• çakan Figaro gazetut 
yuıyor: 

0 Romadan geçen bir dostumuı 

M. (Muıolini) nin k rtpoat.,ıı ~ rmdan 

utın almak iatemif, 6 poz aeçmlı, 

dükkancıya ıormuf: 

- Kaça? 
- Tanesi 10 kurut! 
-Pek pahalı! 
- Olabilir, fakat Muıolinlnin ru. 

mldlr. 
- Daha ucuzu yok mu? 
Dükkincı arayarak bir tane 

(Hitler(ln resmini bulmut: 
- Var Hendim, buyurun 5 kuruta, 

fakat Hitler)lo resmidir, Muıollnio 
değili 

Bedava Meyva Yemek lstiyen Bize Gelsin 1 

Bu reeme L3ktığınız ıo.man eaki Japon 9inilerinden kopye edilmi~ sanırsınıı. 
Halbuki Romanyada yapılan bir köylü nömayişini gösterir. 

Bu sene dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi Romanyada da meyva o 
klldar boldur ki, kıymeti ııfıra düşmUotUr. Bu da köylüleri aciz içinde bırak• 
mıştır. 

Homanya rençperleri bu vaziyet karş111oda milli beyaz cepkenlerini giymioler, 
ellerine meyva ile dolu ıepetler almıılar, gayet muntazaın bir alay halinde cad· 
delerden geçerek • 

- Bedava meyva yemek isteyen bize gelsin, diye bağırmışlardır. 

Ha1k Kendisini Zevkin
den De Etmiye Başladı 

Fransız gazetelerinde okudu· 
tumuza göre, F ransada ttitün 
lnhlsan 1926 seneıinde mllıtakil 
bir idare haline getirildiği gUn• 
den sonra, verimi arttıkça art· 
mıı, ve nihayet dört buçuk mil
yar franga dayanmııtır. 

Bunun ıebebl birinci derecede 
fiatların artırılmıı olmaaıdır. 

Fakat "LU,, mecmuasında oku· 
duğumuza göre bu artma son 
noktaya geldikten sonra gerile
miye yüz tutmuıtur. Şimdi her 

sene (tOO) milyon frank ekıll
mektedlr. Bunun aobebl ise hal
kın zevkinden de keıecek dere
cede iktıaat etmek mecburiyetine 
dütmUş olmuıdır. 

" LU ,, diyor ki : 

Dört buçuk mt:yarlık varidat• 
tan her yıl 100 milyonunun ek• 
silmiye başlaması mUhim olmıya· 
bilir. Fakat insanın en iptidai ve 
basit zevklerini de feda etmiye 
mecbur kalması hepimizi dlitliıı• 
dürecek bir meseledir. 
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Nasıl Doğdu ? .• 
Naııl Ya1adı ? .• 

Nasıl Ôldi1? 
lllllııa . Z'ya ~akir ~,-============================• 

Ağacanyanın Evindeki Araştırmada 
Mühim Ves:kalar Bulunmuştu •• 

Kafkasyadan hücum ede-
cek Ruı ordularmm tazyikile 
geriye çekilmiye mecbur kalacak 
olan Türk orduıunun arkaamda 
bir cephe almak llzımdır. Keza, 
lngiliz ye Fransız donanmaları 
tarafından Çanakkaleye aaker 
çıkarılacağı zaman da, Çanakka
lenin Anadolu sahilindeki mllda• 
faa hattının arkasında bir lıyan 

çıkarılmalıdır. 

6 - [ liu madde, Kafkaaya
daki Rua ordusuna ve oradaki 
ermeni < intikam ) ve ( iatlhlaa ) 
alaylarına iltihak edecek gönüllü
lere ait bir takım talimatı ihtiva 
ediyordu.] 

Bu talimatnameden gözli açı
lan hükumet, ( Ağacanyan ) ın 
evinde daha dikkatli ikinci bir 
taharriyat daha icra ettir-
miı, bu defa daha mühim 
birtakım evrak elegeçirmlıti. Bu 
evrak, umumi ihtilal komiteıinin 
blltiln eararını ifıa ediyor, mey
dana çıkan ve ekseriıl lstanbu
lun maruf almalarından mUrek· 
kep olan (260) kişinin isimlerini 
bildiriyordu. 

Divanıharp müıtantiki V ehip 
Bey tahkikatı bllyllk bir dirayet 
we ehemmiyetle idareye baıla
mıı; Hırant Ağacanyamn lstintakı 
neticesinde, ıu hakikat anlaııl-

DllfW 
(Ermeni .lyaai fırkaları ittihat 

........ .. •llftWek bir 8ltiW 
komlteal Yllcuda getirmiılerdir. 
Bu komitenin riyasetini, Mısırdaki 
Bogoı Nobar Paıa deruhte ey· 
lemif tlr. T eıkilatın batında ikiıi 
Hınçak. lkiai Taınak ve difer 
lldsl de Ramgavar fırkalarına 
menıup alb azadan mllrekkep 
bir heyeti fa'ale yardır. lıtan· 
buldakl teıkilitı idare eden 
(doktor Benet) tir. (Tekirdağ 

Meb'uıu Muratyan ) ile ( Sabah 
ıazeteai baımakale muharriri 
Diran Kelekyan ) ise, b.. ihtilll 
komitesinin milrakıp ve milıaviri 
yazifelerini ifa etmektedir.J 

Hırant Agacanyanın bu itira• 
fatı Uzerlne derhal icap eden 
yerlerle ( Pozant) on ) ismindeki 
Ermeni gazetesinin matbaaaı ba
•lmış, araıtırmalar yapılmıı, ko
mite mensuplarımn isimleri kA
milen anlaıılmııtı. Bunu mllteakıp 
tevkifat bqlam1ftı. IJk partide 
tevkif edilenler araaında doktor 
Benet, doktor Emirza, Diran 
Kelekyan, doktor T orkomyan, 
meb'uslardan Dagavaryan, Mu
ratyan, Vartekia, Posta ve Tel
graf Nazıra Oıkan Efendiler ile 
diğer bazı mühim simalar vardı. 
Yine meb'uılardan Zöhrap Ye 
Hallaçyan Efendiler ortadan kay• 
b\>lmuşlardı. Tevkifatın adedi, bir 
iki gün zarfında iki yUz klıiyl 
bulmuştu. 

Jatanbulda bu hadise cereyan 
ederken viliyetlerde de mühim 
bir faaliyet gösteriliyordu. isim
leri lstanbul heyeti merkeziye
aiııde kayıtlı olan ve muhabere 
evrakları tutulan komitecilerin 
emirlerile ermeni kulüplerinde 
taharriyat yapılıyor.. Bu ihtilal 
teşkılatının uekadar genit ve 
cUretkarane esaslara istinat ettiği 

anlaşılıyordu. 
Bu vaziyet karıııında hükümot 

ricali ve ittihatçıların erkanı ka
dar Almanlar da ıaıırm şlardı. 

Karargibı umumideki Almanlar, 
tehlikeyi çok bilyilk görüyorlar; 
ihtilal ve car.usluk teşkilAtmın 
bukadar tevessü etmesi do:ayıaile 
artık ermeni milletinden tek bir 
ferde bile emniyet ve itimat edi
lemeyeceğini ileri sürüyor arcı. 

Divanıharp, Istanbulda teı kif 
edi!en ermenıleri derhal muha
keme etmiş.. ihtilal tertibat ve 
teıkllitmda, Anadoluda l:ıyan 
eden çetelerin harekatında, ve 
bilhassa (Van) faciasını hazırbyan 
esbap ve tahrikatta fi'len alaka
dar görUlen 3 J Ermeni komite .. 
ciani idama karar vermiıti. Cli
rümleri bu derece ağır cezayı 
müstelzim olmıyanlar ( Ayaf ) a 
gönderilmiı, suçsuz olanlar ise 
büsbütün tabliye edilmiıtl. 

Fak.at, it bununla bitmemitti. 
Takibattan her nasılsa yakasını 
kurtarabilen çetelerle, Kafkas a 
merkezinden kat'ı emir alan 
komiteciler, aon bir ümitle ite 
giriımişlerdi.. Ayai zamanda 
Mııırda, Bulgaristan da, Kafkaay a
da neşredilen beyannameler, ga
zetelere yazılan bitabelerle de 
blltün Ermeni milleti isyan ve 
ihtilale davet olunuyor; 

[ lradei ezeliyel ilahiye ile 
bUtiln Ermenilerin ketagigosu, 
~• ( Ararat ) ana kiliHal küraü 
•uaU.m1ıa patlrlld efJawa &9flaci 
Kevork hazretleri ) tarafından 

Türkler a 'ey hinde si dır olan 
(Muka:.ıdes cihat) fetvaın, katog: .. 
gcsluk makamının resmi organı 

olan (Ararat mecmuası) vasıtasile 
(Anakilise) nin (b:lumum hakiki 
e\ lada) olan ermeni milletine 
(namı İn) ya olmak üzere duyu· 
rulmıya çalışılıyordu. 

Tehlike büyüyor, öniine geçil· 
mez bir hal alı· ordu... Bazı yer
lerde ha) atla ından memnun olan 
ve Türklere kartı ka plerinde 
sam' mi mu'labbet zail olmıyan 
bazı hakiki Ermeni vatandaıları, 
bütün bu tahrikat& am·1 olan 
komitec lere kartı isyan etmek 
istemişlerse de korkunç tehdit ve 
intikamlara ht-def oımuşlardı. 

Borsada bir vakitler m~ktep 
muallimliği ve hükumet memur· 
luğu yapan ihtiyar bir Ermeni, 
taıkınlık eden gençlere naalbat 
vermek yüzünden komitecilerin in· 
tikamına maruz kalmış; bir Kece 
Sethatı köprüsünün DıtUnden dere-
ye atılmıı ve parçalanmıth· .. Ermeni 
unaurunun hükümet ve Tllrkler
den memnun olan zlimresi, adeta 
iki ateı araamda ka~mışb. Komite· 
ciferin amaline hizmet etmeyen
ler ölUmle tehdit ediliyorlar; bun
lara uymak mecburiyetinde kalan• 
lar ise, bOkümetin takibatı karşı· 
sında titriyorlardı. Komit6cilerin 
[ bu tahrikatı b&tftn Ermeni mil· 
letliae te1111il etımaeleri ) pek mu.
kal bfr Ya&lyet Uadu etmı,tf. 

( ArkHI y.ar) 

Eski Günlerden Kalma 
Bir Hayal 

Alman lmparatorlup11un o 
haımetli gtınlerinde her aene 
Klyel llmaaında, bizzat lmpara• 
torun riyaseti albnda deniz ef
leaceleri yapıhrdı. Bu ejlencelere 
hemen btltlln filo ile buıuai yat
lar lftirak ederlerdi, liman Kiln
lerce çeıit çeıit mU1abakaların 
vecdi ile çalkanırdı. Fakat mu
harebeyi mlUcakip Alman im· 
paratorluğunun tahtı göçllnce bu 

mtlaabakalara bir mllddet faaıla 
verildi, adeta unutulur albl oldu. 

Fakat Almaalar bu etlencelerl 
tekrar ihya etmeyi dlltllndlller ve 

ea parlağını da bu aeae yaptılar. 
Bu glSrdilğlnllz realm, Karlarube 

zırblıaındao alınnufbr. Ejlenceler 
mlloaHbetile biriken yatlan göa
termektedlr. Bu yatların sayııı 
(530) dır. 

~-----------, lstanbul ikinci iflas Me-
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bil' para olmadıtı flbi taafi1e edile

cek baıka bir mal da olmadıtından 

maaaaın kapatılmaaı için mahkeme• 

ye mlraeaat edileeeti bilinmek Gzere 
Ula eluaar. CS829) 

Suikast Tahkikatı 

Fransa, Paveliç'i Italya 
Hükômetinden f stedi 
( Ba,tarafı 8 inci yüzde ) 

tarafından takip olunan yakınlık 
ve t•şrikımesai yolunda yorulmaz 
bir azmile devam ve taahhnt 
ettikleri esaslar d~ hilinde kat'l
yetle yürüme) i kararlaıtırdıkla

rı n ı taarih etmi9lerdir. 

* 
Gerek Kıral Katol, gerek 

Yugoslavya birinci naibi Prena 
Pol Küçük IU!if konseyinin ka• 
rarlarını tasvip etmiflerdir. Di
ğer taraftan Yunaaiıtan Ha· 
riciye Nazırı M. Makıimoı ta 
dört Balkan devletinin daimi kon
seyinin ayni mealdeki tebliğini 
okumuştur. 

Bir Kadının lt .. •b 
Bir Fransız gazetecial, ffırya' 

ihtllilcil~rinden Pavellç'in doıtu. 
Güstav Perçek'in meteral jelka 
Pogorelek ile g~riifmtııtnr. 

Bu kad111, ıevişerek laayabaa 
karıştığı Perçek'ten, iılenea ciaa• 
yetler üzerine ayrıldığım ve yapı
lan tehditlere kulak asmadığım 
söylemiıtir. Gerek Paveliç, gerek 
Perçek Macariıtanla ltalyanın bi
rer ajanından baıka blr9ey deill
dirler. Çünkü ben, Perçek ile bll
Uin İtalya, Avuıtunrya ve Maca• 
riıtanı dolaşbm. 

Hayatımız bir cehennemden 
farksızdı. Nihayet yanından kaç• 
maya karar verdim. Yanımda bir 
Macar pasaportu vardı. Bununla 

Amerikaya firar ettim. Oalar, 
mütemadiyen topladıkları paraları 

ltal) an ve Macar bankaluına 
yatırıyorlardı. Ben, onları Hırva
tiataaıa dfitmanlanaa aabl11111 
biliyorum. 

Macaristan• Oıtımaton 
Yerllmemlf 

Belgrat, 20 (A.A.) - Yugo1-
lav hilkiimetJ tarafından Macari .. 
tana hiçbir llltimatom Yerilme
miftlr. 

Havaa ajansının Belgrat mu• 
babiri, ecnebi membadan çıkan 

ve Yuioslavyanın güya Marailya 
suikasti neticeıinde tatmin edici 

bazı feyler istiyen bir oltlmatom 
verildiğine dair şayiaları katiyen 
tekzip edecek vaziyette olduğunu 
söylemektedir. 

Soğukkanlılığı n muh3faza eden 
Belgrat siyaat mahafili böyle bir 
ıey dütilnmüt değillerdir ve 
mea'uliyetleri teıbit eden tahkikat 
bitmeden hiçbir şeye teıebbilı 
edilmi} eceğini söylemişlerdir. 

iyi bir menbadan ıöylendlğine 
göre, meselenin, h.atta milletler 
cemlyetiae bile aevkedilmeıi muh
temel değildir. 

Bir Noktayı T•srlh 
Blikrq, 20 (A.A.) - Manilya 

auikaıtinden evvel orada ikamet 
etmİf olan ıabn Uataıi'lerin reiıi 
Paveliç olmayıp M. Jorj Paveleaen 
isminde bir Rumen olduğu ve 
iaimleria benzeyiıioden dolayı 
Paveliçin Marailyada ikameti zan
DIDID meydan a 'dığı anlaşılmıthr. 

Pavellçl Fransa istedi 
Marailya, 20 ( A.A ) - Kral 

Alekaandr'ın katli tahkikatı ile 
mefiUI mnatantik, Ustaşi T etbiş 
Cemiyeti Reiıi Pave.iç'in Torin~· 
den Marsilya'ya nakıini talep 
etmiftir • 

Annesi, 20 (A. A.) - Sen 
Jolyern istasyon memurlarından 
birial Pavleviçi resimlerinden hiç 
tereddllt etmeden tanımıştır. Me
mur 4 teırlnievvel 1934 te kendi-

ll•z~anlard•n ll•l~I 

alne Belırat için bilet verdiğini 
ılSylemlıtir. 

G&rllnlite bakılıraa Pavellç 
Franaadan ıulkaatten evvel ay• 
rılmıı ve Fransız polisinin talebi 
üzerine tevkif edildiği ltalyaya 
gitmiıtir. 

Londra Deniz 
Konferansı 

( Battarafı S inci yBzd• ) 

Amerikalıların lıilyQk ve Atlu 
Okyano•lerında ml•'afaa edUecell 
ı••lt aahil!eri vardır. Buaua bari• 
cinde Uzak Şarkta lıGytlk menfaat• 
lara aahiptirler. Faz a l11Gbabri eri 
olmadıtı için hareket kabiliyeti 
fazla b6y0k gemilere ihtiyaçları var
dır. 

Japonya ise Çin deniz'nde mut'ak 
hakimiyet pe9indedir. Ayr ca Büyük 
Okyanoata çok mUteyaklcız bulun
ması icap ediyor. 

Bin!.enaleyh hem allı r'ath, llem de 
kudretli krunzör ve hattı harp ge .. 
milerine lüzumu Yardır. 

lnsıiltere hUkumeti, hattıharp ge• 
milerinin tonııjını 25 bin, kru vzar
lerlnkini de (7) bin olmak llzere tem• 
dit ettirmek iıteyor. Amerika 35 bin 

ve 10 l in toni ato isteyor. J ponya 
lae umumi l:ir tonilato miktarı iste• 
yor. Bu ıuretJe iıte:liti miktarda, 

iıtediti haciınde gemi yapmak imka
nını elde etmit olacakt r. Huna mu• 
nffak olamazu Denizalb gemileri 

için 80 bin tonilato, kruvazörler için de 
Amerika il• müuvat taleblndedirler. 

Halbuki V:otngton ve Londr:ı mu
ahedeleri bu llç deYlet araaında fU 

nlabeti kurmuttur: lngiltere S Amerika 
1) Japonya 3. J ponya buna muhaliftir 

ye yeni bir muahede yapmak lateyor, 

bunu iıterken de tec .Yl1zi ıilihların 
tahdit, tedafili olanlı:rın da artbrılm:ıe 

ıın l taraftar ır. Bu, japonyanın itine 
elYerh or ve diğerler.nink'ne elYerme
yor. Zıra, j2po ı hakimiyetini Çin de. 
nizincle kurm ya yr.rayacaktır. Btı 

noktac'an bir ıınl ıma imkanı çok zoı 
grliönl1yor. - Sur ) ) a . ........................................................... .. 
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Rahibin Hiddeti ! .. 
Müteassıp Papas, Dişlerini Sıkarak Baıun Fransuvaya 

Çevirdi, Bir Takım Sözler Söyliyecekti .. 

Vatik .. n, bugtın Şarlken' e (kiliıe
nln en aedık evlldı) namını veri
yor. Dün de Franaa kralına aynı 
unvanla hitap ediyordu. BuıUa 
Hazreti banan manevi ıaltanatını 
idare edenler ıuau bilmelidirler 
ki; Şarlken, naaıl bir ( Mncahidl 
faa) Şövalyeal iae, birinci Fraıu•a 
da aynı ııfatı taıımaya !Ayık bir 
klllae aıkeridlr... Eter Franıa 
IU'ayaaın Tllrlderle lttlfakıadan 
korkuluyoraa, o halde Franaaya 
b1ru merhamet etmeli.. V aluYa 
'uedaaıaın utl eYIAdı birinci 
rrauuya, Şartken gibi bir ttlre
fly• ezdirilmemelidir. Benim 
t'adrlt andanından kurtulmam, 
f ranıaya neye mal oldu, biliyor 
muıunua muhterem peder?. 

Bu acı hakikat karı11anda, o 
tunç ıf bi metin rahip bir aarsıntı 
hluetmlı, dimdik duran baıını, 
yavaı yavaı baıka tarafa çe
Yirerek: 

- Evet, biliyorum. 
Demlıti... Birinci Franıuva, 

Jlttlkçe hararetlenen tavrı ile 
tör.Une devam etmlıtl: 

- Şu halde, zavallı Fransanın 
Ye zayallı Franıuvanın ne kadar 
a§n bir yUk altında kaldığını 
pekili hiuedebilirslnlz ... Mamafih, 
ıize şunu da bir kıral 11fatile 
16ylUyorum ki, Franaa sarayı, 

Ttlrklerle hiçbir reımt mukaveleye 
ılrlımemiıtlr. Yalnız bazı hldiaat 
bana lıpat etti ki Tllrkler, bak-
11zlıja utramıt bir millete ve fe
likete duçar olan bir kırala kartı 
emıalaiz bir ulOnllceaap ı<>ater

mlfler •• Ve ... 
Mntea11ıp papaı, diılerlnl 11-

karak batını Franıuyaya çeYlrmit. 
tekrar etmlttl: 

- Ve •.. 
Fakat, aalon kapıaının 6ntln

den gelen bir teırifatçının aeıi, 
. lkiılnin de 16ılerlni bir anda 
keamlıti: 

- Monpelye peakopoıu .. Mon
ılnyör, Pliıye... Ve... Iıtanbul 
ıebrinin fatihi Sultan Mebmedia 
torunu.. Sultan Cemln oğlu.. Ş6· 
Yalye Cem •.. 

Salondaki fıaılh bir anda ke
ıilmiı; bütün baılar, kapıya çev• 
rllmitti. Rahip L<Syiilinın geldiği 

dakikadanberi sinirleri bozulmuı 
olan Kıral Birinci Fransuva şimdi, 
hiç Umit etmediği bir anda Şö

valyenin ismini ititince bUyUk bir 
heyecan sıeçirmlı .• Tahtanın arka
lıtına dayanarak, ellerini kapıya 
doğru kaldırmaktan batka bir 
hareket ıöıtermemiıti. Belki bir 
ıey ıöyliyecek, o andaki hiaıiya
tını izhar edecekti. Fakat, haa
aas bir yerinden yaralanmıı bir 
canavarın homurtuıuna benziyen 
bir aea buna meydan ••rmemiıti. 
Dev cU&1ell papaz birdenbire ye
rinden fırlamııta. 

- Aman yarabbi 1.. Hıriıtl· 
yanlık binasının bir köteaini yı· 
kan bir barbann torunu.. Mu
kaddeı dinimizin bir düımam •• 
Bir Türk oğlu.. Fransa sarayına 
giriyor.. V • dindar bir hıristiyan 
olmaaı JAzımgelen Kıralın hur.u· 
runa çıkıyor.. Kilfrün bu dere· 
cesine b\hammül edilemez... Hat
metpenahl.. Demek ki Karallar 
da yalan söy üyor? 

Bu son söz, Franauvaya bir 
kırbaç gibi teair etmi9ti. Kıral 
birdenbire yerinden fırlamıı, ıöz-

lerini Löyula'nın gözlerine dlkmlı .• 
Diılerinl sıkarak : 

- MonıinylSrl.. Karalların da 
papaalar kadar yalan söyleyip 
ı6ylemed:klerini bllmiyorum. Yal· 
nız size ıunu ihtar etmek 
mecburiyetini hl11ediyorum ld .. 
ben, F ranıuva dlS V aluva, ıiıe 
yalaız hakikatten bahHttJm. 

- Ben de bunu bir hakikat 
olarak kabul etmlıtlm. Fakat 
itte timdi.. ıör.lerim görtiyor, •• 
kulaklarım ftitiyor.. ıarayınır.a, 
bir TOrk, bir din dllımanı kabul 
ediyorsunuz. .. Buıöne kadar; hiç
bir hıriatiyan kıral, bir TOrkle 
kartı karııya gelmemlıtlr. 

- Fakat ... 
- Size bqında bulunduğum 

(Tarikata 11& ) namına emrediyo
rum. Bu Türkll, derhal aarayınız• 
dan uzaklaıtırınız. 

- O, Monıinyör.. pek ileri 
gittiniz. Franaa sarayında emrede· 
cek yalnız bir ıahıı vardır. O da, 
kır aldır. 

Bu sözlere, llçllncll bir aeı 
karıımıf.. Gerek kıral ve gerek 
rahip LöyulA, baılarını seı gelen 
tarafa çevirmeye mecbur kalmııtı: 

- Rahip efendi!.. Niçin oka
dar telif ediyoraunuz ? .. Haımetlii 
Frausa Kırah Hazretlerini bcı 
dakika ziyaret için huzurlarına 
çıkmak ıerefinl kazanmam, bil· 
haua llzin emirlerinizi lf a etmek 
lçindJt 

Bu ılSzleri, tahtın 6nllnde dim
dik duran Şövalye ıöylemitti. 
Yüzlerce la18D bulunan aalonda, 
ıu aada bir ıinek uçaaydı, hiç 
1Gpheıiz ki kanatlarının HIİ iti
dilecektJ. 

Herkuin ıGr.lerl ve kulaklan 
bu ıabaeye çenilmiıtl... Rahip 
USyula birdeabire Hndelemiıti. 
Oturduiu koltuktan 11çramıı, t6-
Yalyeye doiru bir adım atmıı: 

- Sen.. aen.. aman yarabbi .• 
dea1ek ki, karıımda duran sensin 1 

- Evet, rahip efendi.. bizzat 
ben... ltalyadaki F ondi kaaaba
ıından Madrite ıönderdiğiniz, 
ben... Aradan epeyce zaman geç
ti. Belki de niçin ıönderdiğinizl 
unutmuıaunuzdur, mtlsaade buyu
rursanız, size onu da hatırlatayım. 

Tunç kadar metin yaradılmıı 
olan bu komiteci papazın meta· 
neti, ömrllnde llk defa olarak. t.
r.elzllle uğrıyordu. BütUa vücudu 
titriyor, diılerl birbirine çarpı· 
yordu. 

- Fakat, aen ölmedin mi? .• 
- Ben mi, muhterem rahip 

efen dil .. Birçok defa 6ldilm ve di
rildim. Iıte timdi de Madritte 
yarıda barakmıya mecbur kaldı· 
iım emrinizi ifa için buraya •. 
Franaa ıarayıaa.. Haşmetli Fran· 
~. kıralı Biriaci Franauva hazret
retlcrinin buzurlarıaa sıeldlm .• Fa
kat timdi ıizl bu kadar bOyllk bir 
telif içinde ıördiliüm için o em
rinizi tamamen ifa edip etmemekte 
tereddüt ediyorum... Bir Türkan 
buradaki mevcudiyeti sizi niçin 
bu kadar hiddet ve lnfiala sevk· 
etti, Rahip efendi? .. Ben, ve da· 
marlannda benim kanımı taııyanlar 
rliinyaya yalnu din için gelme• 
mitler .. 

C Arkau var) 

SON POSTA 

Artist Kadının 
Rop/arı Ne 
Kadardır? •• 

- Aman, yetiılıi odamda rop
larım yaaıyorl. 

- T elit etme cıaım. Senin 
meadlJ kadar klçDk roplann 
yanmıı ta, ı&aalıtlr bile. 

ltalganın 
Iktısadi l 
Vaziyeti 

Gironal d'ltalia gazetHI bu 
memlekelln lktısadi vaziyetini 
meydana koyan dikkate değer bir 
tetkik neıretmittir. ltalyanın dıı 
ticaretini de göz önünde tutan 
bu yazıda bilhassa ıu tafsilit 
lktısadt vaziyet hakkında iyi bir 
fikir vermektedir : 

ltalyan blltçeainln açığı geçen 
sene Uç milyar 796 milyondu. Bu 
aeneki bütçede bu açık Uçte bire 
yani bir milyar 630 milyona in
dirilmiıtir. 

Hayat 1930 seneaine kıyaaale 
yOzde 24 ucuzlamıştır. 

Reamt lakonto yüzdesi 1930 
ıeneai aonundanberi 5 buçuktan 
yllzde ilçe d&tmlltt&ir. 

Son ıene içinde taaarnıf ıa .. 
ıapları dört milyar artmııtır. 

Adi lflialar ve proteatolar 
miktarında g&r.e çarpan bir azabı 
vardır. 

Sanayi mamulib artmaktadır. 
1928 1eae1i iıtihıallb 100 fane

• dilıe 1930 senealade 71 olan 
lstlh18llt ( 1933 ) te (91) • yllk• 
aelmlttir. 

Blitlln bu mllıait vaziyetlere 
ratmen dıı ticaret bUinçoıu iyi 
değildir. 1933 Hneainde azalmakta 
olan ticaret billçoıu açıj'ı 1934 
aenHİ ilk yedi ayında yine çatal
maıtır. Bunun sebebi ihracatın 
ithalita luyaala daha çabuk ekıil· 
meıldir. ihracatın duruıu kıımen 
iısizliği artırmııtır. 

* BerUoden yazılıyor: Madend
--0-ü-ng_a_-. lik tirketi dlloya 

bakır, kalay, kur-
mad•ll ıun ye çinko lstih-

i Jt i lrsaldtı aalitını 1933 ae-
neıi ve daha evvelki yıllar için 
ıöyle tesbit etmiıtir: (Bin ton 
olarak] 

Madenler 1931 1932 1933 
Bakar 1367 9i2 1131 
Kalay 150 98 87 
KurfUD 1362 1138 1178 
Çinko 1000 782 1000 
Kalay lıtiına edilecek oluraa 

1933 seneaiode hemen bUtUn ma
denlerde yeni bir faaliyet baılamıı 
bulunuyor. Diğer madenlerin he
men hepsi 1932 ye kıyaıle hafif 
bir yükıelit ıöıteriyor. 
-·~ ................. ~····~ 

Her akşam 

NOVOTNi'da 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRA~ KONSEm 
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BiR VAPUR HIRSIZI .. 
..At•iıd• •k•rautıam ıabrlar, ha1atı.:=bıy&k bir luıaını tlealade ı•tlr•• ltlr laılllı 
kaptaaı tarafta.taa JHılaııbr. BIHat kaadlılaln ıahlt old•tu Y&kalu•.. blrlal •• 
latmaktachr.,, 

. 
1 

Vapurda feYkallde hl
dlıeler çıkablleceifne laik• 
mettiğim lçladir ki, kat'I 
emirler vermlıtfm : 

0
- Mııtr Monty Larlk'ıln hlt

blr hareketi ıazden kaçınlmıya
caktır .,, 

Onu ilk defa olarak, uzun bir 
Akdeniz aeyabatine çıkmak llzere 
ıonuncu İngiliz limanından aynlır
ken gtlvertede görmOıtUm. Ken• 
disini eıkl zamanlardan çok kur• 
naz bir hırsız olarak, okadar iyi 
tanırdım ki, timdi benim kumanda 
ettiğim bir gemide muvaffak ol• 
maaına ihtimal yoktu. Fakat hak
kında emirlerimi verdiğimden bet 
dakika sonra beni ıaıırtan ikinci 
bir karıalaıma oldu. Bu, bütnn 
Avrupa poliılerince tanınmıı bir 
adamdı. Blnbir adı vardı, amma, 
en ziyade Roaslin deye anılı
yordu. 

Larikı ile Ro11lin'in blrbirle· 
rine dlltman olduklarım bilirdim. 
lklalol birden vapurda ıörmek 
bu noktadan botuma gitti, kendi 
kendime: 

- Eğleneceğiz, dedim. 
ilk hldlae, denize açıldıtı

mızın llçllncD ıOnll oldu, ( Cebe
IDttarık ) tan henlla geçmittik. 
Gec•ydi, aalonda balo vardı. 
Fakat ben bq on dakika kaldık
tan ıonra itimin bqına d&nmtlr 
tim. Larika'in beni 16rmek lıte
ditlnl haber verdiler, yaaıma 

geldi: 
- Sld rahabız ettim, dedL 

Fakat vapura ayak baıtıtım güa 
nizamname mucibince btıtlln kıy
metli etyamı size tevdi ederken 
bir tey unutmuıum, 16tfen onu 
da alınız! 

Kllçük, Ilı.eri mllhllrlO bir 
paket uzatb, alıp kaaaya koydum. 

Üç hafta hidiıeıiz geçti, aon
ra, vakalar birdenbire yekdiğe
rini takip etmeye bRıladı. 

Vapurda Vanbring isminde 
zenıin bir karı koca vardı. Bir 
ıece kamaramda beni bul
mıya sıeldiler. Kadın boynun· 
da taııdığı on bin allan 
kıymetinde bir elmaıın danı ea
naıında çalındığı ıöyledL Ve bir 
albn zincir g&ıterdi. Elmaaı bu 
zincire takılı imif, keallerek alın
mıı; ıordum: 

- Miıiı Vanbrinsıl Kimlerle 
danı ettiniz? 

Saydı, aaydıklarınıo içinde 
Roıslln de vardı. 

- Bir noktadan tilpheleniyo
rum, dedim, fakat ittiham kolay, 
ispat ıUçtllr, aizden rica ederim, 
bir mUddet bu meseleden biç 
kimıeye bahaetmeyiniz ve beni 
hareketimde •rbeat bırakınız. 

Erteıi gln okuma aalonunda 
Larikal buldum. Bir maunın Dze-

tine llllmfl, Jd , .. 
zıyorda, yaaıncla ela 
klmH yoktu. 

- Larlkı diye ı6ze bqlac:hm, 
blrlbirimlr.I eıkl zamanlardan ta
nırız. Buna Kl••nerek bug8a ıı.
den bir yardım lıteyeceğlm. 

- Hayhay! 
- Malum mesleklnlzl bırak .. 

rak, muvakkat bir zaman için poe 
Hı memurluğu yaparmı11nız? Bir 
elmaa kayboldu, bulmak llr.ım1 

Yllzüme bakb, hadiseyi anlat
tım, 1Upheml ılSyledim, Roulinl, 
sevmediği için bldfse hoıuna git
ti, bir mtıddet dtltilndti: 

- Rossilinln ötedenberl elmaı 
yankesiciliği yaptığını billrlm, d .. 
di. Çaldığı tqları potinlerinin &k· 
çelerl araaına aakladıtını da ha
tırlarım. Eğer bu ip o yapmıı 
ise anlamak gllç değildir. Kama• 
rumcla bir arqbrma 7apuuzl . ~~ 

Oıece Roullnia yemete alt• 
meaine intizaren kamara11nclaa 
geçen koridorun bir k6ıealade 
bekliyordum. Bu ( Larikı ) • ben
zly ordu, muhakkak beadea enel 
bir araıbrma yapmak latemlf, 
fakat kamarayı dolu bulunca ıerl 
dönmllt olacakb, arkuındaa ... 
tirttim, fakat tam kamaranın 
6n0ne gelince kapıyı açık bul
dum. Roulin lçerdeydl ve ellnde 
bir potin, &kçulle mqpldll S.. 
nl görliace yerladea fırlayarak 
potini pencereden denize atb, 
ıonra bana: 

- Bir ıey ml lltlyonunur.? 
diye ıordu. 

Cevap vermiye ltlr.um 16rm .. 
den yazıhaneme d&nerek Van
bring ailesini çatırttım: 

- Elma11nızın Roulia tara
fından çalındığı muhakkaktır. Fa• 
kat adam bunu denize attıtı için 
ispatı mlimklln değildir, müte•• 
ıifim, dedim. 

Tam bu ıırada kapı açıldı Ye 
Larikı'in mlltebe11im ılmaıı ı&
rUldli: 

- Slr.I rahataır. ettim. Fakat 
neyi konuştuğunuzu bUdijlm lçla 
Umit ederim, beni mazur g6rllr
ıllnilz, dedi. Sonra kadına d&ne
rek sordu: 

- Şimdi bir peri denize atı
lıp ıizin elmasınızı bularak , .. 
tirıeydl memnun olur mıydınız ? 

- Elbet 1 
- Kendiıine 500 albn mtıkl-

fat verir miydiniz? 
- Şnphe mi var? 
- O halde kaptana 16yl .. 

yiniz, beaabınızdan (500) albn 
olarak tu maaanın Ozerlne koyıunl 

Miıia Vanbrinı hem seviniyor, 
hem de anlamakıızın dlnleyordu 
bana d&nerek : 

( DenDU 11 iaci Jlae ) 
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Şampiyona ına Doğru Futbol 

lzmi, BuS 
E · ·zden 

e s·rinc· iği 
lacak ı? 

Oatt11: Dii11k4 •aç a• bir ••staat1111•, altta: Frobi111gr lcrııo11zöril 

( Baotarafı l inci yüzde ) 
ıebep yoktur. 

Betikte, Takımı 
Beşiktaş takımı da Burıa 

maçlarına lstabul namına lıti· 
rak edecektir, Fakat takımın 

Bursaya ne ıaman gideceği h • 
nUz belli değildir. 

Bugün v ya yarın gitmesine 
ihtimal yeriliyor. Bursada tampi
yona maçlarımı hangi gün başla· 
nacağı da henUz bilinmemekte· 
dir. 

Fenerbahçenln lngillz 
Tskımlle Maçı 

Dlln sabah limanımıza gelen 
logfliz donanmasına mensup bir 
mektep gemisi vazifesini gören 
( Frobisher: Frobişayr ) kruva· 
alSrfinUn futbol tekımile Fener
bahçe takımı arasında öğle· 

densonra Kadıköy stadında bir 
futbol mr çı yapı'mıştır. Müsabaka 
baştan sonuna .kadar Fenerb~hçe· 
nln hakimiyeti altındn geçm ıf ve 
neticede Fenerbahçeliler t-8 galip 
gelmişlerdir. 

Genç Bir porcunun ÜlümU 
Beşiktııo j mnastik kulilbllnden; 

ihtiyat znbit mektebi Hukuk • Ceza 
muallimi 1abakı Cemil Beyin 19 yatın· 

daki biricik otlu Kabatıı9 llıHI tale
bH"nden ve Be1ikta9 jlmna1tik ku-

IObO genç fampiyon takımı ıol nç·tı 
(Leblebi Muzaffer) Gç ay evvel yııka-

1 ndığı haatahktan bugüne kadar 

kurtulıım•yarak Cerrahpaıa ha.tane• 
ıinde nf t et iotir. 21/10/934 Pa-

z r günü öğle namazı Beşiktaı cami· 

inde k ılınarak ıılle kabristanı olan 
Yahya efendi derglhınn gömOlecektır. 
Allah ailesine ve bu renci Hven:ere 
1abır lhun etsini 

Bir Sporcunun Şikayeti 

Türkiye futbol birinciliği için şehri
mizde Beşiktaş takımilo grup şampi
yonluğu maçı yapan Bandırma futbol 

takımının haftalık spor mccmuaların
dnnbirinde bir ı esmi çıkmıf, bn resim 
il&erine bazı nıutalealar ytiriltülmUttür. 
Bandırma takımı oyuncularındanbiri 

bize müraaant ederek takımın tam te
ısekküllu reeıniuin çok vazıh olarak 

''. oo Posta., nın geçen Pazartesi nüe
lıaeında çıkbğını, o mecmuada çıkan 

fotog raf üzerine yürütülen can sıkıcı 
mutal alarm doğru ve varit olmadığını 

bildirmiş Te şikayet etmietir. Kaydedi
yoruz. 

~~ ---====:::ı:==::=c:=:========:oc:====-==--=======ı 
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İstanbul BORSASI 

Memleketin her tarafında 
20. 10· 1934 

• 
1 

ve 

ÇEKLER 
k~ruş ku~ 

Lendra 15111,53 Prag Jll,0) 

1 
NH • ,.,ıc o,79ll Vlyaı• 4,2763 
Parlı 17,06 Madrlt IS,8175 

1 
Mlılıt• 0,28 Berlin 1,9730 
DrlkHI ••• o~o Varıova 

SON POSTA 

Öz TU kçeyle 
Deneme 

Bir Değirgeç 
Daha 

On bir cDmhuriyet yılında hergOn, 
her itte bir parça da ıa ilerledik. On 
bir 1ıJda, on bir yılda yapılamıyacak 
itler yaptık. 

Eıki çağlarda bir tek değirgeç (1) 
bacaaandan duman çıktıj'ı görnlmeakeo 
bugQ yurdun her yanında 1ayıaı 
kolay kolay aayılamıyacak kadar çok 
defirgeçler iıliyor. 

Kendi yatımıala kavrulamıyacatız 
dftıllnc ıi yok .. Artık kendi yatımızla 
ka nula biliyoruz. 

Yurt bizim, yurdu bHleyecek, 
yurdu giydirecek, yurdun blltln bun· 
lannı ( 2 ) giderecek nesneler yurt 
içiDde, yurdun detira-eçlerind• yurt
datlar elile yapılıyor. Ne mutlu bize 1 

* Enelkl gün Turhald bir teker 
değİrifeçi eçılma fenl' ti yapıldı. Bu 
a~ı.lm.• t•nliQ'Jnde deterli ( 3 ) Ba~~e
kılımıa de vardı, Orada ö:ı:ICl sliz er 
ı5yledi. 

Bu slSzlerin eo acar yanı, aözün 
doğru1uğunu göateren, it yapmak için 
kurulmuı bir değira-eç n karıısında 
aöylenmlı olması idi. 

Yapacağız, demek kolaydır. Gllç· 
lak, yaptık demekted'r. Bnytıklerimiz 
yalnız yapacağız demiyorlar. Yaptık 
diyorlar. Ne mutlu onlara 1 

/sm•t Halu•I 
1 - DekJrgeç - fabrika 
2 - Bun • ihtiyaç 
3 - Değerli • kıymetli 

Öz TUrkçeyle Bilmecemiz 
DUnkU Bilmece 

1 2 3 4.5 6 

;1,~IFf 
3rnT NtA N 
!~I!~;; 
611~ AK 

8ugUnkU Bllmectl 
Bot dört köıelerl ataj'ıda yazılı 

manalara gelen ~z TOrkçe kelimelerle 
doldurunuz. Bu sayede bena vakit 
areçirmif, hem de az Tilrkçe kelime
leri 6trenmit olur•unuz l 

Soldan 1ağa: 
1 - Umumi 
2 - Cao, hayat 
3 - Bir nota • Alfabenin doku-

zuncu harfi 
4 - Rabıt edatı 
5 - Gündüziln zıddı 
6 - Kutlara ve batka baynnlara 

verilen yiyecek 
Yukarıdım eıaA"ı: 
1 - İ erinin zıddı 
2 - Gayret 
3 - İıfifbam edatı • Bahriseff t 
4 - Gen "ılik - rutubet 
6 - Elcl .............................................................. 

v 
( Batarafı 10 uncu sayfada J 

Lütf n Efendinin söyledi· 
ğJnl yapınız. dedi. 

Kasayı açtım, ailenin para· 
ıından (500) altın ayırarak masa· 
nın üzerine koydum ve ı 

- Haydi bakalım, Lariks, 
dedim, periye 116yleyinlz, elması 
getir11ln 1 

O: 
- Perl gelmlı ve elmaıı geti· 

rerek ıizin lrnsanızın 1 çfne koy• 
muıtur, demekle iktifa etti. Size 
vapura g:rdiğim gun emanet etti· 
ğim paketi çıkarınız! 

Paketi çıkarıp açtım. Vanbrfng 
ailesinin çalınan elması içinde idi. 
Doğruıu bundan hiçbir fey anla· 
mamıştık, aptat aptal yekdiğeri
mize bakınıyorduk. işin nazik 
noktaaını anlatan yine Lnrikı 
oldu. Dedi ki: 

- Ro11slin 'in bu vapura, şu 
elması çalmak için geldiğini bili· 
yordum, Bir defa buna muvaffak 
oldu mu, elinden alınamıyacağına 
da imanım kadar emindim, bina· 

Sayfa 11 -
sızı 

enaleyh kendisine takdim etmeye 
karar verdim ve daha ilk gece 
elması çaldım, ıeklini biliyordum, 
daha evvel bir benzerini yaptır· 
mışbm, çalar çalmaz yerine tak• 
tım. Bir müddet ıonra Rosslin bu 
ıahte elması çaldı, potinfain ökçe
sine sakladı. Memnundu, fakat 
ben o gece kendisıine gidip, elmaıı 
çaldığından şüphe edildiği için 
kamarasında araşhrma yapılacağı• 
nı söyledim, korktu ve az sonra ıisl 
karıııında görünce sahte eJmaıı 
ihtiva eden potini denize attı. 

Hulliaa: Hakiki elması daha 
evvel ben emniyet altına almasay· 
dım, o çnlacaktı ve denize atacnk· 
tı. Binaenaleyh timdi kazandığım 
(500) altın boşuna değildir, ve 
benim için bUsbütUn ıevkhdır. 
Hem kazançtır, hem de sevme

diğim bir adamın ıırtından kpza· 
mlmıştır. 

Ve masanın zerindo duran 
(500) altını olarak dışarıya ç.ktı. 

-=-=====-=====;;::::==~====-====~-===--==~~ 

fstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Kom·syonu Reisliğinden: 

Kumaşı Tıp talebe yurdundan verilmek Uzere talebe için dik· 
tirUecek 380 • 400 adet Palto olbaptaki şartıameıile ve 6 ikinci 
teırin 934 Salı glinU saat 14 te aleni mfinRkasa suretile ihalesi 
yapılacaktır. Isteklllerin müracaatları. '•6823,, 

Son Posta; şimdiye kadar fstanbulda 
gazete bayiliği yapmakta olan Art D 

Ef. ve orta arı ile 7 Aftastos 934 
tıırihinden 

kesmiştir. 

ltibaren nıünaıebetini 

Taıra bayileri : Bu hususa nazarı d'kkatinizi celbederiz. 

KOLA Vtt LEK Ci USTAS ARANIYOR 
Taliplerin 22 Teşrinievvel Paz rtesi günU akşamına 
Sırasenilerde Çankaya kolahanesine müracaatları. 

kadar Taksim 
(38t2) 

,~ .... - ... , Gebzeli 
• 
1 A 

Ticnretha~esinde zirdeki 
fi atlarla 

4,50 x 21 
4,75 x 19 

500 x 19 
30 x 5 

Lira 
15 
15 
16 
32 

Amerikadan getirdiği yeni 
otomobil lbtiklerinl diğer 
markalardan % 50 tenzilatla 
satmaktadır. 

lstanbul DördUncU icra me· 
murluğundan: Galata'da Perşembe 
pazarında Arslan hanında 1,2 No. lu 
yazıhnneyi ıkametgihı itfha:ıı: ey'eylp 
elyevm iknmetgihı meçhul bu • non 
Madam Odet Fon Firamgard fon Fors• 
t nberge. lıtanbul Umum Sigorta Şlr
ket;ne izafeten memur yetimizin 934 
5270 numara tahıtta tı:ıkibe mfitesarrıf 
olduğunuz Beyoğlunda Aamalı Mesçit 
ınahal:eııinin caddei kebir (İs.iklil 
caddeıi) ve Lfitin çıkmazı ıokakla
rında kain 1, 1 mOkNrer 3,5 Oç defa 
5 mükerrer 7,356, 358, 360, 360 mD· 
kerrcr yeni 1, 3, 5, 7, 9, 11, l ;i, 294, 
296, 298, 300, numaralarla mOrııkltam 
gayri menkulün nısıf hissesinin birinci 
derece ipotek idareai mukabilinde 

ar yoruz. 

Pek yakında her(Pazarteal) 
günü Tlirkiyenin en ciddi, 
en güıel ve her sınıf okuyu
casunu alikadar edecek 

1 1 

1 

4,2ll~ 
Allaa 63,41 Pettc 3,99ı:ı 
Cınene r,4~!S BClkrat 7P,82S 
!efya 66,7925 Bdırat 34,862'1 
A•ıterdıa 1,1734 •Ioı"ova 1089,5J 

ESHAM ve T AHVlLA T 
Lir Lira 

Fırtınada 
Felaketin 

ı ,.,'ion 
Bir 
Önüne Geçildi 

Adree ı Galata, Karaköy, 
Hamam sokak No. 3 ve 12 

:I> Şubeai: Burn Yeni yol No. 90 

~~----ll::ml-------~ DABCOVICH va ŞUrekAsı 
T lı 44708 • 7 • 41220 

mezkur tlrketten istikraz: eyle iğinis 
65 bin liranın takip tarihi olan 6/10/934 
tarihine kadar olan tevarihi muhteli
fede verdiginiz mebaligi folz ve resül· 
mal ile şirket namına temlik edilen 
komisyon ve muamele vergisi nıuka• 
blli olaral< bedettenzil 18/ı?/934 tari
hine kadar teabit o'unan hesaba 
na:r.ar~n resülmal ve fnizden bakiye 
mat'uplnrı olan 62467,25 liranın ]H/2 934 
tarihinden itibaren feraiti müdayene 
d!Jireılnde yüzde dokuz falı ve mez
kGr tirkete temlik edilen ıcnevi 9o 3 
meırut komisyon n \lcreti vekalet 
ve ı:gorta dedeli ve maurifi c .. riy• 
ile ve gayri menkul rehnln paraya 
çevrilmeai ıuretile tahaill talep edıJ. 
mit ve tenzim edilen ~deme emri 
ipotek akdinde irae t'tmedlğiniz ika. 
met~lbınız:aı gönderilm:f ime de ödeme 
emri zahrına verilen meıruhnttan 
mezktlr ikametglhda halen o madı. 
tınaz ve nerede oturdutunuz bilin
medij'l anlaıı: mıf olduğundan yuk <ı rda 
yaz.ılı borç m11 arafları iıbu ilin tari
hinden itibaren 30 gün zarfında ö.:le· 
me:ıiz, bo ·cun bir kıamıoa •eya 
tnmıımınn vey. but alacaklının takibat 
fcraaı hakkına dair bir itirazınız varsa 
yine "itbu ilan tarihinden itibaren 20 
giln içinde blldirmeni:ıı: ve bildirmedi-

( Büyük Gazete ) 
çıkacaktır. .. 

Memleketin her tarafında köy, 
kas ba, şehirdeki olup bitenleri, 
halkevleri, llpor klübU, gençlik 
hareketleri, mekteplerdeki müsa
mereleri sair bütün havadisleri 
bize günü gününe yazı ve fotoğ
rafla dildirecek muhabirler arı
yoruz. 

Adraı: 

lstanbul - Ankara caddesi 

it •a•lı.(Naına) 10,- Bomontl ı:ı,05 
,. 4Hl•ll•) IO,- 1(13J fıtlkran 117,-
" (Ma ... 11 !Ot'>,- ı.u ır.uı Dahllt 9..1,SJ 

1 
Oa•a lı l>ıa r. :U,~ DOyunu Mu. 00,- , 
lellal'c • 1,- Baj at tertip l 47, 
flrkeU Hay.lıı l!J,~O ,, 1 U 47, 
Ha.Ilı 0,17 R•JI 2,2~ 
AaatieJ ı M GOV. 27,20 Traan1 00 -

• K il~ P. :C6,00 Rıhtaıa 16,SJ 
Aaai•"u '6 ı:JIJV. 45,50 OıkDdar 111 105,IJ 
ıırk 1), Y, 00,- Ter:Oeı (0110 
lı. Tuanf Sl,7.> MııırKr.P'o.IIM 140,-
0ıkltlar "' 11,- • • • HJJ 116,50 
Terlı.eı ~ 00 ., • •itli 92,50 
Hauıul :X7,- Elılctrıı. -,-
1 elef.. ıo,2s 1 

MESKUKA T (*] 
Kuruş Kuruı 

Tl•ll altı• --gji ı (Hamit) 4,JO 
ı.,. • J030 

1 
(Retat) ıwoo 

''· • 830 (Vahit) 4'l.i 
kıu • 108., lac• bııtlblrltlr a'tıa 
.... 1111,. 18.00 (CO•hurlyet) 4!1,J 
Da:alrnet (Oı. 1. ı 240 

(Ha•IO araalı )~U 
~al " bıılblrl, • alin (R•f&O • '8sJ 
\ l.llmbuuı••J "" 

lVahtt) • '9SJ 
(Aıuı) 415iJO (•> Borma harld 

( Baıtarafı 1 inci yOzde ) 

milş derhal yekenllye yanaımııbr. 
Dalgaların tesirile sahile vurarak 
parçalanmak ve devrilmek tehli· 
kesini geçiren yelkenli bu gemi
nin bordasına bağlanmıı ve Sa· 
rayburnu önUne kadar getiril· 
mittir. Buradan kılavuz romorkörU 
refakatinde olarak Sirkeci rıhtı
mına bağlanan yelkenli mamanın 
derhal yükll boıaltılmıı ve rahneai 
olup olmadığı göı9en geçirllmiıtir. 
Bu yardım aayeainde de birçok 
can muhakkak bir felAketten 
kurtulmuıtur. 

DUnkU Hava Vaziyeti 
Sıfır derecelhararete ve deniz 

aeviyesine indirilmft barometre 
dlln sabah aaat 1 de 265, 14 te 
766 milimetre, hararet dereceai 
aaat 7 de 13, 14 te 15, azami 
16 ve aagart 10 idi. RUzgAr 
poyrazdan esmlıtir. Saniyede 
stır'atl 8 metreye sıkmııtır. 

Anupa ve Şark limanlan ara11Dda 
muntasam poıta. 

Annra, Rotterdam. Hamburg n 
Iıkandlnavya limanları loio yakında 
hareket edecek vapurları Te dünyanın 
baılıoa limanlarında tranıbor demen 

Yakında geleoek npurlar 
Hansburg vapuru T. evvel sonuna 
doğru. 

August Leonhard vapuru 26 
Teırini.aniye doğru. 
Yakında hareket edeoek vapurlar 

Hansburg vapuru 8-6 T. saniye 
doğru. 

Auguat Leonhard npuru 5 
J{. evvele doğru. 

Fazla tafsUAt ioin Galata, Frenkyan 
han umumt acentelitine müracaat 
Tel. 44707 8 - 41220 

~,.-------·· (3045) 4-' tiniz takdirde icra •c iflla k:ınunu 
ahkamına tevf k an ipotek göıt rilen 

~----• Doktor ~-••••••,11111 a-ııyri menkul binenin paraya çevril-

H O R HORUN • meal muam leıi e foveııaill cd • ccoğl 
1 mezkur ödeme emrin n tebliği maka~ 

Eıniuönü Valide kıraathanesi yaoıoda mına kaim olmak Ozere ilan olu• 
~---. Teldon ı 24181 aur. (:3835) 



12 Sa,fa 

Türk Maarif Cemiyetinin 

BOyOk Eşya Piyangosu 
Çeldt tarilü 14 KlauaueYYel 1934 bir bilet 1 Ura 

ilRAMIYE KIYMETi 23011 LiRAOIR. 
1 adet aooo liralık 10 adet 100 Hrahk 
ı 8000 20 80 

" " " " 1 .. 1000 " 
so " 

20 
" 2 .. 780 ,, 100 • 10 .. 

2 " 500 " 
1000 

" • " 4 
" 

.,., 
" 4700 

" 
1 " ....... r h•r r•rd• ••tllm•ldadır. ••Moj4 

" 

SON POSTA 

HASAN 
Vitamin 
Kalori 
Gıda 
Kuvvet 
Kudret 
Kan 
Hayat 
Sıhhat 

Çavdır ızu 
Nişasta özll 
Arpa llzU 
Yulaf izi 
Pirinç izi 
Pıtatıı llzl 
irlbik izi 
Tlrll izi 
lırcillllk llzl 

~~!:İ~~~~ BIJIZ ltMr llZI 

ÇOC111dan.... JedirhllL latetliklerlal Ye HYclilderiai IHktanaıyuak deiiftire detiftin yeclirlmiL Vitamial 
ye kalorili çok olu ita .11ı ... .ı ... ..aarıa pftVlannu •...U, lllalaath, to•lnal, bak cula olarlar. 
Çabuk bı,.ı..., çaltuk dit çıkanrlar, kemdderi bnetlealr, lalaal el•ular. HASAN OZLO 
iJNı.AR1LE YAPILAN MAHALLEBI •• ÇORBALARIN •e tatblana •• plrehrl• n , ... ldll'la 
leaetia• paJ• oı.u. Huu Ecza clepem. Taldltleriadea ukıauu:ı. H•Mn ••rk•••• thldrllt. 

••on ·BKBTBA., 
•• MOND • EKSTRA " braf bıçapam ada 

.... dlayada ............ 
10 allelll 78 kuru ... • 90 kunt .. ladlrllmltUr. 

HER YERDE SATILIR 
Topto aatqi Galatada, Klrkçlb•fl Hu No. 4 

latanllul lkl11ol lora Mentur
ıuıuad••• Bir borçtu doları ••la
cus .. para1a çenil•eıl •ukaner 
450 çift Erkell çora• 25110/934 uri
hiae •lladlf Salı .... ...t 9 clu 
ltinrea lttaabal Flaeaaoılaryoku
ıuada Raaap• çıkmuaacla Meh
•et Sabit biraderler Çorap fanika- ı 
••da aıılr ...tbrma ıuretlle par•J• 
çenllecetfacl•• tallplerla •alaalll•cle 
•e•uruaa .... caatlan o.. ola• 
aur. (3815) 

Hililiahmer 
Merkezi Umumisinden ı 

Etkifeldr ambanacla: Mulltelif cıYata, aaplamalar, otomolı' .. ak• 
yapraklan •e lain 23 Tepialewel t34 tarllıiade aablacatıadaa 
taliplerin mtıracaatlan. (!879) 

'fBBLİ MALI 

..., ...... •atı•· 
LASTiKLERi 

Ve ıın malla 
KlDIN - ERKEK - ÇOCUK 

ŞOSONLARI 

~-..... 

GISLAVED 
w•rln• b•tk• 
marka YeriJorlar 1 

Aldu•&JIDIL 

••rkuıaa dikkat ...... 
TlrldyeaJa Yerli Mallar Pazarlan11tla •• 

•tu .. tualara _..,...., 

ASIPll ENA 
Sizi aopk alpnlıfı•dan. nezlede• ıriptea, 
bq ve dit atnları•claa koruyacak e• iyi iliç 

budur. la•İ•• dikkat buyurul••• 

Belediye Sular idaresinden : 
Ş.1are •...U.•kt• olu ıu111 artbr•ak icla Terkeıtla 1apahaak

ta olu ailell1at clolayaail• 12110/ll:W Pazarteal alr.fa• Terko. 
1111araaa• laamea aı abcatı mullter•• laalka llb oluaur. ''1815,, 

DOYÇE ORIENT BANK 
o. ......... k ....... 

Merk11i : Bedin 
T•rlıl••tl•lcl ,.,,_,.,.,, 

............ 11uı lmnlr 
Depon 1 lal 'Ntlia 04baılttl 

-tr H• tlrM '-'- lfl Jf> 

--··········· ·- ............ 
... Peela Matla••• .... .. 


