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İtalya Polisi Pek Ketum 
-

Paveliç Ve K vaternik H kkında 
Hiç Bir Şey Söylemiyor 

Esrarengiz Kadın Hila Ele Geçirilemedi 
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Malcedorıg• lcomlt•cll•rl, pıuudo, mHum '"'•" attlanng'1 laazır ifr oadgette 

Kuaternik, Pao•llç, katli Kalcmelt 
v• ltla/1ti 

Marsilya faoıaeı ve etrafında cere• 
yan eden tahkikat hakkında dilo gelen 
malumat ve telgrafları bugün de aşa
ğıya ıralıyoruz: 

Pariı, 22 (Husuı1) - Hırvat 
tethit komiteainin ruhu olan Pa· 
veliç ile muavinlerinden Kvater· 
nik'in itnlyada tevkifleri hakkında 
şu tafsilat veriliyor: 

ftalyan matbuatı, bir hırvat 
mi lteclsi sıfatile Torinoda oturan 
doktor Ante Paveliç lle esraren· 
giz Kreamer· Kvaternik hakkında 
pek az fCY yazmaktadır. lta1yan 
zabıtası da fazla bir§ ey ıöleme· 
mektedir. Y aJnıı bu tevkifin, 
Fransız adliyesi tarafından yapılan 
talep Ozerlne icra edildiil kay· 
dolunmakta, her iki meznunun 
bu hususta birşey bilmediklerini 
iddiada musır oldukları beyım 
edilmektedir. 

Paveliçln tercUmeihali şudur: 
Mütevazı bir avukat, Zagrabe 
yerletmie, oturuyor. Aalı Hır· 
vathr. Yugoılavyanın teıekkU'.U 
ferdasında Hırvat istiklali namına 
bu devleti mahvetmiye azmet• 

mitti. Sırbistanda hiçbir fırkaya 
intisap edemedi. Hırvat lid.ti..Jl.ıe 
dJfin katli akabinde Yugo.
lavyadan ayrıldı. Avusturyaya 
gitti. Oradan da hudut harlcl 
edildi. Macaristana ıilti ve ted
hiıçilerin meşhur Junko - Puzda 
çifliiinde talimgihını teaia elti. 
Milli ıosyallıt idaresi teessiis ot· 
tikten aonra da Almanyay.ı gide· 
rek mllstakll Hırvat dev!eti ismi 
altında bir gazeto çıkardı. Sonra 
ltalyaya gitti. Adlryatlk sahille· 
rinde, Peaaro oehrindo ikamete 
memur edildi. 

Onun Manllya faci&11mda oy• 
nadığı rol, sade, ıimdlye kadar 
yapılan ifıaattan anlatılmaktadır. 
Fakat beraberinde Kvaternlk gibi 
dlütbit bir ihtilalcinin bulunmaaı, 
Marailya faciasına yabancı kalma• 
dığım lsbat eder. ÇünkU bu adam 
kıra) Alek1andre 1933te de bir 
suikast yapmıı ve karalın ölme
ıine o zaman remk kalmııtı. On
dan sonra Kvaternik Berline gitti. 

Berlinde, bir fabrikatörle evle
nen kız kardefinin yanında kaldı. 

Tutu.lanug•rı P•rçea 

Maamafih yapılan tahkikat 
Ante Paveliç'in auikastten birkaç 
gUn evvel M railyaya geldiğini 
göiternıektedir ıöylekl: 

Suikaılten evvel, otellere inen 
yolcuları'\ defterleri gözden geçi• 
rllmif, l>uıilardan birinde, bera• 

• 

Poıplıll, Ratiç, Miyo Bzilc u11 
•ırar•nglz kadın 

berinde Marl adlı bir kadın bu
lunan Romanya devlet demiryol
ları memurlarından Paveleıku 
isminde birinin kaldığını ıörmUı· 
lerdir. Paveleıku ile Paveliç biri• 
birine çok benzeyen isimlerdir. 
Derhal bu otelin memurlarına 
Paveliç'in resmi gösterilmiş, me• 
murlar, bu adamı Pavelesku ol
mak liıere tanımıilardır. Bu adam 
Paristen ıeldiğini ılSylemişti. 
Ayın · birinde de otelden ayrıl
mıştır. 

Fakat gittiği hakiki istikameti 
( Devanıı 8 inci yüzde ) 
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ünün Dokunaklı 
Olan Biteni 

Leh • Macar Anıa,ması 
Yeni Bir ittifak Doğuruyor 

(Yazısı 5 inci soy/odtt} 

lnglltereden Avustralyaya 
BUyUk Hava Yara,ı 
(Yazısı 11 i11ci ~ag/ado) 
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Yeni Gençlik Teşkilatı 
-

Spor Kulüplerinin Vazi-
yetini Değiştirmiyecek 

936 Olimpiyadına Hazırlık için 
kında Kamplar Kurulacak 

lzmlr 22 (Huauıt) - Gençlik j 
teşkilib eaaılarının C. H. F. umu• 
mi merkezince tesbit edildiği bu· 
ıUnlerde spor teıkilAtının ve spor 
kulüplerinin teıkllltta mevki alıp 
almıyatağını öğrenmek faydalı 
olacağı için Tllrklye idman Ce
miyetleri ittifakı merkezi umumt 
reisi Aziz Beyi ziyaret ettim. Aziz 
Bey bana ıu izahatı verdh 

Ya-

- Spor teıkiliitımızın anahat• 
larında büyUk değitlkllk olmıya• 
caktır. Eaasen inkılap Fırkaaının 
bir parçaaı olan ıpor teşkilAtımı• 
zm, pek uzak olmayan bir lıtik· 
balda vtlcude getirilecek olan 
gençlik teşkilltı içinde bir meYkl 
alacağını kuvYetle tahmin ediyo
rum. Her halde ıpor teşkiJAtımı· 
zın ve TUrk aençliği beden ter· 
blyeainln bOylik bir hamle ile çok 
genişliyeceğlne ve yllkseleceğine 
emin olmalıyız. 

- 936 seoeaiode Berliode yapıla

cak olan Olimpiyada sporcularmızın 
iştiraki hakkında verilmiş bir karar 
varmıdır? 

- 936 Olimpiyadına iştirak 
edeceğiz. Yakında bunun için 
esa1lı hazırlıklar yapılacak ve 
kamplar kurulucaktır. Bütün ter· 
tipler ahnmıya batlanacaktır. 

- Bu sene beynelmilel temaslarda 
1tldığımız neticeler hakkındaki Fikriniz? 

- Bu sene beyelmilel spor 
temasları bilançomuz tetkik edi
lirae futbol temaslarının aleyhi
mizde, gUreı temaalarının da le-
himizde olduğu görlilnr. Rusyada 
binleri aıan spor aahaları Uıerln
de sayııı milyonlara varan spor
cular daimi bir faaliyet içinde
dirler. Orada beden terbiyesi 
çoktanberl mecburi vazifeler ara· 
ıma girmiıtir. 

Romanyada, Bulgaristanda! Yu· 
goılavyada, Almanyada, Utvan· 

aın began.tta baluna11 te$1dlat rdd 
v• Erzurum m•b'u.sıı Arlz B11g 

yada, ltalyada ve Macaristanda 
gençliğin beden terbiyesi kanun
larla mecburiyet alhna glrmiı, 
belediyeler gençlik için IUzumlu 
olan s-: haları tesisle vazifedar 
olmuşlardır. Yalnız Romanyada 
(922) de baılıyan mecburi beden 
terbiyesi teıkilatın yardımile (dört 
bin)i mütecaviz spor sahası vUcu• 
da getirilmiıtir. 

Yugoslavyada beden terbiyeıl 
( Devamı 11 inci yüzde ) 

Hazin Bir İhtifal 

Beşikta~ kulübünün küçük futbolcueıı Muzaffer, arkadaşlarının elleri üıe· 
rinde metfeQİne göturiilürken (ynzısı 9 uncu sayfaınızdadır.) 



[Halkın 
Yerli Malı 
Ecnebi Malı 

Yerli malı davaııının görüldüğü 
ıu günlerde Beycığlu, yalnız 
Avrupa kum&9ından A nupeda 
diktirilmiş elbiteden geçilmiyor. 
Bu:iı nasıl oluyor, Böyle? Ora11nı, 
tliin fıkriae müracaat atf ~imiz 
halkımızın hi11i 11eliınioden öğ
renilebilir. Bakınız, o ne diyor: 

Remzi Bey ( Cıbanğir Cami ıokak) 
- lkt aadi buhrana yutulmamak için 
tek bir çııre vardır. Kendi yağımızla 
kavrulmak, hPrice p;- .. ~ ç karmamak 
için yerli malı ku'.lanmalc. lnkir edile
mez ki ''Yerli malı kullanmak,, keli
meleri atızlarda terane o'du. Fakit 
manuı anlatılmadan mırıldanan bir 
tarkı gib:, Yerli malı kul.anmak 
cüm1eıl dill«"rden kalplere bir inanç 
ha inde inmedi. Yeril kumat dokuyan 
•c utanların karıları bile Avrupa 
malı kullandıkları tentürlü bir riva
yettir. Batkuına telkin ••rirken .. ı. 
kımı yutan bu adamlara ne demeli? 
hakikaten bir çok yerli mallar mız 
bilhaın ipeklilerimiı Avrupa clnılerin
den çok 70ksektir. Ecnebi aefirlerinin 
karıları da bu rentini atmayan yıkan
dıkça parl< k' ığı artan Buraa ipeklileri 
kullan yorlarmıt- Ecnebilerin bile ipek
litine iaandıkları bu malları ihmal 
etmek yurdun Ye iktaaadiyatım:zın 
temel b ılaraaı oynatmak demektir. 

İrfan Bey ( Hırkayışerif Akseki 
mnhalleai 14 1 - Kim ne der.se desn 
yerli mallarımız o1dukp ratbeltedir. 
Y alnı& biz .:f e tat'ı •u firenklerinden 
geçme fena bir a iet Yardır. Yerli 
uıa ile baloya gitrnek, yGksek mah
fe.lerde arzı vlcut etmek gi'.ıya mo
daya hakaretmiı. Bu mtısteblik ve 
dejenere zilpj>elere hizmet için Bey
ot'unda birçok terzi türemittir. Bun
lar ayın her haftasında Avrupaya 
1riderler. Kcn .;ıi'eri iç:n yapılmıı gibi 
her birlal b ter onar kat koı lın 
getirirler ve bunl~ra en yOkHk bir 
fiatle moda mDptelilanna aatarlar. 
Ne tuhaf ki bu terziler bazen yerli 
malı propagandae larana bile elbise 
aatmıya muvaffak oluyorlarmıı. Biz 
yerli malı giymeye ahdettik. Yerli 
ipekliler'e pekl'i baloya gidileb"lir. 
Paralarının kıymetini bilen memleke
timizceki ecnebiler bi'e bizim malları
mızı kullanmaya bati lmıtlardır. Güm· 
rDk ldareai bu nıodacı terzilerin 
ıref rdikleri elbiaelerl daha dikkatli, 
bir tetkikten reçirlrae çok iyi olur. 

Hakkı Bey (Sehzadeba91 Emin Nu
r~ttön İmaret eokıığı 17) - Bir fikrin 
muyaffak olmaaı için onun azim •• 
iman haline ıelmHI liınndır. Yer 1 
malı kullanmak fikrini bir azim haline 
çevırmek lizımd r. f ktıHcli kalkın• 
mamı& Y• muv ffaklyetimiz anc:k 
yerli malı kullanmakla mDmkOn ola
caktır. Biı eYvelA memurlanmıZln •e 
ailelerinin yalnız yeril kumr f giyme
lerial iat yorua. B huaa amir yazi
yetinde olan memurlarımız bu lft• 
B ı ayak olna 'ı Ye klçlkleri teıvik 

etmelidir. Hattı yerli kumaılarımız 

yetı,iyona memurlara yerli kumaı 

ıriymiye mecbur eden bir kanun bile 
yapılmalıdır. Pariıle l.tanbu! aru nda 
melrik dokuyan ••ıhur modacılarıa 
f aallyetine nihayet ••rllmer dlr. 

POSTA 

A 1 
Oğlunu Esrarcı Yapmış! 

-
Hüküm Giyen Bir Kaçakçı "Beni 
Tevkif Etmeyin,, Diye Yalvarıyordu 

Diln Gümrllkteki Sekizinci lhtiuı Mabkeme1in de 
ryanıdlkkat bir earar kaçakcılıtı davaıına bakıldı. 

Suçlu mnkiin 1e Hilaey n otlu Osman iım!nde bir 
.alakalı bu'unuyor 'u. iddiaya a-öre; Oıman, 10 yaı•nda 
HOumeddin lamin:ieki ofu ile beraber Yalovaya a-itmif, 
tedarik ettiti eararl l dönerken yakalanmııtır. Dinlenen 
yedi fahidin •Öylediklerfoe göre; Oıman; elinde bir Ayva 
aepetl olJutu halde Yalova v, purundan Köprüye çıkm•f·• 
Yanındaki of'unun ko'unda da bot ve sarala bir çuval 
•arm:• Osmanın bir çok sabıkuı .o1dutu için tilphelen:. 
lerek arama yapılmıt, net cede bot gibi duran çuvalın 
katları aru ada Lir kilo 5:\1 gram aj"Jrlıt oda esrar 
bulunmuı. Fakat ıuçlu lnklr ediyor ve: 

Fakat, tahkikat nrakında küçlk Hlu•eddiaia fU 
ifadeyi .erditi yazıl•ıt: 

"- Babamla Yalovada npura btadik. o; benden 
ayrıldı. Sonra buçunh retlrerek kaHpenin albaa koydu. 
Çıkarken de ., fUBU aJ f n dedi. 

Suçluaun bOUln inkbıaa ratmen ıahltJer, aleybiae 
ıahadet ettiler. Oıman, kendi ıahitlerinin de dialenmealnl 
istedi.. Mahkeme, buna Uizum i<Srmediti lçia hu lıteti 
kabul etmedi. oı:unu da euar kaçakcıla!Jna tet•ik yolun
daki hareketi de n:azarıdikkate alınarak 1 aeae 1 ay hapae 
konulm!\11 ve 15'1 lira para cezaeı ödemeıi kararlaftırıldı. 

" - Bu çu•ah vapur da bulduk. Oğlumun ko:tofu 
altıaa verdim. Bize aidiyeti yoktur.,, d'yor. 

İhtira hikiıni At f Bey kararı teblit ettikten ıonra 
ıuçlu: '' Reiı Bey, beni tevkif etmeyin. Çoluk çocutum 
var.,, dedi Fakat kaçakcıhk kanunu mucibine• hakkında 
te•kif kararı yerilen Oıman hapiıhaneye ıevkcdllmek 
O:ıere oQ-lu ile beraber mahkeme 1alonundan çıkarıldı. 

Kanlı Kavga 
Üç Kafadar Sarhoşlukla 

Biribirlerine Girdi!er 
Evvelki aktam Zeyrekte sar

hotluk yUzllnden kanla bir kavga 
olmuı, neticede iki lciti ağır au
rette yaralanmııtır. Hidiıe fÖyle 
olmuıtur: 

Boyacı Tevfik, Kardeıi ek
mekçi Ali ve Hammal Ali adlı 
Uç kafadar evveli akıam yanlarına 
rakı ve meze alarak Zeyrekte 
Kanla medresede oturan boyacı 
Azizin oda1ına g:tmitler, dördil 
de içki içmiye baılam.şlar ve ne
ticede adamakıllı ıuhoı olmuı
lardır. 

Bir aralak elrmekçl Ali .. rhot 
halile arkadaşı hammal Ali ile 
ıakalaşmak iıtemİf, F ak11t ham
mal Aliyi gUccndirmiş, bu yüzden 
iki adat arasında kavga çıkm19tır. 
Hamal Ali Eline geçirdiği bir taıla 
ekmekcinln bafıdl yarmıştır. Kar· 
deıl ekmekçi Aliain kanlar içinde 
yere yuvarlandığım gören boyacı 
Tevfik tabancasını çekerek ham· 
mal Alinin üzerine ateı etmiye 
baı!amııtır. 

Çıkan kurıunlardan biri bam
mal Alinin bacağına isabet ede
rek ağır ıurette yaralamııtır. 
Tabanca Hs:eri llzerine ııelen 
memurlar yarahları hastaneye kal
dırmışlar, Tevfik te elindeki ta• 
banca11ile beraber yakalanmııtır. 

Bundan başka ıon yirmi dört 
aaatte Uç kilçllk yaralama hidi
ıcıi .daha olmuştur. 

Beledi1eda Değişmeler 
Ôğrendiğiruize 1fÖt• yeni ay

b19anda, B•lediyedc, ikinci dere
cede mOdür ve mümeyyizler ara
ıında bazı değitiklikler yapıla· 
caktır. 

Maarif Vekaleti 
Mekteplilere 
Bir Emir Verdi 

Geçen sene Ortamektep ve 
liselerde tedriaatm verdiği netice
ler, tatmin edici bir şekilde de
lildi. Bunun için, Maarif V ckiletl 
bu sene bazı tedbirler almiya ,, 
karar vermiştir. Vekalet bütUn 
lise ve ortamekteplere bir tamim 
göndererek, mual.imlerin bir sene 
iç"ndc okutacakları derste aylara 
takı:m edilmiş cetveli ıi hazırlı ya
rak vekalete bildirmeleri Jnzumu 
nu emretmiştir, derslerin nokHn 
ka!mamaaı ıçm, her muallim, 
mllfreclat prosramım i>lr Mneye 
ıığdıracaktır. 

Vekalet g6nder .f ği tamimde, 
mual:imler taraf .odan, kendi dera• 
lerine dair :IJazırlanacak olan bu 
cetvellerin azami (20) Tctrin:evele 
kadar gönderilme .. İLıi bildirmek
tedir. F l kat bu işin birde garip 
tarafı vardır. Vekalet tedriaattan 
bu ıene iyi neticeler almiya çab
tırken, yolladıiı bu tamimi baza 
ortamekteplere aacak evvelki gün 
yani ayın yirmi birinde tebliğ et
mif tir. Bir ortamekte, bu tamimi 
mualllmler daha evvelki ıUn re .. 
men almıt Ye imzalamıılardır. 
Halbuki ayni tamimde ayın (20) 
ıine kadar ctıtvellerın hazırlan
maaı lizımgeldiği bildirilmektedir. 

Tamim nedense, bazı mektep-
let'e geç tebliğ cdilm~tir. 

Yakıt Arkadafımız 
Bundan on yedi yıl evvel dün 

ilk nüahaaı ç•kmıf o'an "Valut., •r· 
k-d ı m z dGnkD ( 6032 ) ıacı 
aay ai'• on aeklı~ncl yaıına iirmiıtir. 
lıtanbulun en uki ıazeteai olaa 
"Vaid,, için dz.J.a çok yıllar netlr 
yo"unda hizmetler dilerla. 

İftira Mı? 
Bir Kadın. Kocası Aley· 

hinde Dava Açtı 
Dün aaliye Oçüncll ceza mab

kemeainde bir iftira davaaına 
başlandı. Davacı, Eytlpsultanda 

Kurukavakta 55 No. lı boatanda 
oturan Madam Anaıtaayadır. 

Suçlu da, davacının kocaaı olan 
Bulgar tebaasından 22 yaıında 
Dim:tridir. Dimltrl Ef. dört ay· 

danberi karııından ayrı yaııyor• 
muş. Karısı aleyhine bir zina 
davaaı açmıf, fakat bu davayı 

kaybetmittir, Madam Anastaıya 
bu ıuretle kendisinin ıerefinl 

ihlal ettiiini iddia etmektedir. 
Suçlu, reiain sualine karfı ıöyle 
cevap verdi ; 

"- Karımdan ıüphe ediyor
dum, bir ıece yaYatça bostanda 
faıulyeler araıına Nklanchm, ka
nman yanaıma Neciple münaa~ 

belinden şllpbeleniyordum, bir 
aralık kendimi kaybettim ve 
yangın var, diye bağırdım, bekçi 
ve pol'ı geldi, fakat Necip 
kaçmıı. 

Mahkeme ıahltlerf çağırmıya 
karar verdi. 

Rusyadan Gelen f şçif er 
Sovyt Rusyada atajda bulunan 

işçilerimizin diplarmın tevzi edil· 
diğini telgaraf haberi olarak neır· 
etm:ttik. 

Bu talebelerden sıhhi vaziyet• 
leri dolayııile daha fazla kalma
ları mahzurlu ıörOlen 6 Jdti mem
leketimi%e döomUı'.erdir. Bu 6 
ltçi derhal Kayıe-ri fabrika11aa 
gönderllecek:erdir. Diğer talelJe.. 
leria de aybatm• kadar ıelme
leri beldenmektedir. 

1 

Birinci teırin 23 

Giiniin Tarihi 

Haliç Mutlaka 
Temizlenecek ! 

' 

Halicin dolmaaı •e bilhaııaa Def• 
terdar 6nlerinin fazla •••ılaımuı d .. 
layıaile Haliç Şirketini• yaptıtı mira• 
eaat, lktıaat V eklletinH tetkik edil• 
•it H alikadarlara icap edea tmir• 
ler Hrilmittir. 

VekAlet, Halicin ıilr'atle temis• 
Jenaneai için Belediyeye bir teblif 
yapmııtır. Tercihan eneli Defterdat 
iskelesi öal teml.r.lenecektir. Diker 
taraftan Hallç Şirketi Eefterdar iıke
IHinl kapatmaktan vaageçnaiı, (1) 
bin lira ıarfederek tamir ettirmlye 
b-ı'amııtır. 

Trabzonda H•v• Bozuldu 
Tralızoa, 22 - Haftalardan beri 

deYam eden a-Oze) havalar dlln bir~ 
denLire bo.r.o·muı Ye ıiddetli •oiuldaı 
baı'amııtır. 

K•yvsarl Fabrik•sı 
MUdUrlUğü 

Kayaeride kurulmakta olan ille 
bOyQk pamuklu menıucat fabrikası 
Mldtlrllltine eakl Feahane mOdilrl 
ŞeYket Tur1rut Bey tayin edllmiıtir. 
Makinelerin yerleriae konuhnaaı iti 
ilerlemektedir. 

Devlet M•tbaasında 
Dnlet matbaası mDdftrlGğilne 

veklleten Maarif •ldür muavial 
Şnket Süreyya bey tayin edilmittir. 
Matbaa mDd8rO Hamdi bey bir vazl• 
fe için Buraaya •itmiıtfr. 

T•lebe Yurdu için 
Maarif cemiyeti İıtanbul fUbeal 

idare heyeti dlln fevkalide olarak 
belediye • toplanmıı, yeni açılacall 
olan Kadar•• talebe yurduaa alınacak 
mektep talebea nin Taziyeti ıörUıll· 
mlttOr. 

ltık Mukayesesi 
Belediye elektrik Ye tenvirat iti•· 

riniı dair bir fıtati•tik haaarlamıya 
baılamııtar. Bu iıtatiatikte e•ki fstan• 
bul. ile yeni latanbu:un naaıl tenvir 
edildltine dair mukayeseler, aeuı 
n.-.ıer r..a-ealdw. 

Llstlk Ve Deri 
Uıtik .. deri rekabeti meaeleai 

nihayet aon aafbaya ılrmiıtir. 811 
iti• ••tpl olan ko•iayon yarın ••n 
ti.ta toplanarak •· z rlaaan raporu 
tetkik ddecek H idare hoyetine v ... 
recektlr. 

Uyufturucu Maddeler 
Uyuıturucu maddeler iahiıarı 

umum mldlrl Ali Sami bey, lktiaat 
Vekiletlle temaa etmek lıer• Anka
raya l'itmittir. 

Camlar1 lndlrmltl•r 1 
Erenköyde Sait atla biri aar

hoı olarak tabanca attatından •• 
laman ile Hikmet atlı iki kafadar 
da aarhotlukla Beyoğluada Ru
meli lokantaamın camlarını kar
dıklarından yakalanmıılardır. 

Muallimler 
Kadrosu 

latanbul ilk tedri1at muallimlerine 
alt ikinci kadro Maarif Veklletince 
tasdik edilmiı n ıelmittir. Bu kad .. 
ro:la yeniden ( 90 ) kadar ilkmektep 
muallimleri muhtelif mekteplere yet• 
lettirilmiı:erllir. En fazla köylerdeki 
açık deralu kapatılmıfhr. 

ı_ .... _'_•_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_s_im_l_i_Hı_ik_ag_es_ı_· : ________ R_a_z_a_r_O_l_a_H._a_s_an B. Diyor Ki: 

B ;;uç gil 1d ir un. kederi ıöril
yorum Hann Bey, hayır ola f 

Haa n B. - Evet çok •Ütee11iri• 
Hiaim, çek •ltee11iri-.. 

- Allah muhafaza elain 
yakın akrabalardan biri mi ·ıöçttı 
yekıa? 

Hasan B. - Hayır canım, 

yeni ıehir mecliıl aza11nıa ıaze
telerde laiml•riDi okudum. 

f. 

- Kendi adanı göremedin de 
eaun lçia mi yokıa ? 

Ha&aı1 1>. - Ke911 y. in z o 01a .. y .. 1 

bia m aokakt..ı o.uran bir kit bilt 

ıebir mecliaiae na olamam·ı, aokatıt 
kaltlırı•luı 1ia• ta•ir•i& kalaeak S.. 



Hergfin 
Avrupada 
Yıkıcı 
kuvvetler 

Bü1ı:rto'tt franıızca olarak oıkan ve 
pn re1mi mahiyeti haiz b

0

uluaan 
"Endepandanı R•mea,, ga . ~ı, Mar• 
ıUya faciuının ılyuet tahlılıaı yapan 
bir makale ne9retaıi9tir. Bu makale, 
1en günlerin harici faaliyetini kııı;nen 
iıah edtoek mahiyettedir. Ehem•ıye
tiae binaen alıyoruz: 

•Cumarteal rOnD M. Bartu'aun 
aiti &nllnde ı~ylediii mliheyyiç 
autkunda, M. Dum•rf, Awupayı 
w• Avrupa medeaiyetinl yıkmak 
için ittifak etmlt fibi ıörllnea 
kunetlerden babıaylemittlr: 

Teıkilit haliade cinayetle 
ıtyaıt bozgunculuk t•tebbllaleriae 
karıı mlldafaa için kat'i azim bu
lunmaua, yalaız ıulh illemek, 
mlzakerelerde bulua .. k Y• al
ıakJar imza etmek kAfl dejllclir. 

Epey umanduberlcllr cebir 
ye tiddetin hllkDmran olduğu bir 
•••irde yqıyoruz. Harpten enel 
ılyaıt auikast mllteferrik vekayl
den sayıhrda. Halbuki timdi her 
,enlik vekayi 11ruaaa geçmit 
ltuluamakta Ye blçllir teknik te• 
ferrliah kaçırmıyan, blltlln ihti
raslardan iıtlfade eden ince bir 
teıkillbn meıal ıemereıl vaziye· 
tinde tecelli eylemektedir. 

Bu kanlı Hriye Almanyada 
Ratenavın, Erzberı•r'in ve birçok 
diter demokrat reislerin katli ile 
baılanmıı ve •illi ıoıyallzm mev· 
)Jll iktidara geldikten sonra fit· 
tikçe fazla lata• bir yllrüyllıl• de
yam olunmututur. 

Bu miıaller hakiki bir cina• 
yet mektebinin Yllcut bulma11nı 
tıvllt eylemfttir. Sene bidayetin· 
tenberl arka arkaya DUka, Dol· 

lldtlrtl .. • llü .. 
kurban vwrilmeıl çok vahim ilıti
malleri dUıllndllrmektedir. ÇOnkft 
llenlerln bepıl, cephenin aynı 
mmında, ıulh müdafileri k11mın
cla bulunmakta idiler. 

Hepal b8ylk mevkiler iıgal 
etmekte idiler. Bunlar, gaybubet
hri beynelmilel vuiyette bllyllk 
kanflkhldar teYllt edeceğinden 
n men1Up olduiu memleketin 
mOhlm surette zayıflama11nı intaç 
eyleyeceğinden dolayı seçllmlt
tlrler. 

Bagtln Awupad.. AvrupaJI 
111lh yolunda y1lrtlmiye aevkeden 
blltlln devlet adamlannın aıdo
rtılmesini hazırlayan ve .bazı 
yerlerde mUaamaha, hatta teıvik 
ıGren fesat meabaları bulundup 
tahakkuk etmit ve bu itlere bir 
Dibayet Yerilmeal zamana gel· 
mittir. 

Eter Avrupaya cebir Ye tld-
detle htikmolunmaya devam 
edilir, inaaniyetin Ylcdanıa son 
ılddetl ile bunun aleyhiae ytlk· 
Hlmez ve hlkdmetler bu cİ!layet 
yavalanm ezmek kunetlni bula· 
mazlarıa bllyllk feliketlere intizar 
etmek IAzımdır.,, 

Resimli Makale a Dostluk il 

imanlar nrdır ki kılıbık, kıyafetlerile göz boyarlar. Bun
lana kıyafetlerindeki yaldıza aldanır, eTinize n aranıza 
kabul ede11iniz. Fakat en beklenilmedik l»ir anda içyUzle
rinin ve tiynttlerinin çirkefiilderini göaterip mi lmkı•rak 

yak lar, yaloız Wll IDIZI ve pıLrllOIZI degıl, DllWUIUUUZU <la 

çalarlar. Kıyafete aldanmayınız. Doat olmak utediklerinizio 
içyüzlerini anlamadan onlara el uıatmayınız. Az, faka& 
güYenilir dolt aahibi olunuz. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
• 

Yugoslavyada iç Siyaset 
Eski Fırkalar Tekrar Dirilmiyecek, Ana Siyasete Taraftar 
Olmıyan Devlet Adamları Kabineye Giremiyecekler 
Belgrat, 22 ( Huıuıl) - Yeni müttefik memleketler• istinat lerle ibdaı edilen vaziyetin, bOtlln 

kabineyi teıkile tekrar eıkl Bqv.. eden bir ıulh siyuetl, muahede- YugoılayYa milletinin çoktan beri 
kil M. Uzunoviç memur edilmlttlr. taıvip ve kabul ettiii ve bOtlln 

Belgrat, 22 (Avala ajanıı) - İtalyanın yeni dlinyanın IOD huln gllnl!r zar-
Baıvekil M. Uzunoviç, dun saray· fında kani oldukları veçbile, mu-
d k k il . s· T bb ·· ·· hafazaaıdır. an çı ar e11, gazetec erın ısrarı ır eşe uıu . " . 
Uzerine beyanatta bulunarak Bqvekıl, ıazetecılerin eıkl 
demiıtir ki: B D l B fırkalar hakkındaki ıuall iizerine 

.. - Niyabet mecliıi tarafın· eı ev et Arasında ir eakl fırkalann rollerini ikmal .. 
aln t .. ldlinde, flmdiye kaclar takip 
edilen ılyasete ka11t1a ve prbaı 
olarak taraftar oldupnu açıkça" 
blldirmiyen kimseler nazan itibara 
aham az. 

M. Uzunoviç, bu ılyaıetin .... 
prensipleri. Karayorıiyeviç hane• 
dana, milli birlik, meYcut t .. killb 
esAıiye ve "Yekpare Yuıoılavya,. 
olduğunu ehemmiyetle kaydederek 
ıunları llAve eylemfttir: 

'* - Bu ıiyaaet, dolt Ye 

Bandırmada 
2 Kayık Parçalandı, 6 Ki

ıinin Akıbetinden 
Haber Yok 

Perıembe ,nal Iıtanbuldan 
Bandırmaya hareket edea Meh
met reisin Omit, Salih reiain Zafer 
iıimll yelkenlileri Bandırmaya b9f 
mil açıkta rtızılnn fiddetlne 
tahammlll edemiyerek yelkenleri 
parçalanmat Ye bir mDddet sonra 
alabora olarak batmıtlardır. 

Zafer yelkenlialnde T eldrdaib 
Mehmet kaptanla otlu lbrabim 
ve Ali, Omit kayığından da Ke
mal, Sıtlu Y• Kabrca Mehmedin 
Alabetleriadaa hiçbir haber ahna• 

Belırattan verilen bir telgraf ha
berinde, İtalya Hükumeti, Bulpriatan, 
Lehistan, Macariıtan •• A Yıllturya 
aruında bir anlatma teminine çalış
maktadır. Bu mabatla Romada, bu 
dört devlet murahhulanndan mürek
kep biı ıiyui toplantı yapılacağı, top
lantıya İtalya Kıralı ile M. Mueoliııi
nin de ittirak ed.eoıği haber nriliyor. 

[ Leh • Macar görilfmelerine ait 
haberler betinci aayfadadır.) 

-
Millet Meclisi 
Yarın Toplanıyor 

Ankara, 22 - Meclis Çar
pmba ıDDO •aat 15 te ilk top
lantııım yapacakbr. Mlb:akere 
edilmek lzere mecliae Hvkedilea 
evrak araaıada Tnrk • ltalya tica
ret mukaveleıine batla dart 
numarab li.te tadilib, tlltlln, 

~ek tplJJe .... bldaruu bt'I 
...... 11: .ryıe. .. ye: 

.. - Bu fırkalar lliY•dilmlftlr 
Ye aıla tekrar cllrUmlyeceklerdlr. 
Demlttir. 

lluhtellf rlvar•tl•r 
Belgrat, 22 (A. A.) - Kabi

nenin ae ıuretle tetekkll edec•il 
hakkında muhtelif rivayetler Yar
dır. M. Uzunevlç'in tekrar it ha· 
pna çaiırılmaGaa r•i••• eıld 
kabinenin hallle kalmıyacaiı hak· 
kıadakl kanlat umumidir. 

Casusluk 
lkiıl Hapis, Biri De Ölüm 

Cezaıı Giyd.ler 
Londra, 22. ( A. A. ) - DeyU 

T •lıraf yuıyor: Ruayada cuu
luktan ıorpya çekilen Alman 
mllbendisi F Uf aeldz sene, ıuç 
ortajı olan A vuıturyah alb •ne 
hapse, bir Rus alom cezalanna 
mahküm olmuflardır. 

Celil Muhtar Beyin Tekzibi 
Celil Muhtar Bey Paristea 

ı&nderdiğl bir mektupta Paıt&r 
Enıtltllsllne 500 bin lira verdip 
ni tekzip elmittlr. 

Fırka Grupu Yarın 
Toplanıyor 

mam11br. 
Balkan Hariciye Na• Bursada Bir Cinayet 

zırları Geliyorlar Bursa, 22 - Oç 1 un eYYel 

tuz, Mllsklrat idarelerinin 931 
plAnçolan, Siverekli Aptullab, 
Şibiakarabllarh lbrahlm, Anka· 
rah Ayet, Amaıyah S&leymaa, 
Nuri, Oıman ojlu Slleymaa Ye 
Halil lbrahlm ile Uıaklı Hüıe
yln, Azil, Çaaakkalell Halil 
Adapaurh ~ Ye Zekerlyanı~ 
aıom caalarm• çarpbnlmalan 
mubatalan vardır. Ruznameye 
dahil edilecek mevacldan en ml
himmial rann(buıtlo) hOkOmet ta· 
rafından MecU.e teyeli edilecek 
harici itlllfnameler teıkil ede
cektir. 

Ankara 22 - Fırka ırupu 
Çartamba ftlnl aaat onda lçtl
maa davet edilmif tir. Toplantı• 
da Baıvekil pqa lle Hariciye V .. 

Balkan Hariciye Nuırlan Kon- hapisten çakan Mutafa isminde 
feranıı 30 T qnnievYelde Anka- biri Ştlkr8 iamlnde bir tof6rl 
rada Toplanacaktır. Hariciye Na- bıçakla 6ldllrmllttllr. 
arlan 29 Tetrlnievvel sabahı -::r========~=============~--
Ankarada bulunacaklar, ukerl [S E J JS TE 
merasimle kartılanacaldardar. T R NA N R 

kilinin muhtelif itler hakkında 
izahat ve malimat verecekleri 
h b· ,. verilmektedir. 

i NANMAI 
M. Titnle1ko Romanyadaa 25 

T eırinievvelde M. Makıimoa ta 
Atlnadan 27 T eırinievvelde har .. 
ket edeceklerdir. Hariciye Nazır
lan 31 Tefrinievvl aktama Anka· 
radan di>neceklerdir. Yunan lktı· 
ut Nazın M. Pumazoilu da 
perıembe veya cuma ıtınll ıebrl· 
•İze ıelecektir. 

Bu Sabahki Ga1t•teler yazıyor ı 
"8eledl1• bir Teırinisaıaiden itibaren huaylçi 

ururiye fiatlerlal bir liıte haliade. aetretmete ba,lıya• 
eaktır. Bu liıtede, muhtelli Hmtlerden abamıı fiatler 
bulunacaktır. Uate her on bet WOnde bir teıbit 
edilecektir.,, 

I raa I 

Bu haberin dofrulufuna Ye belediyeni• de b• 
lauauıta hlınlaiyet dolu ui•klrhjıaa flplae etmiyo
ruz. Fakat birçok kereler tecrlbe edllea bu uaulGn iyi 
bir netid Yerecejiae ia 'laımıyorus. Ey okuyucu 
••• de, 

ı.rr•• 

Münderecatımızın fOklu
ıundan dercedilememiı
tir. 

Yugoslavya 
Macaristana 
Nota Verdi 

Sul.kute •it ıon haberler: 
Budap9fte, 22 (A.A.) - Yu· 

aoalavya Sefiri bugOn Hariciye 
Nezaret ne tifahi bir nota vere
rerek, Manilya ıuikastinde met· 
baldar bir Hıryat mlllteciıinin 
aranıp tevkifini iıtemiıtir. Bunun 
lb:er!ne Macar hllkümetl derhal 
tiddetli Ye ıftmullü bir arattırma 
1apmıya baılamııtır. 

Yeni Bir Suçlu 
Pari1, 22 ( A.A) - Gazeteler 

Marailya canıleri terlklerindea 
Andre Art&koviç'in tevkif edil
diğini bildirmektedir. 1889 da 
dopUf olan merkumun berinde 
Macar pasaportu Yarcbr. Keadial 
Uıtqilerin tehlikeli azaıından 
biridir. 

Bilhasaa Avuıturyada mllte
addit ıulkaıtler yapmat Ye timdi 
mevkuf bulunan iki ıerikl c&rml 
Sunıer Aliı Pospotil ve Kvater
nik ile birlikte Yugoıla.yaya 
fiden beynelmilel trenlere karp 
suikaıtler tertip ettikleri için 
o zaman on ay hapse mahkum 
edilmiıtl. Şimdi, F ranıaz polisinin 
taıebbüıll üzerine Londradan ko
j'ularak Franıaya giderken tevkif 
edllmlttlr. 
Bir &ovyet Gazetesi Almanyayı 

lttlh•m Ediyor 
Moıkova 23 (A.A.) - Jurnal 

dö Moıku gazetesi, Marailya fa· 
cia11ndaa bahıederken, sulhu 
bozmak maksadile yapılan bu cı. • 
nRyetlerln, hangi gizli eller tara· 
fından tahrik edildijinl soruyor. . 

Gazete, bundan evvel yapılan 
birkaç aiyaıi ıuikutte Alman 
f afizmiıala allka11D1 16rerek, bu 
•uuata maa71ea bir sayeye 
tevclhe edllmlf bir aiıtem tatbik 
edildltlni yazıyor Ye eliyor ki: 

"Bu ıaye, yeni bir harp ha· 
zırlamak gayeaidir. Her ıuikalt 
neticesinde btltlln dlnya pek ta
bii olarak derin bir telAıa dtlf
mektedir. Blltln bu au kaatlw 
araımda bir mllnaaebet ve bir 
rabıta vardır." 

Tevfik Rüştj Bey 
Sofyadan Geçerken Çok 
Mühim Beyanatta Bulundu 

Belırattan ıebrlmize ı•lea 
Hariciye Vekili Tevfik RtlftO B•J
le maiyetindeki heyet din akıam 
Ankaraya gitmitlerdlr. Mubah& 
bGIUill de Ankaraya ıitmift;r. 

Tevfik Rüıtn B. Sofyadan 
ıeçerken Zora ıaıetai muh .. 
birİll• Taki olan beyanatında Bul
ıariltalWI Balkan Miaakına ~ 
mealnin yalmz Bulgariltan için 
dejil, blltün Balkanlar için iyi 
olacağını, Tnrkiyenin btıtlln Bal
kan MJlletleriniııi dmtluk ve kar
detlik içinde yapyacaldan ilmi
dini bir an bile terketmedljial 
a&ylemif, bllhaue demiftir ki : 

- .. Biz ve Yunaohlar, Bulıarla
tama Balkan miıakıaa pmeaile 
lktuadl menfaatlerimiz bakımın
dan zar arh çakacaiaz. Çünkli ba 
ıuretle Bulıaristanın heaabına ik· 
budl mahiyette fedakArbk• 
bulunmak mecburiyetindeyiz. Fa· 
kat Balkan milletlerinin umumi 
Ye daha bOyllk menfaatleri için 
bu ıfbi kDçllk fedaklrlıldar yapıl· 
malıdır. 

Balkan milletlerinin takip ede
cekleri dotru yol onlann ıamlml 
tetrikl mesailerindedlr. Ben bllttba 
mH'uliyet ıuurlle iddia ediyorum 
ki, 1 S HDe aonra da Balku 
mlaala ve heme de 1 S kere daha 
fazla iıtikrarh ve fay dala olarak 
yaıayacakbr. 

Bitin ku•vetlmle Bulıarista
DID da Balkan milletleri aileıf ae 
ılrmelİn• çalaıacap. 



lzmit 
Köylerinde 
Son Posta 

İzmit, (Huıuıi) - tzmit karfe
ıinin en knçtk iıkelui bu.onan 
"Kazıklı,, ya tam br aaat meaa
fede 200 haneye yakı• lbaaaiye 
nahiyesi Yardır. 

Köy ahaliai tlttinclllkle ge· 
'inirler. Bu k6y ve ci•arında iz
mitin en gftzel ttitlntı çıkar. Na• 
hiyeye 17 köy baihdır. 

Nabiye mildllrii Necmeddin 
Bey, nahiyenin ihtiyaçlan hulll"' 
ıuada çok yalundaa ve her itin 
batında bulunarak alakadar olan 
'Lir gençtir. Köytln y~nı haıından 
seçen "Aıar,, dereli, denize ka· 
iar uzayan ttltlla, mıaır ve boa-

E
tarlalarım yazın en aıcak ıtka
de ıular. Yahuz yaimurlar 

qlacbğl zaman bu derenin 6n&
.le reçilemez. Çok .UratB Ye deH 
'kar. 

Şimdiye kadar yapılan kBprtl
erin hepainl yıkıp ıöttlrmiiftllr. 
atti, aon zamaalarda Gilcökte 

çahpn bir Alman müheatliıia 

'aptijl köprft de pçen MBe Hl
Jerln kucağında parçalanmıf, bo
zulmuftur. 

Evvelce bu havallde ıivrisiaek 
olduğu gibi haıtahk ta eksik ol· 
mazdı, gerek sıhb ·ye mDcadeJe 
dair•inin Ye gerek• halkın ba· 
taklıkların temizlenmesi için 1arf· 
ettikleri gayret Iİvrlıineklerin 
k6kUnli kuruttutu aıfbl haatalığı 
da azaltDllfbr. 

llıaaniye Nahlyul Maarife çok. 
bapdır. Nahiyeye bajh k6yler
den buth ... mleketia ön ufla· 
nada çalıtn cleferli klıweler ye
titmlftfr. Nahiyede bet sınıflı bir 
mektep alduju ıihl her köyDnde 
de ayrıca mektep Yardır. 

Nahiyede diri kahve b.. altı 
cllldrln nrd r. AbalW zeki Ye 
çalışkandır. Ba lta..tide ,.tltn 
tlttinler ba mene az olmakla be
raber çok nefistir. Kazıklı lakele
ıinden herıln iki iç defa iz.mite 
giden motwlerle kiylli ibtiyacuu 
ılnltbirllk bmltten temla eder. 

Köy ihtiyar mecliıi, kly ka· 
nununa ılre, kay halkının her 
derdini dinler ve ona llzım l'elen 
muaveneti yapar. Bilhaua nahl· 
yenin tecrDbell muhtarı AH Rıxa 
bey aabiyenln JJlau hlr temel 
direğidir. 

Maarif VekiH 
Ankara, 21 (A. A) - Maarif 

V .irili Abidin Bey tetkik Myaha
tinden dinmttıttır. 

Malatya ihtisas Mahkemesinde 
rlıhkOm Olalllar 

Malatya ( Huausi ) - Şeka•et 
ve ttltün lcaçaçıhjt yaparken ya• 
kalanan Ortaköy nahlyeainin 
Şerefhan köytmden Ebuzer oilu 
Ebuzer Malatya lhtiıaı Mahke
•esinde bir MDe hapae mahkum 
olmuftur. 

Klbtenin Sincik köyUnden 
Ömer otlu Mehmet, HIMyin 
otJu Ramazan, Ebuzer oğlu Ebu· 
zer de llgara klğıdı kaçakçılığı 
yaptıklarından yine aynı mahke· 
mede birer MDe hapae, 1823 
lir~ ıara cezuı ldemeye malı
küm edilmitlerdir. 
Adıyamanın ŞeJh Emir köyiln

den Mehmet otlu Hllaeyin, Ş.yb
han köyünden Miço oilu lbrahim, 
Yuıuf oğlu Mehmet, Haşikin 
köyftnden Ebuzer cığlu Ebom de 
tütlhı kaçaçıhğından dokuzar 
ay hani e ve 1889 lira para cezaıı 
idemeye mahküm elmuşlardır. 

Gelibolu Ve Bulayer 
T rakyanın Müntehası Ve Türk Ale

minin Mukaddes Tav af gihıdır 
Trakyaaın mln· - Bula· yer. 

tebasında klln Emrlai verdi. 
adaya benzer Hacı il Beyin 
Gelibolu mevki bulundatu yerde 
itibarile IAtif; kararıila kur-
hava ve ıu cilı... dular. lakir olun· 
tile mutedil ... maz ltir laaklkat• 
:ıel bir me..ı... tir ki: Tlrkçe•lz 
kettir. Çiftçilik ıon a11rcla gramer 
·balıkçılık-aaa'at ıörmilftlr. Fatih· 
noktuınclan ile- lerin zamanındaki 
rilemiı, Biri ildi· ıeı.,. aayet kıaa 
yaçlann tabal- •• fimdl tarzı t .. 
nloe mlatait, ara- IAfflll bin tuhaf 
ziıl müsait ve ıelea ırameraiı 

mlnbit, .evfmU bir liıaa idi. 
bir beldedir. Takviye kıt'a-

Mem le ketin ıını l'Gzleylcller 
kurulufU ve de· " Gell ,, dedl-
nize nezareti; ka• ler. "Geliyor,, de· 
radan, denlzden mekti. Çok kell-
mUbim bir hatb Bulayirde Namtk Kemal'in kabri ziyaret edilirken meıl yerine (bel) 
muvaaala nokt.. bulunuıu kua· nun kalan eılr derhal lhUda etti. kelimemi kullanırUırdL Ne kadar 
bamn elıemmiyetini arttırmaktadır. Dlleti veçhlle adını Satılmq koy• diye vaki olan auale (bol) ceva· 

''Gelibolu,, tarih yapyan bir durdu. Silleyman Paıa Anadolu• bıaı vermeleri çok demekti. Ha-
yerdir. Birinci kurunda lıkender dan aıker gelinciye kadar ıahilde zırdaki ifade ile "çok aıker ıe-
bakametinln zevalinden sonra le- kaldı ve gizlendı. Aakerln ıelme- liyor ,, demekti. Gelen takwiye 
rayi hUkümet etmek sevdasına aile mUhtedi S.blmışm delllettle kıt'aaıaın yararhia e•ri olmaaıaı 
d&fen kumandanlarından (Sabinli .,Çimni,, kalesine ıokuldular. andırmak için açtlaa bu kaleye 
Çimnl GaHYn) lnnine birlıi e•· Mehtaplı ve alikünetll bir ge· [Gelibolu) denlldL Bu llim Türk 
veli aahilde beğendiği bir yerde cenin ahengini aılan aedaları lh· diyanaa ebedi bir memleket t ... 
ufak bir kale lnıa etttirdi. Seya· lAI etti. Muhafızlar kaleyi tuUm min etti. 
hat merakile ıezerken tesadüf etiller. Türk mertliği burun ka• Sttleyman Şalun (Bula • yar] 
ettiii .adamaı .mevkii beiendi. • ......... ydan ••IHtÜ. Er- emri llzeriae karaaih kunlaut 

Hukümeti biraz daha kuvY•t• temi gftn 0...1 JaaıekMı yaparak alan yere de «9-layer) deai1dl. Ve 
leştlkten ıonra bu mevkide de "Ekıamil jUıtiyanUıllo" karargibı bu iıim de ebedi bir tasarruf 
derhal bir kale inp ettirip yer• olan kaleye ıeldiler. Sftleyman batırasuu tatmia etti. 
lqtl. Ufak kale "Çimnl,, amlı• Paıa ihtiyat ve teenniyi ae•en Fakat bu lalm bilAlaare her ... 
yordu. lkbaHain bqlanl'lcı olma• fevkal.aye idareli bir ıahlİyettJ. ıılaa tahrife ujra& (Bala,.-) *--
ıından bu kaleyi yıktır1B1ya kıya• Bu Hbeple "Alladelvdu,, takvl- du. Allh •• ahMtliai (Bulayer) dir. 
madı. Anadolu aahillerine kartı ya kıt' a11 beldedL Ynkaek yerl.. Bllibire av merakı ile atının ayajl 
daimi bir ... ıyet karakolu olarak re pzcWer koymuıtu. Gelen aa- ıfirçtilfllnden kazaen difftp mftte-
kullandı. Burada en ıon lural keri Slleyman Papmn kulaiana e1tiren ölen Slleyma11 paıaaın ve 
"Ek.amil jDatiyanO.,l f ımlncle 81- deidireceklerdl. G6ıcWer haber habral &biresi Tlrk nesil ve ırkı 
zanalı bir asılıade idi. verdiler: a6nftnceye kadar kalplerden, ha· 

Anadoludan bu J&kaya ıeç· _ Geli, geli... fızalardan çıkmayacak, ailinmiye• 
mek taıanurunda bulunan Orlaan Kemiyeti aoruldu. cek olan bftyllk Namık Kemalin 
zade Süleyman Pqa yamnda B ı. b 1 D d"I Takvl• mübarek vllcutlaraaı nklayan 

K - o o... e ı er. 8 1 T ,_._ h L· l [Akçakoca • oaur Alp· Dündar· " u ayer,, ar.... uıuıl .ır z • 
Gazi Abdurrahman. K&ae Mihal yenin ulqbjıaı mllteaklp •aleye yaretılhı olmakla da kıymeti kat 

O hücum baıladı. Kale muhafızla- kat artnı•'"••. 
• Gazi Awaa011 • rem Bey· Hacı el ı· ı bir k .., ..... rın an tea ım o mayan ı11mla "Gelibolu,, ulıaın kahraman-
Sungur· Lala Şahia Pqa • Hacl yirmi d6rt 1&1lt ıllren kanlı bir hğını muhafua eden ve ıon tarilal 
il Bey] &lbi cidden kahraman ve dövtişten sonra kale tamamen ile de Trakyamn ,aztde bir diya• 
fedakir arkadqlarlle birlefti. zaptedildi. Tathirata bqladılar, rıdır. Türk aleminin k6re yap• 

"Çimnl kalesi,, yakınlarına ileri harekitı yapblar. Karargllı dıkça ytlzllntl atartaa ve laakb 
çıkblar. Çimai kalesini• g6ztepeal kurmak için mlıait yer aradılar, bir hlad iftihar veren ebedi ye 
öylljüode tuttukları bir eaire ıtı- Süleyman Paıa l'llr ve heybetli · mukaddes bir taorafslhuhr. 
z.el muamele yapbklarınclan mem· seduile: Haci D Beye emir verdi. Nurettta Fikri 

Gümüşhacıköy de 
Doktor Yok 

Gnmttfbacıkly ( Huıual ) -
Doktorumz Meh .. t AB Bey kura 
görmek &zere Aclaaa ııtma mtı
cadelesine ıitmiftlr. Yerine benU.1 
kimıe tayla Mlllmeaılttir. 28 bin 
olfU1u olan kaaabamız ılmdi 
doktorauzdur. 

K1Zılcı H1111mda lir Kaza 
Kmlcabamam ( Huaaıl ) -

Şeyhler nahiyesinden Sadettin 
zevcesi Sadiye Haaım eYlal tamir 
etmek için araba11aa toprak 
yüklerken toprak kaıdıj1 yerde 
bir çftkllntll olmuı, kaclıacağız 
toprak yıjmmın altında kalmııbr. 
Bu kaza kimH tarafmdan ıörftl
memiı, kacbn yıjmın albnda 
6lmilftllr. 

Uludağa Kar Y ai'ıyor 
Bursa 21 ( H usual ) - Ula 

dağa dllndenberi bol mıktarda 
kar yajmaya batlam'ftw. 

Bir Haftada Yakalanan Kaçak Efya 

Karaaiao gümrüğünde yakalanan kaçak etya 
Ankara2l ( A. A) - Bu ayın •ak'ada blriıl yaralı olmak 

11 indıa, 18 ine kadar Glmrük Gıere 39 kaçakçı Ue 30 
Muhafaza tqkllita tırafıadu 30 kaçak'1 laayvam tutulmue, 2145 

1 
µvDoktoru 

Kimler Ve 
Hangi Yaşta 
Evlenebilirler ? 

1 

Hukukan memleketimizde bir 
kadın on yedi yaıanda evlenebilir. 
On 1ekizinde iae reıit olur. Fraa
sada, kanuni evlenme yaıı oa 
bet buçuktur. Hıfz1U1hha •okta• 
aindan yirmi yatından evvel hu 
evlenme, bir ihtiyataızfık hareke
tidir. Kadın zayıf blnyeli olurıa, 
çocukluiu haatahkh ıeçmipe, 
eğ'er ana ve babası yatlı iken 
dopuııa yahut haıtahklı aaa 
ve babanın çocuiu iH, bayi• bir 
kadın için Terem tebllkeıl mu
hakkak sıibidir. 

Erken evlenmenln tehll· 
keleri - Çok ıenç evlenen 
kadın ejer aık çocuk dotarurıa 
mÜZIDİll rahim haıtalıiı ile kar
ıılaımak tehllkeıine manu:durJ' 
Bunun tedami uzu• bir istirahati 
icap edeceğinden ya binnetice 
verem olur, yahut fıknddame hı
t11lur. Blyle bir kaduua çocaiu 
ı.. daima nahif dotar. 

Para ve •rvet tamu lle ,yapae 
lan evlenmelerin aoau claima 
fena aelebillr. Binaenaley evlenen 
erkekten hayat alprtaıına yazıl· 
maauô istemek en iyi bir tetbirdir. 
Çttnktl aigorta firketi kendi 
menf aatlai düıDnecej'i içia, alA• 
kadarı euah bir muayeaeden 
geçilir ve gizli haıtahk tehlikeleri 
bir derece bertaraf edllmlı o!ur. 
Maamafih hayat ıigortaıına yazıl• 
mak, reımi muayene yapbrma• 
mayı icap etmemelidir. 

Fart1alar1 - Evlenme aıJı. 
hati kuvv.tlendirir. Çllaldi feanen 
sabittir. Bekirlar araııada ölilm 
niıbetl evlilerden fazladır. Haya• 
tın intizamı, aynca, kadında ek• 
zema, ergenlik, intizamıaz aybatı• 
lan, aaabi buhranlar gibi tezahtı .. 
lere mani olar. Amca çocuklan
mn evlenmesi kıımen malazurlu• 
dw. Enr. Aki taraf a haıta• 
bt• •i"pte111 1ft, T 
birleıir. O kadar. Y okaa bunlann 
nlıbetlni arttırmaz. 

Kalp llaatalll• ve evlen
.. - EYftlc• kalp llutalıjt 
olM erkek ve,a k•••• aYlenm ... 
ıiae mDıaade edilmezdi. T ecrlbe, 
bunun mliballıala bir tedbir oldu
pnu ıöıtermiıtir. Yiae tıcrtibe 
Sf&atermiftlr ki yaıh olan •• ka_lı 
ılpapları (cleısam•) • ...._ ifl 
girmeye• ••Y• firyanı epherl ra• 
hataız olan kimaelerin eYl•mele
riae mliaaade edilmemek ıerektiıı. 
Çtınkl\ bu lrııalar aynen çocuk• 
lanna intikal edebilir. 

Bir genç kız için en hafif 
kalp rahataızlıkları dahi evlenme
de• ferağate icap eder. MaamafUı 
Doktor tarafından eYlenmeaiu 
mllaada edilen bir kalplinin .... 
belik devrHi eaaılı bir kontrola 
tabi \utulmalıdır. Y emeiine dik,. 
kat edilmeli, aık, ıık idrar tahlili 
yapılmalı, dlSrdtlncll aydan sonra 
mutlak istirahat. Dojum eınasın• 
da da kadınm va-ıifeıini kolaylar 
tırmak için forsepıle müdahala 
etmeli, dojıım olur olmaz kaa 
llZlBbMnın bir mlcldet dalıa d .. 
vamına mDuade eylemeli.tir. 

Veremli, frensllllerin ••lenme
lvi lıuausi tartlar• tabidir. 

Belaojukluiuna sıelince; çok 
defa evlenen bir kadının zifaf 
gecesini mllteakıp uzun bir teda• 
vlye muhtaç olduiu ıörlllftr. Çlln
kn kocaaı, oaa, mUzmin bir be~ 
10ğuklutu aıılamıtbr. Blnaena1eyll 
bu aoktatlaa ela eYlenecek kimse• 
laria .... ıı Mr muayea..t icap 
eder. Belaojukluiuaun tedavidaa 
ıOllft auıl bir •aıiyette "ulun• 
ma11 eYlenmeye mllaaade edece• 
cetlni yine doktor tayin edebilir. 

Aynea bizim Medeni kaaua 
delilerin evlenmHlne cevaz yer-
mer:. - * 
kii~~7ak···-;~ .. ··262s··-kii; ... i·~-: 
bilar kaça;ile 52393 defter 
ıiıara kiiıdı, 894 adat çakm<lk 
tap, 2 kutu barut, 12 tüp rr.-. r• 
fln, 249 gram esrar, döviz ol r k 
da Ş! Tftrk altını, 2 lngi!iz • l~ı:.ıı 
ile 2 tUfenk ve 22 tabanca ele 
ı•çlrilmiıtir. 



• 

( Sigaet Alemi) 

Macar Baıoelci
linin Vaışova 
Ziyareti 

Birkaç 4efa terlthllr ed• Maear 
bqvekili il. Gaaa.ltida Vu1;,o•.• 
seyahat·, nihayet telaakkuk etmııtır 
Ye timdi •ır yalna41ır. itte eY'f'elkl 
tu ~. ltu aey•ti llar cİJ• 
aazırı Lle lteruer yapmayı d~o 
Macar b ıvekıli, bu defa, lteralterine 
phuz matlt .. t m•.ıtrlnl al•akla 
iktifa elaİf.tir• Macar ve Leh lıt•tft· 
killerinin •l'AkatlarıH ait el•ak 
tlzere ilk relen haberler IOD tferece 
ı yaaı tiikkatdr. ~ ~. Macar 
baı·nkiliala Leblatanı ltirıncı .rerece 
bir millet H tlevlet olarak Hllmla• 
ılıfr, Leh .. ınklli•ln iH •n•zl 
n ıarld Avnapa4a Macarl8ta•a 
lktisadi lhti1açlarım kale alaıy n 
ani ımal rın manaaıdıtına iıaret 
MiWifl ka14oluauyer. Bu pala 
ı•k ile .&aw. ima willm, Lelaia&:u, 
Macar bilkQ•etl beaa1aına, klçtık 
ftı lfın hareketini •epnmeditiai 
söylemek istiyor. 

Şu hale ,.,. L,elıı. Macar mlllkat 
ve mü:s kerelerinin hi11aHsa Marıllya 
lacw. .... •iteaklp V1lka laulqu. bizi, 
bülıuu be nektaclaa alAkadr etmek 
rerektir. D' ter taraftaa P~ıl;l Hil'llp 
aammda Macar ıaatuınJıD bazı 
ııeır·yatı da dikkatle takip edilmek 
tlaııHw. a. .-.t• 1'20 de l.Alaistan 
Ue s..,,et lluaya uuaada yukolaulan 
dl&hlı ihtilafı mnzabalı• ec:f erek 
Macarist nın, Lebiıtana .Utlı Ye 
mühimmat Jönclererek yardım etti• 
l1ai. halbuki Çekeılo•akyanm, bu 
•ilihların ı çirilmulne m.Ofldl At 
ç kardıtıaı laatt& mani olmak im· 
lfitiai a,d.cn,er ft H llldiHaia, bir 
Leh - Macar eeplae8l 1apmak lhumu• 
"8 Lelırleri ikna ettijini kaydediyor. 

Buna 11111b bil nnrlaalif Leh rarete
l•ri. M. GamböalD bu siyaretiaden 
kuıkulanmaktadırlar. Bilhaıaa lauolar• 
d n IJirl, hu zi~aretin • çok dostluk 
ve az poHllka,. meuau tefldl etme
.mı hil..._ te•n• ..,_.. 

Şu bale ••• Varı••• mllılkab 
dikkatten kaçmıyacak kadar ebem• 
miyetli bir hi iıedir. - Süreyya 

Pal•• Tiyatro MUdUrUnUn 
Katlll 

P f aa tiyatroıan 
öldürmfif olmakla ma ... n Pel Lak
riJİ bugiln Parise glitGrecektir. 

Kembrlç KUtUphanesl 
K.eat.irç, 22 tA. A.) - K.ıral ile 

Kırallçe Oniver•ltenİD reni kGtiplaa
nHinl açm tfardır. 

Norveçte intihabat 
Os!o, ~ V\. A.) - 15 Birinci 

Tetrinde biti• Non9çte yapılan be
&.diye ıepmlncü ftçi Fırlı:uı mlhim 
W,. kas aç elde etmiftir. 

B&BiC:I TILIB&rLAB Gönül işleri 

Yeni Bir Siyasi Taarruz u? 
Türk Olmıgan 
Kızla Evlenmek 
Meselesi 

Macar Ve Leh Başvekilleri V arşovada 
Çok Dikkate Değer Sözler Söylediler 

Kua bir middet eYftl bir er
kek okuyucum, benden, Tlrkler
le Tllrk olmıyaa kızlar ara11nda 
yapılacak evlenmeleri nHll tellkld 
ettiğimi ıormuftu. Kııa bir cevap 
almıfh. len o zaman, muhitte 
fazla teıadnf etmedijim için, bl· 
diseyi mllnferit, yabam bir iki w,ı 
yl aliiuular edeeek bir •ak'a bi
linde tellldd ecliyorclum. Fakat 
bupa, ayni menu Dzerfade yeaJ 
bir ıual ile karplapnca, bu gibi 

v arıeva, 512 (A. A.) - lılacar s..-1 
vekili M. Glmb4ıe Leıu.tuaa .. bl
ylk aitw ... Beyaakartaha •1rı il 
rltbui ""~ laaklmacla çok doe
taaa tesalalrat ,.apılm ...... M. aa.. 
b6~ Lelliıtanıa dOnyaaıa ea YJlll 
•illetleriatlen biri olclufan• ıCiJlemif, 
Lehistan Baeveklli ele, MaoUllla•• 
KlçClk ltilif devı.tleriae luqa lıı.I 
•lrdljil hldia7• tekru edenlıı tle
miıtir im 

Wiolu djk. IF;;;;~-;;J;··--·--

";::: f Sigasi 

• - llnked w Şarki Awrapanm 
yekcllterl•• iitıa:tefen tabi ......... 
.....,._ hen•a katmıJao.. tenİJ• 
•uretlm pt1ır manaıı•r.,. 

Gazeteler de ıCSyle ,...., .. ı .. 
" - Napolyon, Lefıiabıa A.wap .. 

.. lntb'-elidlr, demekte ruı.h lclL 
Maeariatan da o kubbenin temel 
direlderincien biridir.,, 

DoaUuk Slı•••U 
ıtu«!:C;:'e, 22 CA. A.) - ••ıverc11 

M. GI Lew.tıraa ,....... .,.. 
rettea •emaundur. Bapekil Maca
riıtaaa mDmkOn oldup kaclu fazla 
dost temini hnınında lrir a.rnn da•a 
abaq, Leli miletinin. Macar e...U.• 
rini kuvntle aalamaaı. dostlulıı aİJ•• 
ıefiai aajlam b(r &incirle tamamla• ...... 

llllfterek Tebllt 
Vartna, 2? tA.A.) - Dla alrtam 

aptıdaki Leh-Macar m6tterek teblitl 
netrediI111iıtır: 

M car Baıftklli K GCSmM'fla 
reımi zl7aı.t makadilıe V rpwada 
geçird' ti son iki rDn zarf ada, Bat· 
nkll il. Ga.hlt • M. Km!enki ve 
Hariciye Naam M. Bek, ananni cio.t• 
Juk tlzerfn• mffeHH Leh - M car 
mhaıebatıaın laeyeti 11mu•iye1A111, 
beyııelmilel meaeleleri ve b~Ha iki 
memleketi alAkad r eden Orta Avrupa 
iktısacff mnelePerini Dır itımat lıaYMı 
i~ tetkik · lerdlr.. Y ~ nan 

ı...-nnı,. -tul ~ia:itli'i~.aifiliı t1 
temayllM.ı iMat etmlttiı-- 8'a t__,a. 
]it, 21 T trinievYel e bir taraftan 
Batvekil M. Gihob3JY• eli~ ta.rafta.n 
Har· ci,.. Num M. B k ile Ma.ıf 
Namı aıaııada iki memleket Jı.a 
teırlkf menlıl lıakkında bir mırkavele 
i11tza1t ıaretile ifade edihaiftir. Bun· 
clu &~ bu .ı1aret lmeriae, en 
rakın Wr zamanda iki me..lekette 
fldıaadi tetkik komiteleri teık li ve 
..... ldlaen mlltekabil ticari mu.de
leri ı••ifl•tmek içia mubte'lt bir 

LM • Macar koa. • .,oım tbdUI Y• 

hatta •a •ne zart ıtda turizm muka• 
w'Mi aitti lfia mllukerata bqhm• 
maaı ve çok yakında W. k•·ol•ı.lııt 
mukanlesl alrtl kararJaımııt r. 
~Uk ltuat Ve Macarlar 

Budap ıte. ~ ( A.A. ) _ Uçlk 
ittftf ile Balkan antanhnm Befrratta 
aepetttkleri tebllt MaeaP rlyaaf ma
laafilinde blyGk bir alika ile kart• 
Ienm ıtır. M car matbuah teblit 
llllodencatım dkhfa matalaa et• 
aaektedW. 

Hllldl•ete yalna baluaaa •u•te• 
fere Y! billlal8a Badapeıti fnrlap 
pzeteame nazaran, hblit ıOll rlaler
de ~ zı matbuat tarafıad- ya .... n 
neırıy ttan •onra t••k'n edici l>ir 
teaır yapm fhr. Te•lifla mutecfll liaanı 
takdir ed lmektedir. 

Peıti N ph razeteaf de teblitf, 
aut~il .liaanını kaydet•eldeberaber 

Hindistan da 
Sosyalistlik 

Dombay. 22 (A,. A.) - Bo•ltay 
ıebri, Milli konrr•• relat Ye ... ,. •• 
liat lideri Rajaadl'apuad'• bir hlk••· 
dar rlbi kartı anaıttır. 

Konrre reisi •llfla• ...._ aı.ı.a-

mektuplan ba ....._ tuellywtlw. 

Buhran Var 
Parl•, 2ı (A. A.) - Franıız 1J08f•• mOnuebetlerin biraz daha fazla 

u.t fukuı, meai •az rı K Markenin olabilecejine biikmettim. A4'ıkça 
ftrka .. aa 19tifuı izerlae taba dGa .,. 
etlen •ul7•t k rt •ıa a takip edecejı IMiylemek lhımu, Tnrk olmayan 
yeni ayaal battı hareket tayin kadmla bir Tlrk erk-tinin ..
et•ep ça ... ıyor. leamesinin aarih mntta aleylata• 

Fırka kitiW amvmiai M. Dea, nm. Maksadım J8Hf anlqılma-
6r1raam seıek timdiki kabiaeyi llıtan 11n,bu pkflde lzdlyaçtan babaec:liJ. 
•illl •• miittehıt cepheye " •w•k di ml,habra en ziyade, rum, ermeni 
radikal fırkaya muarız oldutunu M 
ılylemişt r. ve usevi gelir. Bu vatand•tlana 

Fırka .erkin ndan mebus Renodel~ hepsine ele ayn ayn hllrmet eda. 
halihazır taki lı6lremete karı llerhan- rim. Fakat bir memlekette yaıa-
si bir cemileyi reddetmekte "• de- makta obnaldıjmma ratmen ara• 
mokratik .... mosyalmn iat...ı.t.6. mızda dil, hars ve din farkı var-

İspanya da c11r, Imralrter .. ıc1et 1ar1n nrdır, 
ıhtil~lden Sonra TablAı iki genç aönDI karıılaıb mı bu 

m farklar gBze çarpmaz, atk ateıi• 
Vaziyet Avdet Etmfı nin karııamda eriyip gider. Fakat 

Madrit, 21 ( A.A. ) - lapanyada bir mUddet ıonra 8flc llÖlllp te 
Wr Hkert diktatlrlalr •un1ldefaaa yerini dostluia b8'akaeajl zaaan 
tlair ec:aebl ....ıebtlerde "1ıan dostluk dayanacak temel bulamaz, 
rh•a1et reımea tekzip olun .. ktadır. ıonra kencU muhitini biralap ya• 
Hlk'Omet vazifuini aormal bir ıekil· 
de yapmaktadır. hancı b'r muhite ginn kıs, oratla 

Pariı, 22 ( A.A) - lıpanya ıefa· kend aini yabancı hi11eder, yabaaca 
retf tarafındaa •eri en rHml bir teb- bulur, kendimne yabanca gözle 
litde, ıtiyaıi va:siyetin tamam ile vuzuh bakıldığı zeha bma dlter· 
keıhettifi Ye kabiaede tam bir fikir Tllrk erkekle, Tnrk olmlyan 
ittihadı mevcat olclutu beyaa ecli· kadın arasında evlenmeler, za-

•
.Wir.JrtM;.tffJU~ ~ iiibtı .... urlan kay• 

~4 , r•'-' h lv p_yd• 
Hltftietıa• fa--•• •aıtCm. evvel bar lt.ar8 m*"le.tdlr. Sene• 
Bir Dinamit Palfadİ lere muhtaçtır. 

Madrlt, 22 ( A.A ) - Aaller tara• HANIMTEyzE 
fından terkedilitn ltfıo dinamit patla- ... - .... _. ...... - .... ·--· .......... _ 
..,., rı a8kv ıı.a,, bir • latchır tla Puv•nkare GönlllldU 

laa Nilbekur, 21 ( A.A. ) - M. PuvAn• 
_J_•_r,! ___ .... _:._~·-·--·---···-,----··-·---- kare bu mi.al. b• ldiçGk kiycle ra. 
miı olan ... hrin ıokaklaruula dlrt mGlmOıtlr. MerHhade aileü efrathl• 

- N sırlardaa M. Tarcliyl Y• Heryo. 
atlı llfr araba ile uzun uzadıya do- Rebictlmhuru11 mlmenill n AJI•• on 
laflllıt ft her l•aftaa Ptek J'*fma• Wa taluniu .. llea W. llalk kGtlMi 
naa hdalmqtur. hazır bulunmuftur. 

Alil 
le119lerbadlr 

Artık .. apuıtla ara mn 
canlau• dedikodular. ne Huilae 
Hammın bitip tlkenme.ym pklr 
tirmeled oao Mikadaı etmi.yorcl.. 

O biçare kad&n laill bıuaı 
alamalmfb. Geadiilr tlolatbia Mı 
, ..... ,.,. ~·ide ... 

bunu aylan bulma& Leyliom 
ne kadar cidcll •• dlrnat hlr im 
olduiuna lllllaaDflı. 

Seyahate (Ayten) de kantmca 
llelek Hama ful& •• etmedi. 
Ve ild •kad&f tıpkı her Abalı 
bankaya aider gihl ktlçlk birer 
çanta ile pktılar. 

du. Sevgilerinin eo buhranlı mn
almini yqadaklan belUdl. 

Oolar da Muırda bir hafta 
kalacaklardı. 

Genç kadını 
- Ehramları ılreeeifz, Sfen .. 

ai a&eceğlz. No.55 
23- 10. 934 

V • blçblr eJkek brııfıjını 
ılab 'leceğlne emba olmadaa bir· 
fey vadetmez .,. Yermez• KadlD'" 
lar iç'n senettir, hazinedir. Al
bnd r, prrlantacfır dfyenler çok• 
dur. Fakat erkeklerln bu baine
den yllzde ytlz ktr eden bir mu• 
rahabeci sarraf olduklanm kim 
inkar eder? 

Leyll ve Ayten kendileri ha .. 
kuıda yapdaa dedikodunun ()1.-) 
hanımın aıaceraıile tanaclıjını 

1ırdilklerl için ıevlnlyorlardı. 
Artık her gthıkO hayatları 

oktinde kurulan bir saat fibl 
ftllyordu. 

Leyli bankadaki Ye evdeki 
ftlerl arasında o kadar awnu-
1ordtı ki ıezmlye bRe vakit bula
mıyordu. 

Cuma gGnleri lfleden aonra 
J& feneryoluna (Ayten) e tldiyor, 
1ahut arkadap ona geliyordu. 

Heyecanı .,. ıstırabı beraber 
6miıti. Hayab eıki• kadar 
•evmed ğini bi11edlyordu. Fakat 
o kemirici ıılonb da kalmamıştı. 
fleyecaıunan madde haBD• plcli
iini ve ha7abnm bir ytln yumaja 

........ Cahil 

afbi i11ene fttene çklllnp gittftinl 
g6r0yordu. 

Şimdi beDI bqh zevki lzmlr 
posta• ndan çıkacak Reıidht meh
tnbmao hekle•ek ft - cevap 
,. ..... ktı. 

Bu mektuplar dnzleten, •iaç
aız, çiçekalz, yeıillikaiz bir çöl 
yolu gibi uzamp giden laayabnm 
dlnemeçled gihl aık 811: ftmitle
rlnl tazeliyor, durgunlapn. hey .. 
canını kamçılayordu. 

Genç bzhk hialerl en fırbnaJa 
bir ıamamnda kendi anum De 
ıDkOnet bulmUfhl. 

Şimdi için iein. yavq yavaı 
kili altında kalmıı l»ir kor atetl 
fibl ellenmeden, kanpmlmaclaa, 
alevlendfrllmedea kendi bncliae 
eriyordu. 

fakat bu erlylf hpla uyup• 
rucu n hayal verici bir ~kinin 
zevki gibi tatlı 'bir l\mlt ve rDra 
halinde devam ediyordu. 

Hayab ve sevgisi için verdijl 
karara iman etmiıti. Kalbindeki 
bikir qla gibi Ytlcudllnt ele 
onun için saklayacaktı. 

v. ... poata ıelea lzmir 

nm ediyordu. 
Bitin bunlara bqa lialerl 

baif nmıı gibiydi. 
Rettdia •ekhlplan .,,. ıeB

yorclo. 
O alqamlar oda11na erken 

çekiliyor, yeşR abajurlu limbasını 
yakıyor ve onunla ba§l:aaıa kal•ıı 
kadar 11C&k ve mesut bir ı•ce 
ıeçiriyordll. • Yalhafı ... pukalya tatUlerl 
ıelmfıtf. 8d fınattan latifade 
etmek iate1ea Leyli bir hafta 
için lzmn kad• bir 1eyabat 
efmep karar werdi. 

Banu ilk defa ...-... afbiı 
l'PDllD Kelek Hama pek dofru 
bulmecL. fıena birıer 
yap....,..pıa .- elmalda 
beraber Haıibe lıammın kulatına 
gideceği tabii olan bu 1eyahatin 
yeni bir dedikodu açmasından 
korkuyordu. 

Fakat Leyli bu yolculuk için 
(Ayten) 1 de kanchrmııta. 

Bir vapurla gidecek Ye sece1I 
lzmlrde zeçirlp ayDI vapurla dl
aealdercll. {Ayt•) İD ltaham da 

(AJten) in babası oman k.
maralanna kadar yerl8ftirdL V.,. 
punm kltlbiııe. kamarotuna ten
bihl• ettL Soplc, fakat durgaa 
bir kıt alqamı hareket ettiler. 

Reılde telgraf çekmitlerdi. 
Leyli. etkiden olsa bayle bir 

aeyahati göze alamazdı. Fakat 
bankadaki hayata oau ~ok aç
IDlft pİfİrmİfti. 

Vapuru, yolculup hiç 1adar
ıamada. 

Vapar da pelr blapahlı de
jildl. Yan adada pçirip 1zm1n 
c:löamekle biraz ıedk• l»irbç 
lzmlrll aile, birkaç tlkcar ye Mt-
111" yolculuğuna çıku ıeaç bir 
kan koca. •• 

Ba yeni evWerl ODiara kaptm 
tan1fhrda. 

Delikaah da onJ,.r gibi ban-
kada çahpyorda. HenOı onb .. 
glln evvel evlenmiflerdl. San bir 
lor çlçepae bemiyen genç kacha 
çok HYimllydL 

Kocam konuııuken gizlerinin 
içine bakı1or, biraz uzaklllflnca 
arkaaandan gidiyor, kocaıının bir 
plgul afbl yamndaa aynlmiyor-

De1• flmdlclen he7ecaa pçl
riyordu. 

Yemekte bir .... ,. toplan• 
dılar. 

Nazım Bey genç olmaama rar 
men ağırbaıb, evBliifn feraaat 
kWfethıi fimdiden beelmMmlı 
ılrtınllyer. 

Hiçbir seri•• a1lan &kir bes
lemeyerek, ltaw.tea bahiae atlı• 
yarak birçok konufbllar ve 
glldller. 

Geaç evW. karulajı g6re
meyen tanklar aibl yemeli yer 
yemos tllnemek ihtiyaca ile kama• 
ralanaa çeldldUer. 

iki •rkadq alanda bir ••• 
koauftular. 

Leyli muut lf&rllnea çiftler 
içim 

- iyi bir Myahat yapıyorlar, 
dedL Her halde erkek eyi fikir
leri olan bir pnç, ltalayında 
blyle bir ıeyalıat iyi bir habra 
bırakır. 

- Seyahat her zaman için °yi 
bir ıeydlr. Olduldan yere yapıtıp 
k lan insanlar ne k dar okwıa• 
lar, ne kadar bi Hler yine cahU 
kahrlar. 

( Arldlaı •ar) 
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Dalgınlık 
lVümunelerinden .• 

Franaa Reiılclbahuru M. Leb

Meralclıl•rı1t run !8emleketinin 
. . en yUkıek make· 
ıl•l•••c•lcl•rı mıaa seçildiii za• 

blr kari.. man Grigri isaıin· 
bir kediye malikti Ye pek and;ğı 
ltu kelli ile birçok defalar gaze
te: erde resmi çıkmııtı. Halbuki, 
M. Lebrun'un reisicUmhurluia 
1eçilme.ini mUtoakip gelen bin· 
lerce tebrik mektup ve telırafı 
araaında hir tane de fU ibareyi 
taııyan bir kart çıkmııtır. 

• Bir Siyam kediıl olan Lama 
ile arkadaıı Moumout uzaktan 
ıörUp beğendikleri ırkdaıları 
Griıriyl tebrik ederler. » 

Jakop sokağı 25 
Bu ıarip kartı yazan zat imza 

yerine l»ir ıokak iıml atmııtır. 
Şimdi itin garip noktaa na bakınız. 
Tebrik telırafı ve mektuplarına 
«•Yap yazmakla mükellef olan 
kitipler, dalımhklarına ıeldiil 
için mi, yokaa kHten mi hiJine• 
mez, bu kartpoatala ıöyle bir 
ceYap yasmıılardır: 

Lama ve lloumoııt 
Siyam kedileri 
Jakop ıokağı 21 

Pari11 
Bu kartpoıtal yerine Yarmııtır. 

* Yuroalavya kıralma yapılan 
ıuikaı\a ait filmi taiİltere-

ki d•kilcad den Amerika kum· 
panyaları da sahn 

hir pa:uırlılc.. ahnıılardır, meaelt, 

timdi bu filmi en evvel hangi· 
ılnin Amerikaya götUrecej'lndedir. 
Bu milnuebetle aralarında şid
detli bir rakabet açılmııtır. Kunı· 
panyalarda11 biri en sür'atli vaaı• 
tanan tayyare olduj'unu dUtl\ne
rek lngillzlerin kara koca meıhur 
iki tayy areciıl olan Molliıea 
alleaiae mftracaat etmittlr. 

Kumpanyanın mUme11iJi karı 
koeayı bulduju zaman, onlar 
kulUpleriaden çıkıyorlarmıı, kapı 
önllnde konuıulmuı. 

- Bu filmi tayyare ile Ame· 
rikaya kaça ıatllrüratlnllz? 

Suale kadın ceyap vermlı: 
- Otuz bin lnilllı lirası iıte• 

riz. Y arııı baaa, yarııı kocama! 
V • dltlnerek ili Ye etmiı: 
- Zannederim, ikimizin hayatı 

ltu ffata çok değilc!ır. 
Mfimenil tek kelime ile ce· 

Yap vermıı: 

- Mutabı kızl 

"" ııpanya Meb'usan Mecllıl son 
toplantısını yaparken mec• 

ls,,an1J•I liıte .birçok hlcU· 
, aelerın çıkmaıı 

meb ~/arı bcıkleniyordu. Bu 
• 6lr llıtlg• hldiııelerin kanla 

t•dbirl vak' alara dayan· 

masının önUnn almak i~in bir ara, 
aalondan içeri ıirecek meb'u~ların 
&zerlerini aı·amak dUıUnllldü. 
Maamafih Meclis Reisi Santiya~o 
Allta'nm teıehbliıile ltu fl~irden 
vazıeçildi. Mecliı reiai, bu tedbiri 
faydala bulm yor dejildl. Fakat 
meb'uaların l:aayıiyetile •ltenuip 
ıörmllyordu. Onun içindir ki dUn· 
yama hiçbir parlimentoaunda yer 
hulmayan bu tedbirden vazı~cildi. •......... ". ·····················• 
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I - Caıete,.111 ••• ge:ıııil" 
Wr ıiJt•ıe1111 iki Hltrı 6ir 
(•rtUwt) ••""· 

2- S•g/HıN• pe 6ir unti· 
111in ilaıt /it1tı ıunlordır: 

~; de vas11ti 

( ) k lime t1t:rdır. 

4 - lnce v• kalın 11azılar 
lutacczkları yere •Öl'• 
ıantimle ölçülür. 

rtlösababe 

Taht Önünde Kadın 
300 Sene 
300 Sene 
Sonra 

-1-
Kadlnın "taı.t,, tan daha cazip 

olduiu aöyleair, durur. Tarihi, 
dikkatle okumıyaalar ve hldiıeleri 
ıöze görUnen aebeplere bağlamak 
ile iktifa edip onları yaratan 
hakiki Amilleri araıtırmıya lüzum 
iÖrmeyealer, bu hükme lna11makta 
mazurdurlar. Halbuki taht, mil• 
letlerin hakkıaı, terefinl hUldim· 
darlara unutturan korkunç bir 
mihrap iken nHıl olur da kadın 
o mihrabın da fevkinde kudret 
temıil edebilir? Bu, halci kati 
taiyir eden bir feydir. Hüküm
darlar, tahta çıkmak için baba· 
larını 6ldllrıaektea çekinmedikleri 
ve taht tizeriade durabilmek i9ln 
de öz çocuklarını kesmelde te· 
redl'ıllt et•ediJderl halde kadını 
tahta· naııl tereia eder!er? 

Tarih, zaten bunu kabul 
etmiyor. Tahta telıakkllm etmit 
unnolunan kadın, tahta hizmetkar 
olan k~dındır. Tahtı kurınık için 
çalııır ıörUnerek hükümdarı ken• 
dine bai;ar. Bu tedbir ile yer 
tutan, nlıfuz kazanan kadınlard~n 
çoiu tahta karıı küçftk, en küçilk 
bir aaygıaızhk, battl gafletten 
doğma kayıtıızlık ıöılerdiklerl 
gUn heder olup ıitmiılerdir. 

Tabt etrafında dönen iirenç, 
hain ve zalim hidis;elere dair 
binbir ınlaal veren Osmanlı tari· 
hlnd~n bu hakikati ibretli bir 
belAgatle lıpat eden iki örnek 
ahyoruı. Bunlardan biri uzak ve 
öblirli yakan maziye aittir. Ör
nekieri b.ı ıuretle seçimitiıden 
maktat, kadm üzerindeki hlikUm· 
dar zihniyetinin aıırlar ve asırlar 
geçmeaine rajmen de değişme• 
diğinl göatermek içindir. 

Uzak mazide aldığımız misal, 
Kanuni Sultan SUleymanm haya· 
tından bir parçadır. Bu çok kud· 
ret:l hükümdar, maifım olduğu 
&zere, Rokzolan adlı Ruı güzeli· 
ne iÖnül v~rmiıti. On yedi yafın• 
da padiıahm hem yataiına, hem 
yüreğine giren bu fettan kız, il· 
kin Veliaht an.,ıı olan Haseki ile 
m[cadeleye giriıti, onu yendi, bir 
tarafa attardı. Sonra hUnkarm 
Birinci Vcz'r lbrabim Paşeya 

c::ı u!an bağlı oluttmu çekemedi. 
O un kendini "ıu:tan,, diye &'\• 

dırdığından tutturarak b:r sllrU 

iftir hr terlip ettirdi ve niha} et 
boğd rc'u. 

Şimdi 11 ra, Veliahda gelmişti. 
Rokzolan kendi oğullarından bi· 
rinin tııhta varis olmasını isti) or• 
du. Bu s heple V cliahdın ortadrın 
kal'mıaıma çalışıyordu. Zeki ham· 
le!er.o yavaş )'&Vat makeadına 

---

- Y•f D•tll. 
611§1• Y•l'tı ha! •uıeil yapt111 
ki mun•ılert v•f• urnalınaz. 

doğru yUrUdil, Vellahdfo, aakeri 
bir isyan tertip ederek, tahta 
vaz'ıyet edeceiinl ileri ıllrdU, ba• 
bayı evladına dlltman yaptı ye 
emeline erdi. 

GörUliyor ki Rokzolanın gale· 
heleri hep tahtı tehlikede göıte ... 
mekle elde edilmit ıeylerdir. O, 
tahta tahakkiimle değil tahta 
hiımetkir olarak veya öyle glS• 
rünP-rek hllnkirı, kendi emellerine 
ra111 ediyordu. Kanuni Sultan Sil· 
leyman ona Atıktı, hatti sıkanı 

tiir ıekliade terennüm etmekten 
de çekinmezdi Ye meaelA: 

Ne umaraın ey göaiil ol gözleri 
cell&ttan 

Günde bin gez kao ide, hazzedir 
ol feryattan 

Y azılaıı ba§a gelirmiş ey gönül 
ih eyleme 

Damına dilıtüa oaun rahm umma 
ol aayyattan 

beyitlerini yazardı. Fakat ona 
ba(lılıtı, kadanın tahta aadık ol· 
duğuaa lnandığmdandı. 

Rokzolan &ldlikten aonra aa· 
ray kadınları birbirlerine girdiler, 
011dan boı kalan yatakla kalbi 
lıgal edebilmek için yarııa girit· 
tiler. Kanuni Sultan Silleyman, 
enikonu ihtiyardı. Fakat hUküm· 
darda. En yaıhaı on yedi, on ae
kiz ynımda bulunan yüzlerce kız, 
bıt ihtiyftr vilcuda temas edebil-

8011 Posta 
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~HiJıbtiye, ('atalçeşme ıokıjı. aa 
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(JaıetemiıJe çıkan yau 
ve resimlt:rin biitün baklare 
mahfuz ve ııtetemize aittir. 
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mık için ortaya atılmıttL Bin bir 
~ilve içinde klYranıp duruyordu. 

ihtiyar kaauni, bu konuıan, 
cıvıldaıan kavıl kuzal:a ıllrUsUndeıı 
Glllfeml seçti, blltön muhabbetini 
ona tabaiı etti. Gerçi öbür haae· 
kileri de ihmal etmiyordu, altmıı 
dokuz yaııada buluıuauma rağ· 
men her ıece bir hasekiyi yanı• 
na alıyordu. Fakat kalbini Gül• 
feme vermişi. Öbürlerini okıu
yordu, bunu ıeviyordu. 

GlUfem, kendinden evvel Pa· 
ditahlara ltultl ve nftfuz edebil· 
mit kadınlardan çoiunun yaphiı 
gibi admı andıracak ve keodiıinJ 
ıaray dııında da tanıtbracak bir 
eaer •lcuda getirmek lıte111lftl. 

Üıklldarda bir cami yapbrmıya 
baıla111ııta, fakat paraıı yoktu, 
daha doğrusu sahneye çıkışı he
ııüz yeni idi, bol para toplamaıı• 
na mlaalt olacak kadar uzun yd· 
lar geçnıemiıti. ihtiyar sevgiliden 
para iıtemiye de ceaaret edemi
yordu. Camiye aarf olu11mak için 
de olıa ondan para lıtedlii tak
dirde gösterdiii yürek allkasının 
para hırıına hamlolunacağım mull· 
temel görüyordu ve llrkUyordu. 

Halbuki cami yarım kalmııtı, bu 
da bir ıerefaiılikti, zayallı GUlfem, 
bu Taziyette rakibeleriae, öbür 
haaekilere müracaat etmek mec
buriyetin• dUştll, onlardan ödllnç 
para istedi. Huekilerin hepıi du· 
dak bllkerek ieçtiler, ona yardım 
etmeyi gülllnç buldular. Y alaız 
içlerinden biri ve en kıskancı hain 
bir fiklre kapıldı, Glilfeme güler 
yöz sıöıterdl. 

- Ben, dedi, dilediğin kadar 
akçe yeririm. Fakat bir ıartla? 

- Naaıl f&rt bu? 

- Bu gece ıevketll hUnkira 
hizmet aöheti senindir. Bu nöbeti 
bana ver, ben de aana latediğinl 
vereyim. 

Hutalık ve kadınlara mahıus 
mazeretler dolayısile ıarayda böyle 
nöbet deiiıtirmeler vaki olurdu. 
Hlikümdarlar da, nöbet aahibinin 
roazeretini anlayınca ıes çıkara• 

mazlardı, yanlarına gelea kadınla 
eğlenirlerdi. Gülfem, yarım kalan 
camii bitirmek tnkine mağlup 
olarak ve bu işte bir tehlike sezin· 
ıemiyerek muvafakat etti, on beş 
yrmi keH ödünç para mukabi
linde bu geceki nöbetini hain 
rakibesine bıraktı. 

Suaau Süleyman, o haftanın 
en te.tlı gecesini geçirmek hulya· 
aile Gülfemi bekliyordu. Kart sına 
baıka bir hasekinia çıktığını iÖ-

1 
Kari Mektupları 

[ CIY-1 ) 
Afyoocia jandarma mütekaıdi YU' 

ıuf Zıya Beye ı 
BahHttijiais tirket balitaafi· 

yededlr. lktıaat Vekaletine mllra
caatle bu buıuıta maHinıat lat .. 
nilebilir. 

* Ank.arada Ök.Uzce mahallesladt 
ıoför Hüaeyin Efendi ye : 

iki ıene eYvel baımı:ıdan geçe• 
vak'anın timdi gazetelerle ne., 
rinde hiçbir fayda yoktur efendi-. 

11-
Yenivoıtahane karıııında gram .. 

foncu Remzi Galip Efendiyeı 
Gazetelerle açık istida neıret

mek mutat detlldir. Dojrudaa 
doğruya Maliye Veklleti•e ııh
dermeniz muvaftk olur ıfındim. 

* Odakö::ri• Dere aokaimda Kizım 
Efendiye: 

Mektubunuzdan bir t•Y anlı• 
yamadık efeadlm. 

• Y eaiköyde otun Abdallah Ef .ye : 
Sarih •adTeıialz ve hliYiyetl

nlzl bildirmedikçe mektubuauzua 
neşrine imkln yoktur efendim. ......... , ........................................... ..... 

Yıal Ketrlratı 

Hafta: 28 inci sayı - B9 
haftaki .ayııı Manilya oioayetine aM 
giiıel bir yazıyı ih\in et:ıııkt~c;tir· . 8' 
yaıı ile Kral Alekaandr ın m9ıa öldiı 
rillılüğllnü aalıyor11z. 

Server :Bedi'in "İki ealıne ,iyve1i,, 
Ahdülhamide bomba, Selim Sırn B• 
yio ıpor "' milli danalar, "Tenöı 
aranıyor!,, yazıları çok beğenilen mtv• 
ıulardır. Muilılı bir Rum ollll vt y&• 
rım aıırdaaberi dünyaya silik ve cep• 
hane aatan Bazil Zaharof'un hıy .. , 
roman, hikaye, ıinemıı ıayfım, foto~ 
raf müHbaka!lı. 

··························································•-C riace sordu: 
Gülfem nerede, yokaa r .. 

lıatıız mı oldu? 
- Turp gibidir. Fakat nl

betl bana aattı. Ben bu hizmeti 
özledim, o bu hizmettea bezıi~, 
aramızda uyuştuk, o kaldı bca 
geldim! 

Yet•iıllk 
dö11dö. 

hiakArm· 

- Ya, detlf, GDlfem böyle 
yaptı ha, benl111 flraıımı akçe 
ile aattı, öyle mi? Eunu yapa• 
kimesaeden vefa umulmaz! 

Ve hemen ağalarını çağırdı, 
GUlfemin öldl\riUm11i emrini verdi. 
Bir a'Z ıonrR güzel kadın, kanlar 
içinde can çekifiyordu ve ihtiyar, 
hilkö111dar, para ile n5bet atıa 
alan harsekınin yanında mahzuz 
dakikalar ~ aşıyordu. 

Iıte taht önliade kadın budur. 
O muhite giren her kndın mut ak• 
b·r GUlfem o ma}a namıettır. O 
akibete cl[,meyenler tahta tap-

ı mayı bil•nlerdlrL. 
M.T 
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Üzüm Balkon Merakı 

Geçe.o ,en bir tamdıj'a raat
ladım. H« ~Kit ıe1lwı verip 
geımek ideli ikea bu idetind'n 
vaı:reçip durdu. Hararetle elimi 
aıktı: 

- Affederıln Hasan Bey, dedi, 
bir ıey soracağım. Sen Belediye 
Mecllılne aza intih"p edildin mi? 

Boynumu bUktüm. Etrafta b!ıl 
dinleyenler bulunup buluomadıgı-
11a bir göz ıezdirClikten aonra: 

- Hayır, dedim, maattee11Uf 
hayır. 

Bu sefer o boynuDu bliktn. 
Yazık, dedi, bir ricam vardı da .• 

- Söyle, bakayım, ıa~eteye 
yazarım, okurlar.. Rlcanı yerin• 
getirecek biri çıkar. 

- Anlat ... yım J 
Sokak ortaaında anlatmıya 

bafladı: 
· - Inıaata alt bir projem var 

c:la hani yapılın binalar• .ıcördUkçe 
cidden üzlHi!y'-!rum. teulmeme 
sebep her bir.11.ya b ir balkon 
yapılmayıııdır. Bunu biraz tuhaf 
bulursun amma, t uhaf bulmakta 
hakıızaınl Balkonlu 'evde oha·:r:ak M d B 
içtimai, bedii, edebi, sıbht, f<; •• r.ai, Hasan Bey - il Ur ey, 
lktaHdi, ilmi, bedeni bir yllktze{.şe · yer bulmıya imkan var mıdır? 

acaba bizim mahdum için tavan arasında yahut damın UatUnde bir 

nbep olur. İnanmıyor musun.. _.._........:::oı:aı:-=======================::---:====-==-==ııı:c:c _____ c=:ı __ o:ı:::.. 

lıpat ederim! -tl'9-----------1ı .. 1 t--~ Bir kere balkonlu evde otu· F 
ranlar bilha11a yaz gUnlerlnde ıkralar 
ekseri zamanlarını balkoo da ge· 
çirecıeklerdir. Balkonda herk:eıin 
ırhU 6allade kadınlar kocıı.~~~ile 
ICa•s• ede ... yecelderi lçla han 
koca ka•sıalarının öall ahıır. 
Bedii cihetten de faydası vardır. 
Balkona çıkanlar birçok kiti ta• 
rafından görUleceklcrlnl dUeilrıe
rek iyi aiylnmak mecb~i'ly.,tın
dedirler. 

Edebi, ilmi cllıetten hidcı:6e · 
ıellnce balkonda çorap va· 
manmaz, yapılsa yaı.:ılıa o'.:ı·up 
ilmi kitaplar okunur, edebi 
e1erler sılS:ıden geçirilir, bu ) Uz
den herke1in ilıınt, edebi malfı· 
matı yUkaelir. 

Hele lktıta di .• 
Sö:ı:u ,,.u kestim. 
- Kifi azizim, dedim dalaa 

fada izahata IUzum yok, hak· 
kın •ar .. 

* 
Balkon meraklısı Acaba baki .. 

katen haklı mı idi. Söylediklerini 
yazarken ben de bunu diltllnü· 
yorum) 

Pazarol• 

Tek Ay•kl• 
Hiuaetçl bir m•aanın ••tGae 

çıkmıt cunları ıiliyordu. Haaan 
Bey gördu: 

- O masa, çok incedir, e.. 
dl, kırılır. 

- Korkmay.nız Haaan Bey, 
ai•rhju•ı muaya vermemek için 
tek ayatımı kaldırdım masanın 
Uz:erinde tek ayakla durup cam· 
lar1 ıillyoru111! 

O Zaman 
Hasan Beyin canı ııkılıyordu 

karııı odaya girdi. 
- EfeRdi, dedi, bir eğlence 

iıter miıin? 

- lıterlml 

-Gel teninle mağaza mağaza 
dolatahm eğlenininl 

- Ya aen öteberi almak 
lıteraen? 

- O zaman da ben eğlenirim! 

Oturduğum apartımanı 
beğendin mi doıtum, Uç senedir 
buradayım, bir ay olaun kira 
•ermedim .. 

- Aman Haaan Bey bu na
ııl olur, apartıman sahibi hiç 
aeıiDl çıkarmıyor ınu? 

- Apartıman sahibi benimi 
~· 1 .... 1. 1 :'"11 ••• ' 1. ·=---·· ... ~·~ ....._ 

Buldum 
Hasan Bey bir doıtile birlikte 

ıokakta yOrüyordu. Hasan Beyin 
ayaiı birdenbire botluia basıver• 
eli. Sokakta bir hendek vardı , 

1 

Hasan Bey hendeğ·e düıınUıtU; 
hendekten çıkmı}a uğraşırken dostu: 

- Sana burada bir hendek 

Fıkralar 

Öyle Amm• 
Haıan Beyin d1fl ajnyordu. 

Bir diıciyegitti. Ditci Haaan Beye: 
Aj'zıaızı aç.&D, göreyim. 

Dedi Haaan Bey atııaı açtı. 
Ditci yaklaıtı, Haaan Bey avazı 
çıktı kadar bağırciı: 

- Amaa! 
- Ne bağrıyorıunuz Haaaa 

B. dalıa ditlnize dokuAmadım bile! 
Öyle amma ayağımdaki 

Daaıra bastınız! 

Eyi Müfteri 
Terzi, Hasan Beye söyledi: 
- Ben iyi mU9terimden elbiae 

takıitlerini iıtemem onlar getirir 
verirler. 

- Ya getirip vumeılerae? 
- O zaman isterim, takıitl 

getlrmiyenler iyi müıteri olmak· 
tan çıkmııtırlarf 

";;id~i~~~···h;i;;;· .. ;;;~·~;ki·r;;; .. ·fi;= .. 
san Bey .• 

Dedi, Hatan Bey ceyap verdi: 
- Zarar yok, HD haber ver

medea ben buldum. 

Sepet, sepet, küfe kUfe her 
dükkanda Yar. Torba kliıt, tor
ba kağıt her eve gidiyor. 

Lif torbaya girmez amma 
Oziim 1alkımı torba kağıda ne 
biçimli gJriyor. 

~ 
Kınalı tırnağın modaıı çoktan 

geçti. Kınalı yapıncağın ki hiç 
geçmiyor. 

* 
ÇaYUf UzUmUne niçin çanaı 

OzUmtı demiıler. Çavuı OzUmUatl 
yerkeD baıkaaının hakkını çalıp 
yemiı gibi oluyorum da .• 

lf-
y oiurt helll, ayran helil dı. 

neden üzüm hılil, ıarap haram. 
lf. 

Bir vuruıta darma dağınık edl· 
yorum. Neyi mi? Neyi olacalr 
Uztlm ulkımını .. 

• Bir ten bele sordum: 
- Üzümü sever miıln? 
- Sevmem, dedi, çekirdeğial 

ayırmak gtıç geliyor. 

* Üzümden ıln, arpadan bira 
yapacaklarına; arpadan ııra,üzUm· 
den bira yapsalar olmaz mı? 

lf 
ÜzUınU11 ihracını düıünenler 

dllıUnsUn, ben mideye idhAlinden 
b111ka bir ıey dllıUnmiyorum. 

lf 
Oğlumu bu mevsimde evlen

direcek olaaydım; Uzl\m gözlU bir 
kız arardım. .. 

Eılci T avukpa:ıarı fRİrleri kal• 
madı diyenler bir kere Tavulcpa· 
zarından geçaeler bUtlln UzUmctt
lerin mükemmel kafiyeli söz ı6y• 
ledikJerinl duyarlar. 

"Bakmadan yflzlıne,, 
u Bakaana ClzG111e,, 

• Üzlhn UzUme baka baka ka• 
rarsaydı; kara tlzUm bağında 
bir tek aalkım beyaz tlzllm bul
mıya imkin olmazdı. 

Hasan Bey 
,_.....·--·--~ ........ _,...._,... . ...... ..... 

Zan 
Haaan Beye ıordum: 
- Kıt geldi odun aldın mı 1 

Hayırlj 
Ya ne yapacakıın? 
Hiçbir ıeyl 
Oınyecek misin? 
Zannetmem, yazın plijda 

çok yandık, kııın bu yüzden Uttl· 
me} iz zannediyorum. .......................................................... __. ........................................................................................................... ~ 

a a 

Kaynanamın bütün ahbapları beni hiç bil· 

medikleri halde görür görmez tanırlar Hasan Bey •• 
- Nas1l tanırlar azizim ? 
- Kaynanam benden hahHderkea damadım 

tiünvanm eu auratlız adamıdır; deri 

r 
GÜLELİM 

işiniz doğru sıider özümU dinleyince; 
Bir parçacık benim de ıözlhall dialeylnce •• 

Gelin ıu yazıyı beraber okuyalım; 
Satırlar aratında bir mekik dokuyalım! 

Yok iıteınem hiç ıurat yllzUallı gDlıftn amma, 
Böyle aaık bir yüzle okutamam yok yağma! 

Haydi ıöyle bir parça ıOlUverin çabucaki 
Gnldllnftz lıt• timdi yine oldu olacak .• 

Bakınız ben Hatan Bey ben de çok glilUyerum. 
Ağlamak mı o bende asla yok gUlOyorum. 

Kah kah kah kahkahayla hep hep hep kahkahayla 
Yaııyoruıa böylece eilenceyle alayla .. 

Haydi gUltin gülelim atalım bol kahkaha 
Sizi asık auratla ıörmiyeyim bir dahal 

P. O. H. B. 

- Bir numara farketseydi, piyangonun birinci 
lkramiycıi bana çıkacaktı. 

- Bir numara yukarıya mı çıktı. 
- Evet bir numara )Ukarı? Ben aparhmaDı11 

ikinci kabndayım, ilçUntU kattakilere çıktı 
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2., 6!0M~U~ .... ~,IM!!_ASYEl?,_t_"34 PaveJiçVeK;aternikHak· 
·ımi De Dalkavuklardandı kında Bir Şe! öylemiyor 

Tam o esnada, ıeklı: on adım 
~tede, bir karışıklık, dalgalanma• 
11 oldu. 

Mor fesli bir cUcUk pU.skUlJU, 
bol pantal011lu iki Haddehaneli, 
şakadan el enH ederlerken iti 
12hiye dökmlıler, hemen ceket• 
leri fırlatıp gtireşe tutuşmuşlardı. 

Kargaşahğı görllnce, evveli 
meselenin iç yftzUnft anlamıyan, 

maraza sunan Vehbi Bey, Pehll· 
van Hifmiye: ( Galiba bir çıngar 

çıkb, peşimden gell ) Diyip hemen 
yerinden fırladı. 

Malum e, ıerde kabadayılık 
var. Kalabalığa kar91, yiğitçe 

araya girip kavgayı basdıracak. 
Yalpa ede ede kalabahğı yar

dı. Okkalı iri yan bir gençle 
ispenç horozu gibi bir badinin 
k apı~tıklarını görllnce: 

(Ulan ayı bilmem nesile 
oynarmış! ) diyerek, bir iki 
küfilr savurduktan ıonra geri 
döndü; yerine oturdu. 

F aknt içine bir arzudur gir
mişti. Orada bukadar millet top• 
lanmış. Kadın, erkek, bey, hanım 
maçabeyi, yosma, knlhanl, ıırfınh 
alayı seyrediyor. 

Şunlara bir gt\reı göıtermek, 
kim olduğunu anlatmak. 

Yukarıda da ıöyledik, zaten 
Pehlivan Hilmiyi getirmekten 
maksat ta bu. 

Hilmi, 32, 33 yaşlarında ka· 
d rdı. Güreşi meslek edinmif, 
köy düğunleriııde, panayir yerle· 
rind görülen piyasa pehlivanla· 
rınJ"'n deği dl. Değildi amma 
de me pehlivana da tat çıkarta· 
cak l:uvvette ve çeviklikteydi. Hilmi 
lstanbullu ve Eylp taraflı idi. 
Baytar rü tiyel askeriyesinden 
alaya g·tmiş, Edimede askerlii}ul 
yapıp başçavuş olduktan sonra 
tezkere almıı, Istanbula dönmtiıtii. 

Giiçlü kuv\·etli, enseli ke llell, 
bileğine kavi, gUreıte mahir oI· 
duğundan pehlivan lakabım almıfh. 

Bir %amanlar yangın köşklnlliğU, 
Eyipte kahvecilik, SiitlUcede ma• 
na\ hk, Abd inin tiyatrosunda ilin· 
cılık, taramvayda vardacıhk, İda· 
rei Mahsusa vapurlarında kama· 
rotluk etmiş, bir iki ay evvel, bir 
paşazadenin delaletile Reji kolculu· 
ğuna girmişti. lltimaılı olduğu için 
itini boyuna ıerer, canının istediği 
ıibi serbest gezerdi. 

Vehbi 'Bey, Hilmiyi on bet, 
yirmi gün evvel Bayrampaşa ça· 
ymnda gö üş, arkadaşlarile gli· 
reş:rken km vetine, oyunlarına 

bayılmış, hemen ahbaphğa girişip 
Fındıki ya çağırmıştı. 

Hilmi, ogU,denberi sık sık, 

bu yağlıkuyruk kapıya damlıyor, 
yiyor, iç:} or, biraz gezip tozu· 
yor, evde oldukları vakit te de· 
likanlı ile lca ıııyor, ona tür:ü 
tUrlU pehlivan oyunları öğre· 

ti yordu. 
Hi'mi, yalnız pehlivanlığı do· 

layısile değil, hatırı sayılır dere· 
cede de dalkavuk mizaçlıhğı yll• 
&Unden, Tombulmirasyedinin gö· 
aline girm'şti. 

Kurnnzlardan Ye menfaatini 
bilenlerdendi. Tombulla tutuşur
ken zora gelmiş gibi ıkınıp ııkı· 
nı} or, (kesildim, biraz soluk ala• 
lım be; c · ğim !) diye yalan lavın· 
yor ye:ıme tarafına gitmeyip hep 
berabere kalıyor, hatta arada bir 
ye i iyor, arkasından pohpoh 
bası:; ordu: 

- Hey gözünU sev.diğim ar1-

Çırpıoı çayın aimalanndanı Bir ağebaba ve'yarenlerl 

nesin? Rabbena hakkı için yala· 
nım yok, demir alhl delikanlıım 
paşacağım... Bu yaşta, bu genç
likte bu derece zorluluk, atiklik, . 
billahi hey biraderler şa~hm kal
dım ... Pehlinnlıkta bir az anaç ol· 
mak, lazımdır. Hele yirmisini aı, 
ıeoin bileğini bftkecek, sırtım 

yere getirecek babayeğiti par
makla göıtereceklerf.. 

Hilmi haksız mı? .. menfa.atine 
avantasına bakmak dururken üst 
tarafı nesine lazım? .• • Kirma ke
ıat mı vuracak? 

Tembul Mirasyedi GUreşe 
Kalkıyor 

Serçe Tevfik, Kemanın iki 
telini yanyana getirmiş, neva tc:ık· 
simini ederken Bolses Tahain, 
utla: ( Tararara, tararam, tarara• 
ra tararaml ) diye çiftetelli tem
posu tatuyor, etraftan bakanlar 
harekete gelerek, kendilerini güç 
zaptediyorlar, halbuki Vehpi Bey, 
enginlere dalmış, .çalınanı okunanı 
duymuyordu bile. 

Bir kerre, güreı etmek kara
rını vermişti. Aklına geleni mut· 
Jaka yapacak, kaliyen dönmiye• 
cektl. 

Hilmiye bir iıaret geçti. (Pist, 
pehlivanl ) Diye ıeslendi. Yavaş• 
çacık: 

- Hilmi be, dedi, şu knla· 
balığa karşı bir kapışalım mı? 

Hilminin: ( Emret Beycij"imJ ) 
cevabı üzerine Sezaiye döndü: 

- Sulu be, dedi, durma fırla, 
bir davulcu ıle ı:urnacı bul; bir 
solukta getiri 

Sezai, kunduraları atar atmaz 
hemen basmış, ya piri yanpirl 
koıarak, kalabalığı ~ arıp kaybol· 
muştu. 

Neva gazelle taks:m nihnyet 
bulmuş, oynak, şakrak bir çift~· 
telli tutturulmuştu. 

Etraftakilerin &ğız k alabalığı 

blribfrlae kanııyorduı 
- Vay bacağma yandığımın 

cllceal amma da çiftetem çalıyor. 
Yakoml misin be? 

( Arkası nr ) .... , ... ' ... ~ 
BİTMEMİŞ SENFONi 

Şimdiye kadar gösteraen sine· 
ma eserlerinin en büyük ve en 

hakiki ıaheserl 

Teşrinievvel Çarşamba 
akşamından itibaren 

( Eski Artistik ) sinemasında 

Fotöy lüka Ye fotöy bnlkon 

yerleri m hdut ol 'uğundan 
t!vvelden temin ed"lmesi 
mercudur. 

Telefon ı 4~851 

-·························· .. ·•·······•···················· 
J!ll:m.ım::a• Pek yakında .._ ... ._,.._. 

T 
Sinemasında 

DÜŞMAN ELiNDE 
ESiR 

Fransızca ıözlU muazzam 

kahramanlık destanı !. .. 

foa"'u1 !ıltdiQnl 
~ehirTiyatroiu 

111mmıııııı 

111...11 

111111111 

Tepebatı Şehir 
Tiyatrosunda 

Bu akf:ım uat 20 de 

Corum va Ceza 
Reşat Nuri 

Locn ı 250-300 
Koltuk : 50 
Sandnlye: 40 
Galeri : 30 

Son hafta 

Sevimli komik ! 

Bu Perşembe al.şamı 

SARAY Sinemasında 

iLTO 
EN SON 
FiLMi OLAN 

ZENCilER KR ll 1 ci BU UL 
\.., 5 Seyirciler bu f imde can ve yürekten güleceklerdir. ~ 

Yarın aktam 

SUMER 
(Eski Artistik) sinemasında 

Pierre Benoit'nın oaheserl 

LÜBNAN MELiKESI 
zengin ve muhteşem filmin ilk irnesidır. 

Dıış rollerde : 
JEAN MURAT· SPiNELL Y ve CHAKATUNI 

Tamamen Suriyede çevrilmiş lüks, esrar 
ve hareket fılmidir. 

ko~ Yu~fun o~umusoo, '~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~-·~~~~~ 

Esrarengiz Kadın HaJa Ele Geçirilemedi 
( Baştarafı 1 inoi yüzde ) 

henliz tesblt edememitlerdir. Ay· 
rıca Marsilyada ne yaptığıda an· 
laşılmamıştır. Bu vaziyete göre 
bütün mamunların vaziyetleri 
ıöyle tes'bit olunmaktadır. 

Ortada Onbir Maznun Var 
1 - Doktor Ante Panlerlı 

(Milin da \'eya Turinoda yaka· 
lanmıfbr. Suikaatin tertlpcisidir. 

2 - Kvatemtk Kreanar (Sul· 
kaıtln Franaaclakl safhasını ha· 
zırlamııtır. MilAnoda tutulmuştur.) 

3 - Perç ç [ suikastçilerin 
hareket ettikl ri luka - Puata kam• 
pı mQdllrU • hali firardaı 

4 - Katil Kalemen • Suek • 
Kıralı öldürmDı v• füıç edllmi,tir. 

S - Silnl veya Maluy • kail· 
lln arkadql, Mölou da hltul· 
muıtur. 

6 - Posplş.il veya Novak 
l Marsilyada suikast icra edileme
diği takdirde P arlste bu işi ba· 
ıarmıya memur edilip Annamaa 
da tevkif olunan. 

7 - Miyo Bizik • Macariıtan
da olup maznunların Franaaya 
hareketlerini temin eden 

8 - Bene• veya Ratiç Poıpl· 
ıille bera her tevkif olunan ar
kad aşı 

9 - Mnri Vudrlh (halen hali· 
firarda. Silahları ve bombalan 
var%lerile nnklettiğt zannolunan 
kadın) 

1 O Vondrah • Marinin kocuı 
olarak hnrek t eden adam. Hü· 
viycti sahtedir. Suikasttekl vazf· 
yeti meçhuldilr. Halifirardadır. 

11 - Mari Vudrik'in otelde 
kabul ettiği sefaret memuru ki 
hüviyeti meçhuldür. 

Bir Şüpheli Adam Daha 
P rl , 22 (Hususi) - Diycp 

şehrinde Arttı rnviç isimli bir Yu· 
goslavm tevkif edildiği haber 
verilmektedir. Bu adam 1889 da 
Yugoslavyamn KlobUk tebrinde 
dojmuş, son zamanda Franıadan 
lngiltereye teb'it edilmişti. Orada 
Hırvat Ustaıl cemiyetinin pro-
pngandnamı yapıyordu. Üzerinde, 
Peşteden 5 Şubat 1934 te veri
len bir pasaport vardı. 

Avusturya'da Kvaternlk ve 
Novak ile beraber trenlere sul
kost tertip etmiştir. Parls Emni· 
yetiumumiyesine tevdi edilmiıtir. 

Eldeki Silahlar 
Parls, (Hoıusi) - Marsilya 

zabıtası, Paris Adliyesine, Mzır
siJya suikasti neticesi elde edilen 
silAhları göndermiştir. 

Bunlar: Kırmızı n.işan dairssini 
havi dakikada (220) kurşun ata· 
bilen mavzer tipi bir tnbanca 

2 - Bir otomatik tabaca. 
3 - Beheri yirmi beşer kur· 

llmlu bet şarjör. 
4 - Dört tane boş şarjör 
5 - 60 fişek 

Bir gece is icvop edilen bir 
maznun 

Li}cj, 22 (A. A.) - MUlazim 
Po1iç'in isticvabı bUtiln gece de
vam etmiştir. Merkum, adının 
evvelce söylendiği gibi Perçeç 
değU, Periç olduğunu söylemiıtir. 

1896 da Oalnıaçyada doğdu· 
ğunu ve hayatını Almanya, Ame
rika, Fransa, ltalya ve Belçikada 
geçirdiğini ifade eden maznun 
bu ayın J 7 sinde Almanya dan 
Liyej'e geçmiştir. 

itiraf ettiğine gHre, Marsilya 
auikastine iıtirak eden tedhişçi· 
lerle Paris'te, Temmuz ayında 
temaslarda bulunmuştur. Merku· 
mun elinde sahte bir paaaport 
vardı. 

Periç, auikaste herhangi bir 
ıuretlo iştirakini inkar ve hatta 
bundan haberdar dahi olmadığını 
iddia eylemektedir. 

Budapeıteye de aıla gitmedi· 
ğini sÖ} liyen maznun ( 1933) c!en· 
beri Hırvatların Yugoslnvyadnn 
ayrılrnalan lehine bir hareket 

1 
vllcuda gellrmek maksadile aeya· 
hatler yapbğını ve bunun için de 
ustaş,erin ba§ı Periçten para 
aldığını itiraf eylemiitİr. 

ltalya Zabıtasının Ağzı Sikı 
Torino, 22 ( A. A.) - Havaı 

muhabirinden: Zabıta, Hırvat 
Paveliç ile Kvaternikia sureti· 
tevkiflerine dair tafsilat vermek· 
ten el' an imtina etmektedir. Bun• 
ların teslimi için daha birkaç 
hafta beklemek liıımgeleceği 
anlaşılıyor. 

Ecnebi devlet reisi ve erki
nına ıuikast, mücrimlerin teıliml 

için kanuni bir sebep olarak 
kabul edilmiştir. Ancak, bu teılim 
iptidai tabldkab yapan iıtinaf 
mahkemeılnin karan üzerine 
Adliye Nazırmın vereceği mUıa
adeye bağlıdır. 

Biri T orinoda, diğeri de Mil .. 
noda, baıka isimler ile aalt
Janan mncrimleri, Fran11z za• 
zabıtasının mftracaatinden yalnız 
48 saat sonra keşfedip yakala
mıya muvaffak olan ltalyan za
bıtası tebrike ıayan görlllmektlr. 
Bir Bulgar Gezetesi Yazıyor 

Sofyada çıkan "Mir,, gazetem 
ytikarıdaki ba,tık altında yazdığı 
bir makalede di) or ki : 

"Bu sene içinde Avusturyada 
ve Romanyada ıuikastlarterlip olo
nmuı ve birçok devlet adamları öl• 
dürülmUşt:Ur. Fransa, bUyUk harl• 
clye nazın Bartuyu ve Yugoslavya, 
Kırah Aleksandrı kaybetmiştir. 
Bu suikastlerin ıebebi ne olursa 
olsun, iyl teıkil olunmuı bir ce· 
mi yette yerlerJ yoktur. Bu sui· 
kastlerin umumi bir karıtıklığa 
ve alakadar .devletlerin zayıflama• 

intaç edecekleri zannolunama 
Filhakika idare başında bulanan 
bir edamın yokluğu hissolunur, 
fakat faaliyet pre sipleri halcfleti 
tarafından tatbik olunmakta d~ 
vam eder. Bugttn, her zamandan 
ziyade olarak bir devletin siya· 
seti sırf bir devlet adamının 
ıahsiyeU ile kaim değildir. Sivril· 
mit bir devlet adamının gaybu· 
beti lle o devletin inhilil edeceği 
Umidi ise her zaman boş çıkmıı· 
br. Bilakiı bu gibi feci ve kanll 
vekayiden sonra milletlerin 
maneviyatı daima yükselmiş, itti
hat ve itilaf arzutar~ çoğalmıı ve 
milletler bu suretle inhilale karıı 
daha bUyük bir kuvvetle karıı 
koymuşlardır. 

Bulgar HükOmetl Ve Tedhi9 
Hareketi 

BUkreıte çıkan Dimineata ga• 
zetesi, yazdığı bir makalede bu 
gUnkU Bulgar hUkümetlnln şimdi
ye kadar hiç bir htikümetin teşeb
büs etmediği işlere teşebbüs ede
rek Yugoslavya ile olan mUnase· 
hah iyileştirmek niyetlle Mnkidon
ya ihtilal hareketini yok eyleme• 
ye çalıştığını kaydettikten sonra 
Dobriçe muhacirJerinde mnte· 
f6kkil komitelerin Romanya 
erazisinde ıık lilk inif hareketleri 
yapmakta olduğunu kaydetmekte 
ve demektedir ki: 

..GUn geçmiyor ki bu havali· 
den yapılan yangmlnra, soygun• 
lara, köylerde ve yollarda yapı· 
lan tecavüzlere dair haberler 
ıelmesin: Bu vaziyet karfısında 
acaba Bulgaristan iki siyaset ml 
takip ediyor diye dilşllnmek mec· 
buriyetinde kalıyoruz. 

Bir taraftan Makedo. ya 
lhtilil kom'teslni şiddete takip 
ederken diğer taraftan Dobriçede 
yapılanlara göz ynmması gizli bir 
besnp neticesi midir? Halbuki 
Dabriçedeki hareketlerin durdu· 
rulınası Makedonya ihtilal komite
ıinin lağvından daha çok kolay 
bir iştir.,. 



Düveli 
Nota 

Bunlar, maksat~arma vusul zım
nında, cinayatı şahsiye ika ve 
lri.ikabı [ l} içlıı de tertibatta 
bulunmuşlardır. 

Bu tertibat ve teşebbüsatn ait 
delail ve berahio, Babı ~linin eli
ne geçmiıtir. Gayrikabili tavs;f 
olan bu efalivakı'a, pek eskl za
manlarda harekatı zalimane ile 
lekedar olan aıırlarda bile görül
memiıtir. 

[ Kafkasyada, Fasta, Mısırda 
•• Hindistanda ve mahali sairede 
•uku bulan kıyam ve tahrikat 
:ııamanlarmda bunları bastırmak 
için ıon derece şiddet göstermiş 
•e tamamen mugayiri insaniyet mua· 
melittan geri durmamış olan ln
alltere Fransa ve Rusya hükü
metlerioin, ittihazına mecburi} et 
hlı ve ıon derece itidal ve adli 
aisfet daireainde tatbik eylediği 
tedabirl tenklliyeden dolayı hUkfı· 
meti osmaoiyeyi muahp tutmaları 

muvafık olamaz. 
Hnkümeti oımaniye, Bu hadi

ıatta en iptidai hukuku hüklimra· 
nisinl istimal etmekten başka bir 
ıcy yapmamıt iken hlikfı· 
metl osmnniye erkanile teda
biri tenkiliye de ,alakadar 
bulunan memurların mesul edile
ceklerine dair olan neşriyat, hiç 
bir cevaba layık değildir. 

ŞikAyet etmeye mecbur olduk
larını zanncyledlkierl hAdisatın 

•lltlba m-aliy.-tl, ınevı.uabah• olaa 

harekib ihtilAJiyeyi kendileri ter
tip ve idare eyledikleri cihetle, 
daha ziyade itilafı müselles hükii· 
metlerine aittir. Bu beyanatlan 
bile, bizatihi Ermeni muharrikleri 
hakkında bir iııtinatgah ve aleni 
teıci teıkil eder. ] (2) 

* T ehclr meselesine tıçllucü 

ltir82ı, Pariı=eki Şerif Pap 
koparmıştı. Son zamanlarda 
Ermenilerle birle.ten.. Ve fayet 
lttihatçılan devirerek hükumet 
kudretini ele geçirirse, herşeydeo 
evvel ( Ermeniıtan muhtariyeti ) 
için çalışacağını vadeden bu zat, 
(Turino) da intişar eden (Armina) 
ismindeki gazeteye bir mektup 
aöndermiıti.. Türk toprağında 
doğmuı, Türk ekmeği ile büyü
aıüı .. Senelerce bir TUrk hüküm
darının sırmalı yaver kordonlarını 
bir teref ve imtiyaz alameti ola
rak göğsUnde taşımıt olan bu 
zatın mektubu biraz uzunca ol
makla beraber, nesillere ve tarihe 
ibret olmak ü:tcre buraya aynen 
dercine lüzum görüyoruz: 

Şerif Pa'anın M ktubu 
Muharrir efendi; 
Muhterem ceridenizin 9 Kanu· 

[l)Frıneııi komitecıleri tnrn.fıudn~ Ta
taı Be\'le Enver Paşa ve scur lttıhat 
erk'lrn~ıın lmtli ve ( Goben - Yavuz ) 
sırhlı ·nnın dinamitle tahribi, 1staobnl
doki r .. ıam malıallalerioin a~ niz manda 
ete lPnmesi, nskcre f!kntek pişiren fınn· 
)ardaki uoluıo zelıirlenuıeei ve sa~r 
bir çok cınayete ta av .. ·urları tesbıt 

edıl•uiı:ti. 
[:!1 ll ukfımet, bu iddin~ında ç~k 

l!ııhet etını';'h Çiiokü harbıum~m!nın 
ıonlarıon d ~ u )ııpılan fokat hndısatı 
fevkalade ıırıısıodn ıne?·dana ~ıknrı~a
mn\ 1111 onih ın bir vak n~ ı vnktı gelin
ce · ıır:ı dec• gımiz gibi, miitarekede~ 
aoıırıı zuhur eten fccu~ ii de elimizde~ı 
ru Jı "'" vesıkalara ietionılen ba~ka hır 
uerıuıızda uukleylıyccegiz. Z. Ş. 

Hazin Bir Defin İhtifali ................................................ 

üçük uzaff er Göz Yaş-
.arı Arasında Gömüldü 

:ş Olduğu· 

kça Ağırdı 
nusani tarihli nüshasında ( Bir 
mil etin imhası ) Oovanile neşre· 

di:en maka!eye, cehalet ve barbar· 
lık devresine ait bir maziye has 
o n, ve y rminci asrı medeniyette 
görülm·yeceği zan ıoilı ıan., (hare· 
katı vahşiya'le i e Cengiz Han 
vahşetlerin ) cnu turan, hunh r itti
hat ve Terakki· komitesi hakkın
daki şahsi nefret ve hfiaHmi de 
il.";ve etmenizi r ca ederim. lttihat
çrların haleti rul-i esi, Almanya
mn halın için harbe iştirak ettik
lerı gündenberi akmi medeniyete 
karşı tezahlir ~tti. Lakin ben 
bunu, altı senedenberi Meşrutiyet 
gazetesinde ve Fransa ife lngil· 
tere matbuatmdat Almanlnnn 
Osmanlı milletine VP bilhassa 

· ermenilere ve F raı sa ile lngilte
reye karşı ittihaz edilen gizli ter
tibahm Uan etmekten geri kal
madım. Eğ r Tür ki} ede sadakn· 
katile, memlekete ifa ettiği hiz· 
metle, hükümete verdiği muktedir 
memurlarile, ticaret, sanaat ve 
ulfımü fümmun şu abalı muhte--

lifesinde ibraz eylediği dirayet ve 
liyakatle (Türklere merbut) bir un
sur varsat o dn ermeni unsurudur. 
(Tür ki yeye sanatı bbaaU ve tiyatroyu 
ithal eden bu unsurdur [1 ). Şair
ler it alimleri, maliye mlltehassıslan 
ise ( bihaddiihesaphr. ) Bunların 
çoğu ( garbın herhangi bir mem· 
Jeketine şeref verebilecek ) bir 
iktidardadır. (Arkası var) 

[ l] !-'u cümle üzerinde üç ihtimal 
diişiiııJuk. Ya, .._ erıf Paşa Türk tarihini 
hiç bilmi~ or. Yahut, tarihi tahrif edi
yor. Ve yahut erınenileıe dalkavukluk 
etmek İçin böyle bir yalan eöyliiyor.~ 
Biraz düşündüklen Bonra. bu üç ihtima• 
lia hepsine birden hüküm verdik. 

130 Kurusluk Kundura 
Sultaoahmet Sulh ikinci Ceza 

hakimit dlln Hüsnü isminde birisi
ni Uç ay hapıe mahkam etmiştir. 
Suç şudur: Hfüınil Çadırcılarda 
Yahya ustailln dilkkanmdcın (130) 
kuruş kıymetinde bir ayakkabı 
çalmıştır. 

Hakim ayakabının kıymetini 
az bulduğu için cezasının iki ayını 
indenniştir. 

KUçük Muzaffer reımiai arkadaşları bağırlarına baııyorlar 

Beşiktq jimnaatik kulllblinUn 
gol yemeden ıampiyon çıkan 
acnç takımının kıymetli eleman
larından Muzafferin öldUğUnU 
yazmııtık. 

Bu genç ve ıevlmli futbolcu• 
nun cenazesi, evvelisi gün bUyUk 

maraıimle defnedilmlıtir. Tabut' 
Cerrahpaşa hastanesinden otomo• 
bille Beşiktaşa getirilmiı ve na
m zı kılmdıktan ıonra arkadaı
lannınt kendisini tanıyan ve ıe
venlerin elleri üzerinde Y hya 
Efendi kabristanına götUrUlmUş-

tOr. Cenaze alayı didden hazin 
olmtli, herkeal mUteeHİr etmittir. 
Tabut eTveli, doğduğu evin ya• 
nındaki aahaya, ıonra da Çıra
iandald Şeref stadına g6tllrlll· 
mUı, vasiyeti mucibince takımda 

yu aldığı sol açık mevkininde 
dolaıbrılmııtır. 

Bundan ıonra kabrlitana gl· 
dilmlı ve genç ıporcu, hazin 
hitabeler ve a6z yaıları arasında 
ebedi ikametgahına bıraktlmııtır. 

Aileaine ve Beşlktaı kulübüne 
taziyetlcrimid bildirlrlı. 

c-~--_.;T;..;;;;e.;;,;bl;.:;.:IA~•e;.;..r ___ ) 24 Saatin 
·~·-------11~1 zıra Gökalp ıçın Hadiseleri 

MllliTUrk Talebe BirllAi U. KA· 
tipliğinde : 25 Birinciteşrin Perl}em Edirnekapıda oturan ŞllkrU fatanbul BORSASI 

Para Torbaları 
Hazırlanıyor 

Darphane MUdlirlUğU gUmUş 
paralardan yUz kuruşlukların ka· 
lıplarını ve pullarını temamen 
hazırlamıf, elli kuruşluklarınkine 

de baılamışbr. Çarıamba g\intl 
yüz kuruşlukların her iki tarafın 
birden darbına baılanacakhr. On 
ıenedenberi metrük bir halde 
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• ÇEKLER 
itıruş ku~ş 

Lea4ra 618,SJ p, •• J9,01 
N .... :pe rla O,'Z9)7a vı,.. •• 4,2763 
Parla 12',06 Madrlt IJ,81 
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Ati•• 83,41 Pe9tc 3,9912 
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it laak.(N&a1a)!ö,= 
" ıHlnall•) 10,
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T • k oa Oi.1 .ta 
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l alefea 10125 
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l{):H I• llırau 971-

latl r <ı .ıı D 1htll 93,SO 
Dliyu:na Mu. 00,
Hail' at tertip 1 471 

" • u 47, 
Reji 2,~ 

TramvaJ 00-
R•htnn 16,~) 

Oaklldar aıa 105,SJ 
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MıaırKr.Fo.181& t40,-

• .. • l 9JJ 96,5-0 
• • • 11111 92,~ 
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luı. 1°'1(1 
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1 
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(Ali••} 4600 1 4*) BorH harici 
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Kadıköy Fukarapervorine 
Teşekkür 

Eren köy dördUncU ilk-
mektepten: 

Kadıköy fıkaraperver cemiyeti, 
üümhurıyet Bayramı münasebeti ile 
mı:ktebiıniziu yardıma muhtaç 7 tale
besine bu &ene de iskarpin, çorap, ön
lük, kep ve pantalon hediyesiyle sevin
dirmiştir. Muhterem cemiyetin göster
diği alakaya teşekkilr ederiz efendim. 

Hlmayel Etfal için bir •IAka 
Hayır ve • efkat müe11eulerine 

çok yardımı dokunmuş olan Denizkızı 
Eftalye. hanımla kemani Sadi Beyin 
bu per~embe günti ak~amı Şehzadebn· 
tında Ferah ainemneındn Himayei Et
fal Beyazit nahiyesi tarafından verile
cek zengin bir proğramla fahriyen İitİ
rak edecekleri haber almmııtır. 

be günü Türk LüyDld~rinden Ziya Gök adlı bir hamal, o cıvarda bir 
A pin ölümfiniln Ouuneu yıl dönü Q aşçıdan yemek yedikten sonra 
o' mumdan do1ayı o gön l.tanbul i 'd k hastalanmııtır. 
Hallcev~ıde eaat (14,5) ta bi.r anıı ev ne gı er en 
top"anhın derlenmiştir. Bu açık bildi- Yapılan muayene neticesinde 
r&tıe to •bya •elmel& iı.tey•• bGtin yediği yemekten zehirlendiği 
yurtt. t açı ç .. j"r yorua. ) J an &§I nıııhr. 

MUtekaiUere Al6met ,,,.. Suadiyeden gelmekte olan 
Da - ıdıhyor vatman Ali'nin idaresindeki tram-

Umum MUtekaidiniaakeriye vay arabaaı Kadıköyde 60 yaıla· 
Cemiyeti Umumi Kitlpli§lnden: rında Ayşe hanım adlı bir ka
Mütekait erkan Ye Omera \'e zabitan 
için niuımnrımei mab11Usu mueibiace dına çarparak yaralamııtır. 
lhda• olunan ve tevzii cemiyetimize lf. Llgorya adlı bir kız Gala• 
terkedilmİf olan her rütbeye art tada Kapıiçl durak yerinde tram• 
alameti f .. rikaom merkeziumumi vez- vaya binerken dllıerek yaralan· 
nealnce ten.ine batlanmışhr. MGteka-
idinclen arıu edenlerin tekailt olduk- mıtbr. 
larına dair cüzdanlarını ibraz suretile >f Aksarayda 45 inci mektep• 
aldırabile~klet"dir. te çalıtmakta olan sıvacı Mus-

Bedawa Heykeftre' Dersleri tafa iskemleden düşerek yara• 
Halkevlnden: Gctzel Sanatlı.r 

ıubemizd• meccani Heykeltraı dera
leri verilecektir. Haveali olan hanım 
ve beyler hergftn saat (16,S) dan sonra 
GOlhane parkı medhalinde Alayk<it
kftndeki GO:z:el Sanatlar tubemiz idare 
memurluğuna müracaatle kayıtlarını 

yaptırabilirler. 

( Toplantı, Davetler ) 

fiziki Ve Tabii ilimler 
Kon eranslara 

TOrk Fiziği ve Tabii Üimler Ce
miyeti tarafından alAkah mevzular 
nz:erinde ıeri halinde ehemmiyetli 
konferaaılar tertip edilmiştir. 
gelecek aym Uk (Ününden itibaren 
baılıyncak olan konferanslar Fen Fa• 
kQitesinin büyük salonunda verilecek· 
tir • 

Herkes '' serbest konferanslar,, a 
gelebilir l!mi t~~lan~ı~a.ra yalnız hususi 
davetiye ıhı gırılebılır. Bu davetiyeler 
cemiyetin aoli ve fevkalade azaınna 
gönderilir. Fevkalide aza olabilmek 
için yılda 3 lira (Ünlnraitenin tale
besi 1 Ura) vermek liz:ımdır. 

lanmıihr. 

lf-. Beyoğlunda bir tramvaya 
atlamak isteyen Mui:t Efendı adlı 
biri dUıerek yaralanmııtır. 

M. Karahan 

bulunduğu için, darp maklnele· 
rinde lı ilerledikçe yeni Arızalar 
görülOyor. Bu sebeple paraların 
Cümhuriyet Bayramına yetiıtiril· 
mesi ihtimali pek azdır. Bununla 

beraber Bayrama kadar pek az: 
miktarın çıkarılması kuvvetli bir 
lhtimaldır. Darphane Mftdilrlüğn 

dünden itibaren yeni paraların 
konacajı keseleri de hazırlanmı• 
ya baılamıştır. Keselere (250) ıer 
liralık gUmUt para konacak ve 
bu keıelerle mal&andıklarına da
ğılacakt~. 

Diyor Ki 

-TAKViM- M. Karahan Sirkeci ietaeyonundan ayrılırken (ıolda) - -
-

Dün aabab şehrimize geldi· iki defa gelmiıtim. Burada birçok 
tini yazdığımız Sovyet Rusyanm J akın dostlenm var. Bunun, Tilr-
yenl Ankara sefiri M. Karahan kiyedeki vazifemi ıahsen hoş 
ıu beyanatta bulunmuştur : bir vazife ıekline koyacağına, 

11- Sovyetler Birliği mümes- hakiki v~ .samimi dostluğa misa~ 
sillerlnin daima sevimli ve dost olacak ıln memleket arnsındakı 
b . h't b ld ki TU k' • münasehete müsait olacağına 
ır mu ı u u arı r ıye ye 

emınını.,. 

tayinimden doiayı çok memnu· M. K:ırnhaıı dün akşam An· 
num. Şimdiy• kadar Türkiyeye knrnya gitmiştir. 
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BllAI ·ve· Zambak 
BUyUk Tarihi Romen 

lluhamri: A. R. No.: 71 28- 10 • 93• 

Fedakarlık Mükafatı 

Kıftll Birinci Fransuv~, Şövalye Cemi Saraydaki 
Bütün Asılzadelere Takdim Etmişti •. 

- Hey Allahıml.. Biraz evvel 
tatsızlıklarile bizi sıkan fU cUr'et· 
kar rahibin arkasından bakarken 
acaba dUnyada bunlara da bir 
lüzum var mı? .. Diye düşünllyor
dum. Şimdi sizi de o kisve altında 
böyle kıymettar itler becerdikten 
ıonra görünce bu sözlerimi geri 
alıyorum... Teıekkürler ederim, 
muhterem peder!. Gerek bu biz· 
metlerinizin ve gerek aevgili dos· 
tum, Şövalye Cem hakkındaki 
fedakarlığınızın mükifatını göre· 
ceksiniz... Size gelince, aziz tö· 
valyem.. müaaade ediniz de, sizi 
liyık olduğunuz surette Fransa 
asılzadelerine takdim edeyim. 

Biraz evvel çelik gibi sert 
ve mağrur olan Şövalye, bu söz· 
ler Uzerine derhal yumuşamıf .. 
saf yürekli, mütevazı bir çocuk 
hali almııta. Ellerini uzatarak 
kirala yalvardı: 

- istirham ederim, haşmet· 
penah.. bu fikirden vazgeçiniz. 
Bana gösterdiğini:ı iltifatı, herkes 
görl\yor. Benim için bu bile faz· 
la dır. 

Kıral gittikçe heyecana kapı· 
hyordu: 

- Fazla mı?. Na11 ıl fazla? .. 
Benim için maruz kaldığınız ıstı· 
rapların hepsini biliyorum. Bun!ar, 
mükdfatsız kalırsa, Franıa kıralı, 
pek nankör olur ... 

Kıral birdenbire yerinden 
kalktı. Ve sağ kolunu, yukarıya 

kaldırarak bağırdı: 

- Madamlar!.. Asılzadeler ..• 
Benim jantfyomlarım! .• 

Size, kara günlerimin dostu, 
aıil Şövalye Cemi tskdim edi· 
yorum. Ve hep beraber, onun 
ıerefine birer bardak şarap iç· 
menizi teklif eyliyorum. Kendisini 
ıu andan itibaren haaaa alayla· 
rımrn kumandanlığına tayin ettim. 
Cesaret ve mertliğini bir iki da· 
kika evvel bizzat gördUğUnilz bu 
zat yalnız benim şahsımın değil .. 
Franıa sarayınıu ve Fransa f!lile
tinln de dostudur. Kendisini 
hümetle aelimlayınız .• 

Zaten, Şövalyenin ıalona 
ayak bastığı dakikadanberi onun• 
la meşgul olan salon halkı, kıra· 
lın ha teklifi üzerine bir df:niz 
dalgası gibi çağladı. Yüzlerce 
mum taşıyan avizelerin ziyası altın· 
da, bir anda yüz kılıç birden par• 
ladı. hepıi de, Şövalyeye doğru 
uzandı. Yüzlerce kadeh ıakırda· 
dı. Coşkun bir gUrültil, duvarlan 
sarstı, avizeleri çınlattı: 

- Yaıasın, Türk aıılzadeıi •• 
Y aıasın, kralm haHa alayı ku· 
mandam .•• 

* En feci bir intikam 
Şafak söküyordu. Koca GreY 

meydanı bomboıtu. Sadece or· 
tada bir darağacı iÖrlinliy~r, 

ucunda sarkan lp, hafif hafif 
ıallamyordu. 

Şövalye, ince bıyıklarını büke 
büke ortada dolaııyor, sık sık 
efrafına bakıyor .. Fakat beklediği 
rahip dö Löyuli henilı ortada 
görünmüyordu. 

Yarım saat.. Bir saat.. Bir 
buçuk aaat, bu suretle ieçmiş, 

rahip gelmemişti. Artık güneı 

doğmuş.. Meydan, aatıcılar ve 
ıelip geçenlerle dolmuıtu. Mey
dan.o kenarındaki evlerden birinin 

duvarı dibinde oturan Antuvan, 
yavaş yavaı ayağa kalkarak Şö
valyenin yanma geldi, memnuni• 
yetini aaklayamı:yan bir sesle: 

- Muhterem Şövalyem.. Ah, 
pardon.. Muhterem kumandan 
hazretleri.. Aziz misafiriniz gel
mediler. Ve, gelseler de, artık 
kılıcınızla karşılaımak ıerefinl 
ihraz edemezler. 

Ltralmıza bakınız.. aebze ve 
çiçek satan fU tombul Parls yoı· 
maları arasında çarpıtmak vakıa 
çok latif bir ıey olursa da .• 
bilmem ki buna na1ıl imkan 
bulunur. Anlaşılıyor ki, bu papas 
efendinin hesabını da bizim alacak 
defterinin bir kenarına kaydetmek 
icap ediyor... Yorgunsunuz.. Bu 
gece de uyumadınız. Artık avdet 
buyurmanızı rica etmeme müsaade 
eder misini? •• 

DedL 

Şövalye, son defa olarak göz· 
lerini etrafa gezdirdi. Ve sonra, 
ağır ağır cevap verdi: 

- Antuvan!.. bir daha bana, 
( kumandan ) diye hitap etmekten 
seni menediyorum. 

Antuvan, · başını bir tarafa 
çevirdi. Sıkılan dişleri arasından: 

- Zaten höy le bir emir 
vereceğinizi bekliyordum. 

Diye ıöylendl... Şövalye sözü· 
ne devam etti: 

- Bu adamın gelmemeıi, 

her halde pek mühim bir sebebe 
müster.ittir. Çünkü bir düellodan 
korkup kaçması, her tUrlU imkan 
ve ihtimalin haricindedir. 

- Bendeniz de 6yle zannedl· 
yorum.' 

- Şu halde yapılacak blrıey 
kalıyor. 

- Emrediniz, Şövalyem. 
- Hadi.. Şimdi, saraydaki 

dairemize gidelim. Onu, orada 
söylerim. 

it 
Rahip LöyiılA, gelmemiıti. Bu 

da şövalyenin tahmin ettiği gibi 
mühim bir aebebe iatinat etmekte 
idi. 

Gece sarayda, papazla ıövalye 
arasında herkeıi hayret ve helecan 
içinde bırakan o hararetli muha· 
vere cereyan edip te papaa saJonu 
terkederken, orada heyecana ka· 
palmıyan bif tek kimse vardı. 
O da, kıralın sabık gözdeai ve 
veliahhn birinci nedimeıl, Diyan 
dö Puvatye idi. Emsalsiz bir letn• 
fet ve zerafete malik olmakla 
beraber, sanki beıert hislerden 
mahrum ve sadece, etten 
ve kemikten yapılmıı bir 
makineden ibaret zannolunan 
bu kadın derhal başını çe· 
virmiş., omuz başından ayrılmı· 

yan Kont dö Jarnaka doğru eğil· 
mif.. Ağzına kapadağı yelpazenin 
altından: 

- Kont !.. Rahibi takip edi· 
niz. Nerede ikamet ettiğini öğre
niniz. Çabuk bana haber getiriniz. 

Demi şti. 

Kont dö Jarnak, dimağı intri· 
katarla metbu olan bu kadının 
istediği haberi getirmekte gecik· 
memişti. Aradan biraz zaman 
geçtikten sonra da kırahn önün• 
de e&ilmit: 

(Arkası var) 

Daha 
Evlenme 
Eşiğinde iken 

- Yarın öğleden evvel ınıel 
bir kürk mantoyu görmeye gide· 
lim. Olmaz mı sevgilim! .• 

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

Beynelmilel 
Ziraat Enstitüsü 
Dün Toplandı 

1 

Romadakl beynelmilel ziraat 
Beynelmilel enstitüsü 12 inci 

umumi heyet top· 
ziraat lantısı dun Roma· 

en$fitüsil da yapılacaktı. 
kongresi Görüşülecek me· 

aeieler matbuata verilmemiştir. 

Maamafih elli memleketin resmi 
murahhasla rını bir araya getire
cek olan bu kongrenin ziraat 
işleri etrafında beynelmillel mll• 
him kararlar alması beklen· 
mektedir. Amerika birleıi~ htl· 
ktimetleri namına kongreye iıtl· 

rak edecek olan heyetin riyasetini 
Amerika Ziraat Nezareti müsteıarı 
M. Tugvvell deruhte etmektedir. 

* 
Romanya limanlarına uğra• 

R yarak tahmil ve 
omanga tahliyede bulunan 

limanlarında gemiler hakkında 
Yun,1nlılar yapılan istatistik· 

birinci Ierden 1933 aene-
ıine a\t olanı neşrolunmuştur. Bu 
iatatistiğe gere Romanya liman• 
larında geçen Hn• en çok it 
gören gemiler Yunan bayrağına 
taıımakta dır. 

1923 • 1924 senesinde •n yük· 
aek aeviyeyi elde eden Yunan 
deniz ticaretinin Romanya liman· 
larındaki faaliyeti 414 tonilato 
idi. Bu miktar 1932de 381 bine 
düştnkten sonra l933te tekrar 
yükselerek timdiye kadar elde 
edilen seviyenin de Uıtüne çıka· 
rak 452.155 tonllatoyu bul· 
muştur. 

Romanya iskelelerinde ikinci 
vaziyette İtalyan gemileri geliyor. 
Bunların miktan 1933te 314 bin 
tonilatodur. 

Kendi sularında Rumen bay· 
rağı ancak Uçünclldllr. l 933 H• 

nesindekl faaliyet miktarı da 212 
bin tonilatodur. 

Hakaret Mi Etmit? 
DUn Asliye ikinci Ceza Mah· 

kemesinde, TllrklUğe hakaret et· 
tlği iddl&1lle Madam Mata 'nın 
muhakemeaine baılandı. Şahitler 
dinlendi. Şahitlerden kondoktör 
Necip Efendi Madamın tramvay• 
da: 0 Biz Türkler fenayız.,, Dl· 
yerek Türklüğe hakaret ettiğini 

söyledi. Diğer şahitler de baıka 
türlü ıahadette bulundular Muha· 
keme öteki ıabitleria çaiırılması 
için tehir ehildi. • 

Birinci ieşrı 

• 

BIKAYI 
Ba Sltanda Bergla 

Nakleden: Hatic• Hatip 

Muharririn Devrialem Seyah 
" Mansur Beyin Defterinden ,, 

..... , ... 1 1 ::1 t"r •• 1 •••• --

Flandr Gemisi 25 Heziran l 
Flandra ismindeki T ramıatlan• 

tikin içindeyim. Vapurumuz bugün 
bir saat sonra Galata rıhtımını ter• 
kediyor: Ben de Kıriatof Kolomp 
gibi yeni dünyaya gidiyorum .. 

Ah.. ıu Mısır' da ölen amca· 
mın mirası ne de vaktinde elime 
geçti. Tam on bin Mısır lirası. 
Mansur, aç gözünü dünyayı gör. 
Evveli Amerikaya, ondan ıonra 
Avusturalyaya, sonra Çine, ondan 
aonra Bahriahmerden avdet amca· 
mın o kadar hoıuna gidip aene· 
lerce orada oturmasıl!a ve dola· 
yııile para kazanmasına sebep 
olan kırk bir atırlık ehramlan 
hürmetle selAmlıyacağım~ 

Yanımda alh coğrafya kitabı, 
beı atlas, her lisandan yedi 
lfığat kitabı ve Uç rehber var. 
Amerikanın pampalarını, Avustu· 
ralyanın vaıi çayırlannı, badem 
gözlU Çin güzellerini seyrede
ceğim. 

Ne o.. Bir demir sesi, bir 
zincir glirllltUaO var. Manaur Al· 
la\ıına şlikret Kristof Kolombun 
parmağile işrret ettiği yere gl• 
diyorsun. 

28 haziran 

.... Güvertede bir9ey görmek im· 
kAnı olmadı. Bir taraftan mtlt• 
hiş bir rUzgiir vardı, diğer taraftan 
kalabalık... Halbuki ben aonsuz 
denizlerin karşısında şairane hul· 
yalara dalmak emelinde idim. 
Halbuki rüzgArb tarafa dar ka· 
çarak bir sıra Uıttlne dtıştUm. 
Arada bir de gllbettedcn bir az 
batımı sarkıtmak mecburiyetinde 
kaldım. Dalgalar çok sert değil, 

amma bana deniz dokunmuıtu. 
Birden kartımda çok zaylf, 

çok uzun boylu kırmızı, sivri ve 
uzun ıakalllı bir lnıan peyda 
oldu. Beni bu halde g6rllnce bir 
kahkaha atb.. Amma ne kah· 
kaha... Eğer gönllim bu kadar 
kabarmasa, kafam böyle dön
meaeydi ben ona 16sterirdlm 
amma ..• 

Uzun boylu adam güldllkten 
ıonra cebinden bir ıite çıkardı. 
Adeta emreder gibi: «iç ıunu» 
dedi. içtim. Eger alevlerle ya· 
nan bir ispirto lçmit olaaydım bile 
midem bukadar yanmazdı. Birkaç 
dakika sonra midem lylleıince 

ona tefekkür ettim. Fakat o, aöz• 
lerlmi şu garip sual He kesti: 

- Siz piket oynar mııınız ? .• 
Cevap vermediğimi görünce: 
- Bilmiyorıunuz değil mi, 

dedi, eıaaen piketl zannederim 
Türkler bilmez. Yalnız Franıızlar 
bilir. 

Allah.. Allah.. Neden Tllrk· 
ler piket oynamasın? Merak eden 
bilir, merak etmiyen bilmez. Hal
buki ben, Fransada tahsil etmfı 
olan Manıur hiç piket bilmez· 
miyim? 

- Billrim efendim. 
Diye cevap verdim. Halis• 

kinm: 
- O halde geliniz, dedi. Ba· 

na kolunu uzattı. Daha midem 
pek yerine gelmemiıti. Koluna 
girmeyi ben de tercih ettim. Beni 
Room - Caffee götllrdU. 

Ve giderken bana kendisini 
takdim ettL fımi Annibal Morgan 
Amerika tebasmdandı. Konıerve 
satıyordu. Hatta konserve kutu· 
larına açmak için kendisi 
harlkulAde pratik bir anahtar da 
icat etmitti• 

Oyunu, akıam yemeğini ye• 
mek için bırakbk. Bea oyunu 

bitirmek ve denizi gör 
yordum. Fakat arkadaşı 

- Denizin nesini göre 
dedi. Her tarafı biri biri 
Soyu •• Siz Istanbullu d 
niz?. Deniz hergün ııö 
ıey 

Oyun bittiği zaman 
yilz lira kaybetmiıtim .• 
karı vapur ücretinden 
netice pek canımı sıktı. 

27 
Hemen, hemen taf 

atmııtı. Kamaramın kapı 
du. Gelen Morgandı. 

- Haydi, dedi. 
- Nereye? Diye sor 
- Nereye olacak? 

aabab kahvaltısını etmly 
da oyunda intikamınızı a 

Kahvalbyı ikinci sab 
valtaaı, onu öil• yeme 
yemeğini ikindi çayı, on 
yemeği ve onu da ıu 
etti. Fakat intikam 
Üç yilz lira daha kaybe 
rayı çıkarmak için piket 
dan kalkbğım yok. 
Amerikalı misler gllverte 
ııyor .•. Ah ıu parayı bir 
sam bir daha oynamıya 

Kimbilir belki yarın talih 
29 Ha 

Talih dönmedi. Faka 
döndtı. Midem berbat hl 
bir taraftan Morganın 
ilacı içiyor, bir tarafta 
oynuyorum. Zararım artıya 
ba Nevyorktan evvel par 
alabilecek miyim? 

4 Te 
Nevyork. Ey Krlıtof 

Demek, nihayet ıu hUrriy 
kelini görebileceğim. Fa 
dl mesele hürriyet he 
değil artık ben kazanı 
Ziyammın bir çoğu çıktı. 
llç yUı elli Ura kaldı. Belki 
yarına kadar geri alırım. 

6 Ha 
Bir kere hürriyet h 

görmedim. Gece yananda 
ve tam o zamanda bir 
ve on dört vardı. Tabii 
ettim. Vapuru terkettiğlmi 
Morgan'a Şlkagodald m 
sinden bir telgraf ver<lile 
iti bırakıp Sanfraoaiskoya 
ılni yazmıılardı. 

Bana: 
- Haydi benimle gelini 

Sizden Uç ynz lira ka 
belki onu yolda geri a 
Zaten Nevyorkta ne görec 
Evler... Evler... Ve yine 
Bunlar iıtanbııldakilerden 
daha yUksekmiı. Mühim 
Canım hepsi ev evdir ve 

Şimdi beni Sanfran 
götüren trendeyim. Ne 
yalnız rıhtım ile istasyon 
daki yolu gördüm. Fakat 
kak yeni açalmıı, bir ı 
temelleri atılmıı. 

Vagonda 7 
Gidiyoruz, gidiyoruz. 

taşlı ve kayalı datlardan g 
muşuz. Burada Amerika. v 
mandalar, öküzler, belki 
yarmıı. Fakat ben penc 
bile bakamıyorum. Oyn 
şanı döndü Morgan 
lira kaybediyor. Saat 
oldu. Yatıyoruz. Yarın ı 
oyuna devam edeceğiz. 
bana karşı çok kibar da 
Ben kazamrken oyunu teı 

mem. 
19 H 

Kaliforniyanın pa ytahtı 
( Devamı 11 inci 7ilıo 



/ngiftereJen Avustralgaga Öz TUrkçeyle 

Yanşa Giren T ayyarcler- D 1ı 0~7· 
den · Bir Kısmı Çekildi /s~g:ru~ 

Yeni Genç/ile Teşkilatı -
Spor Kulüple1'inin V azi-

Bir De Facia Oldu, Kontrol Tayyaresi 
Düştü, 6 Kişi Öldü 

BugGn ayın yirmi aça. BGyGk 
bayrama ancak alb ,On kaldı. Gele· 
cek Gali ( 1) l'lnl kartılamak i,ın 
laer 1aada aaıklıklar ( 2 ) yapılıyor. 
Bu.lan R1r4lyonım. Görmediklerimi 
iti~ ..,. ki .. rdflldsim .tfSz· 
lerime k~lk ,&Gal1or. .i,ıttiklerimi 
dejeraiz bulayoram. Odttyonam, 
kızıyora-, ..,..._.. bap..U iıti• 
forum. 

yetini Değiştirmiyecek 
( Baıtarafı 1 inci 71zde ) 

Ye ıpor itleri birkaç Mne enel 
teeuüı eden bir (beden terbiyui 
YekAletinin) efuıde blylk bir in
kiıafa ha2ırlanmıttır. Her yerde 
yüksek beden terbiyui ve apor 
muallimleri yetlıtirilmekted;r. Tabii 
olarak oralardaki spor kabiliyet
leri büyük bir hızla ilerılcmiye 
başlamııtır. Bizde apor, hemen 
her aahada mühim bir lnkipfla 

larda aporculanmızdan mutlak bir 
muvaffakiyet iltemek, ıaaaederi• 
ki habızlıktır. 

Yaıqa giren tayyareler Lon
clradaki Mıldenlıa'i meyduın
w havalaıımadaıı eneLAIUa 
aolda birinci namsetlerindea 

Parmantiye'nin. ıoldalri de 
Skot'un · kanlan 

Londra, 22 (A.A.) - .lngiltara 
Anataralya han yanpna fttlrak 
eden tayyarelerra dGn alqamld 
Yaziyeti ıudur: 

Pilot Skot'un idaresinde, lap. 
llz komet tayyare.ı 10,19cla Al
lahabattan hareket etmiftir. 

Pilot Parmantiyenin ldarelinda 
Holandah Duglaı tayyarell 15, 11 
de Allahabattan hareket etmİftir. 

Holandalı Paoder 15,55 de 
Allahabatta yere inerken tayyare 

parçaJanDllf, pilot yanıtan Yaz• Joneı ve van., 4.15 te Ke-
l'eÇIBİfür. raçlden hareket etmiılerdlr. 

Amerikah pilot Turnerio tay· Avustura~~· Y•r•nler 
yaren· Keraçiden 12,55 te hare· Londra, 22 (A.A.) - lnıillz 
ket etmipir. Mollisonlarm tayya• tayyarecileri Skot He Blak 11.08 
resi 13 te Keraçiyi terkettiği hal• ele Aw.turalyada Port Daniae 
de 14 te geri gelmittir. Akıam varmıtfaı'chr. Holaadah Pannan· 
Uzeri tekrar hareket edecekti. tfye ile Mol da 11 de Balavyadan 

Port Darviue uçmuşlardır. lngiliz Concain tayyareıi 12,45 
te Bağdattan, Y enizelintb Mok· Son Merhale 

H Londra, 22 (A.A.) - Port 
gregoron tayyaresi 1 l ,45 te a• Darvlne ilk olarak gelen Skot ile 
leptu, H•nHnig idareainde. Da• lak · ile 

........ ~~ ..... ~i~ .... ~ .. iliilll 
9,11 de atinadaa haralan...,rarchr. aaat a8 dakika siW bir ..._r 

Y !)Dizel Antlı hevitin tayyareıi zamanında yapllllflardır. Enelki 
11, 15 te Atinaya, Stodartm idare• rekor Ulm tara:ından geçen aene 
aindeld lngiliz tayyaresi 12,08 de, 6 giln, 17 aaat, 45 dakika ile 
Am k 1 V ld • d yapılDllttir. 

eri a ı rayhn are11n e, Skot He BJak, Melbuma va .... 
Amerikan tayyareıi 12.55 te, 

mak için Avuıturalyayı cenuptan 
Anatmyah Melroıe'un tayyaresi şimale katetmek yani 3,000 kilo· 
15.55 te, Davidin idaresindeki metre kadar daha yapmak mec• 
laıtllz tayyareaJ 16 dA Atiııaya buriyetindedirJer. 
YarlDlflarchr. Birinci Kim? 

Bainesin idaresindeki lngiliz Port - Darvin, 22 ( A.A. ) 
tayyareal 13.18 de, siıten yolunu Scot, Timor denizinden geçerken 
kaybeden Barslon civarında ev- bir motörünlla durduğunu, iki sa· 
,.Lli ılln karaya Jnen İngiliz at mllddetle tek motörle uçtuğu• 
Klem - Eaıel tayrareai 14.10 da nu .c>ylemiftir. 
Romaya relmiılerdir. Y arıf1 bitirmek Ozere, motlrti 

Brkun idareaindekl lnglHz Yaktinde tamir edebileceği tipe 
Falkon tayyareai 10.35 te Marail· helidir. Binaenaleyh Hollandalı 
J•J• gelmif tir. Motörüode mühim MoJ il~ Parm.utiyeaia yarlfl ka· 
bir bozukluk olduğundan bqtan ıanmaları mulat .. eldir. 
•tait muayeneıine IUzum haal Y•ı.P. Bir Facia 
olacaktır. Paria, 22 (Huaual) - EntraaaJ. 

Yeni Gineli Fairy • Fokı, jan rueteaine pey )'Ulfl takip 
eden birkaç motlirlft b&ylk bir ln-12,30 da Burjey• varabllmlftir. 

Vud8Ull idareamdeki Avaatu- pis tayyarHi Sinıapur civannda 
yere difmlf, 6 kiti ölmüftUr. 

ralyalı Lokbed tanareai Halepte -~ . ·-- - ..... _ ... ~ ..... --
Jere inerken aakatlanmıı olclu
pndan yanftan çeldlmlftir. 

Stakıa idareaindeld lngiJiz 
tayyar•i de MaraiJyada 7arlflu 
pldlmiftir. 

Keraçict.n blldirildifine pre, 
Molll•on'da yanı• devam edip 
etmemekte mlltereddlttlr. 

ÜçDacBlllk Amerikh Tanaeria 
lzerindedir. Y U'lfa iftirak edea 
tayyareler 16 ya lnmiıtir. 

Lonra, 22 (A.A.) - Parman
tiye ile Moll, •abahleyln 7 ,20de 
Singapura va11l olmuşlardır. Ja. 
ıiliz Skot ile Blak,e Holanda
lılardan S aaat ve bir çeyrelc 
loce Siaıapura yarmıflardu. 

Amerikah TUrner Ue Panr 
hum Sinppara dojna açmakta
tlsrlar. 

DABCOVI CH n fUrekl11 
T.ı. 44708 • 7 • 4tUO 

Amıpa w Şuk Umulan uumda 
mmıtuam poata. 

.bYen. Roüudaıa, H&mbuıı Ye 
ı.lraaCÜMYJ• liwlaa itfa ~alrn•da 
lulnket MIGlk ftpmlan ... ,.... 
.... U...larmcla .......... . 

Yakında pleeelr •apuıiar 
Hlln•burw vapuru T. enet IODDU 
doğru. Au.... 1-"-d ftput'U • 

Tetriaiaaaiye doğru. 
Yalruıd.a hanket Meoek Yataıl• 

..... ........ ..,_. 8-6 T.~ 
doğru. 

A .. ust Leonhartl YapQra $ 
K. enele dofr11. 
Fada talallat itin GaJ-. Fıeakyu 

UD uıuml .... telijiu lllikaoaat 
Tel. 44767 8 • •ıno 

- Az, •u delini u 1 
Di;re •Yazım çıktajl kadu .. fır· 

•ak istiyorum 1 
lıtiyorum ki çocuklar, baynkler, 

ltıialer, it adamlan, herku, herlreı 
bl,.k ı,.,..._., blylldAtile et bir 
kutJulaaa yolu &ul•wılar. •laJer 
detil, yetlln (3) detU, aylar önceden 
anıklddı olaualar. 

Çocuklar: 
- Blyllc bayraa pleeek.. Biz • 

ba,ramda en stızel siyeceklerimlzi 
siyecek, en tatla ı•• 'ikleri göreceğiz f 

DJya beldviuler, biyülder, pzle
riaia hane acı gGnleri •etiralnler, o 
aeı srilnler rözlerinin anünden ıilinıin. 
Acı s6alvia pqiad• plea iyi 
stlaler canlanıua; on bW yıbn aayı ıız 
iyiliklerini' yenlnlderiai dü,lnalaler. 
Ulu Gazinin bize nrdlji bu büyOk 

iletilemektedir. Fakat bunun, 
memleketimizin ihtiyacile mllte
nasip bir derecede bDyümeai Ye 
yükaelme.a için beden terbiyesi 
mekteplerini tam kadro Ue teaia 
etmek, köylere vanncıya kadar 
oyun ve spor ıahaJannı meydana 
getirmek elzemdJr. 

Lta.obuJda bile •por ıençliji, 
bir iki kulübün huaual aalıuı 
istisna edilirae umumi tek bir 

sahaya bile malik değildir. Bu 
tarait albnda beynelmilel temaı· 

Sporda profe1yon•lliğe tlraftld 
mıaınıd 

- • Fıkrimce beJDelmll.ı 
maçlarda, profesyonelliğe mllsaa• 
de edilen •porla.rda kar11mıza çı
kan profesyonel takımlarıaa, bizim 
de profeıyonel bir takım yetitti
rerek mliaabakayı m0..Yİ 19ralt 
alhnda yapmak cihetine gidilmesi 
IAzımdır. Çlinkil profesyonel bir 
futbol takımı galip olmak için en 
müaait tartlara malik demektir. 

Ancak bunun için de memle 
ketimizln aporculuj'U memleketi
:Pzio profeayonelliğe kadar uza
tarak amatörlük cereyanlarını 
zayıflatmak doğru değildir. Çtınkll 
•porda aradığımız gaye, memleket 
gençliğini aağlam bir bedende, 
temiz bir ahlak ve kuvvetli bir 
dımağla techiz etmektir.,, 

.A • .Adna11 
•OnGn 1ıld8nBmGntl kutlu!amak için 
ile yapmak gerekae onu yapaınlar .. 

* Şi•dJ JapılanLan as prGyorum. 

Muharririn Devrialem Seyahati 
Şimdi yapdaalarıa ylz mieli, yGz bin 
mlıU yapılaa Jine bea az ı6recetim. 
Yine diyecefim, yhıe batıracatım: 

- Az, bu detfni az l 
Y 8Pdaa it çok Wl~k; ae detin 

kutlulanıa )'ine az olacak 1 
ismet Hatibi 

1 - Onla • ıerefli 
2 - Anıldık • hazniık 
3 - Yeti - hafta 

Öz TUrkçeyle Bllmecemız 
DUnkU Bilmece 

2 3 4 5 6 

(Batara& 10 uncu aayfada) 
San Franaiako da Eodepanıya 
otelindeyim. Burası bildiifmiz ıi
bi bir otel Gece Beyoğlunda ı•ç 
kaldıj'ımız zaman yatbğımız kil· 
çllk oteller gibi bir ıey, garaonla 
koauımak için logilizce, Almanca, 
Fransızca lôgatları kullandım, Ço
cuk gnldn; 

- Beğim zahmet etme. Ben 
lstanbulluyum... On senedir Ame
rikadayım declJ. 

Sabahleyin Annibal geldi: 
- Buradaki itler takip ettim, 

·~.-.ı~ --~-Mm 1iıir Jt için AYUatD

8ugUnkl BTimec• 
Bot dört köteleri t'fatıda yazıla 

manalara relen öz Tarkçe kelimelerlt 
doldurunuz. Bu ••yede hem vakit 
ıeçirmif, hem de az Türkçe kelime
leri Btrenmif olurıunuz 1 

123456 

Soldan aata: 
t - Hflcum 
2 - Desiae, hile 
3 - Kanal· Btudnı.1t .. tcl•J 
4 - Taharri et 
S - Olur mu, ae denia ıeria• 

kullanılll' • battıfu.I 

6 - Y afnıı batın.. •ir taae 
Yukarıdan •t•tı ı • 
ı _ Tlrlcçe bir W• • .-itlik 
2 - Cemiyet 
3 - Neall • kapek 
4 - t,aret aıfatla,ının ._ .. l'e

tirilen mef'ullaile7il edatı 
5 - Kurulinut 
6 - Bir .. yn _ ... 
~otlu TllPli ••••mlllf•· 

ıunc1an: lıti•y• lla._ut Ça ... 
malaalleılnln btia7e _. ... .._ eski 
18 yeni 50 No.lu Wr lat'a ... iki 
kıt'a la8ccetle V .. ft Düaltrt ahte
lerlnde iken vefatl...U. ...... ı aam• 
farına intlkalen muamelel t .. clllyeıl 
talep edilmif lıede mezkür hlceetlerin 
tapuca kayıtları olmadıtından aeaetm 
taaarrufat ahkamına tevfikan malaaJlen 
tahkikat icra kıhnacafladaa tuamd 
lddlaaında bulunaalu .. ._ oldup 
takdirde yirmi 16• zarfuıda naalld 
taaanufiyeleriaJ mldaWben tapu 
•ldlriyetinde BeJ'Ollu Ta,. Baıme
_.Jyetiae 93414536 muamele No.alle 
_..aattarı U... olua-. f38H) 

ralyaya gidecejim. Bir uat son
ra hareket ediyorum. 

Nazik adAm, bir şey •lyleme-
di. Halbuki diln 1000 lira kay• 
betmi9tl. Bir Amerlkah bana 
o kadar nezaket etmiıtl. Ben de 
ona karıı mukabelede bulunmak 
mecburiyetinde kaldım: 

- Bin. liranm belki ıerl alır-
11nız.. Sizinle beraber pliyorum, 
dedim. 

!8 Temmuz 

Fazilet iyi .. ,dir lyle mi? •• 
itte cezua. Eter bin Ura kaza
narak Saa Franaimkoda kalsay
dım, bugthı tam yedi bin bet )'iz 

Ura ka1betınezdim. Fakat artık 
karanm bt'idir. ATUturalya top
rajuaa •_yağımı atuıcıya kadar 
paraları ıeri abram orada birkaç 
zaman kahp etrafı 1ı6recej'İm. 
Fakat kaybedersem Morıan ne
n'. lridene arkuınclayım. 

Melbunı 3 Ağ111to1 
811 abrlan glçlllde kara• 

h1oru•. Hastayım, bir otel ocla
aada yatıyorum. O.,anya çıka
mach-. bir t•J ı&emeclim. 

Aaalbal pdftderi ite ridi
J•· ıecelerini benim odamda ıe
çiri7or. Oyauyorm. ıs bin lira 
bp.ttim. Çıldırmak llzereyim. 

5 Ağ11eta. 
Dalaa iriyim. Fakat yine oda

m terkede.iyorum. otel odaa 
pek 11kınblı, dlln akıam Morıan: 

- Doıtam, dedi, bana tam 
10 bin lira borcunuz var. Oyuna 
d•••m etmek isterdim. Fak at bir 
lı ylzllnden laemen lzmire hare
kete mecburum. Eger bir çek ve
rineniz memJeketiolzde bozduru· 
rum. Bunu ıöy)emek istemezdim. 
Amma ,artıyormnuz, ne kadar 
meıpllm. itime fitmek mecbu
riyetindeyim. Yok. •ier iatersenJs. 

benimle beraber geliniz, belki 
yolda kaybınızı çıkartırsınız.. 

Elveda Awusturalya çayırlan 
ıfıi de Amerikayı gördilğllm ıibl 
göreceğim. 

H Eylül İzmir 
Kttk bq gGn ıüren yolculukta 

bitmeyen bir tek parti oynadık 
hatb Uıtüvada kaybım yirmi bine 
pkmııh. Adenlde 1500 lira kaza• 
nıyordum. SUYeyfte 5 bin lira 
zararda idim. ltalyanın karııımda 
7 yüz lira kazanıyordum. lzmir 

açıklarına ıeldijlmiz zaman 
.... bı l'lrcltlk llç puvanım varda. 
Puvanı elli kuruıtan yllz elli 
kuruı kazanıyordum. 

Hiçbir ıey canımı sıkmıyor. 
Yalnız kitapçıya, avdette devri 
Alem aeyyahati bakkmda bir 
kitap yazmajı vadettim. Ne yapa 
yım lstanbul ile lzmir arasında 
rehberleri okurum hepiıl bir 
delil mi?... Ne de olıa deriilem 
ıeyahati yapmadım mı? Çinlileri 
görmemiıim. Onlan ıeçen ıepe 
T abim bahçeainde görmüıtüm. 
Çhıli değil mi heplal bir Yenelim. 

l•tanbul Asi~• ikinci tt. 
lllahk.,.._lnden: Pahçekapıda 

Emlik Ye Eytam bankaı na iıafetle 

avukat TAUıa Cenahettin Bey tarafın• 

dan Beykoz kaın •lıtemilltındaa 

-S. N.lu İfgalinden doları bedeli tas

miala tala.ili talebile taWI ıu beal 
aabık memurlanndan M... Efendi 
aleyhlae 931/327 N. tahtında mahk .. 

me:mlzd"• ikame edilip deayaaınıa 

adl17e 1Uayının yanmaıı haaeblle 
lahnbul ullye mahkemelel'l ikinel 

1ealle•• blroıunda yeail••e mua-

meleai ikmal edilerek malake•emlzi 

bltre•di 9341427 N.ra muamelei kay
tlyeal icra lulıaarak danaıa 5110/934 
tarilaU malaakeme celaeainde: MOddel 

aleyh .. steril- lkam•tl'lhda buluna• 
madıfı 'H lbmetl'lbının meçhul ol

datu dantlye arkaıındakl teblit m .. 

murunun ıerbinden anlaıılmaaına 

binaen mumaleyh Mlnir efendiye 

llinen teblitat lfaaına Ye 20 l'ln mild
det tayinine ve duruımamn 141111934 
aaat 13.30 barakalma11na mahkemeee 
karar Yerllmlı H bu baptaki daYet• 
namede mahkeme diYanhue1lne tallll 
kıhnmıı oldutu H. U. M. kanununu• 
141 iacl madde1I hOkmGn• tevfikaa 
teblit makamına kaim olmak her• 
ke7fiyet illa •lunur. (390Jt 
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KOMOGENE 

Vit min Arpa nzu 
rCalori Yulaf özU Hanımlar: 

ANZ 
SAÇ LOSYONU(. 

Gıda irmik özU 
Kuvve 

TUrl8 özU 
Kudr t 
Kan Pirinç özU 

Can Çavdar özU 

~iayat Nişasta HzU 

Sıhhat Patates öz O 

Neı'• Mercimek özU 
Nef ıet Beyaz Mısır özU 

Çocuklarınıza yediriniz. fıtediklerinl ve 1evdiklerini bıktırmıyarak 
değiıtire değittire yediriniı. Vitamini Ye kalorisi çok olan bu 
miikemmel öılU unlarla yavrularınız neıeli, sıhhatli, tombul, kanlı, 
canlı olurlar. Çabuk büytlrl~r, çabuk dit çıkarırlar, kemikleri 
kuvvetlenir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARILE YAPILAN 
MAHALLEBI ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve 
yemeklerin lezzetine payan olmaz. Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden 
ıakmınız. Hasan markasına dikkat. 

İstanbul Ziraat Bankasından : 
Şubemizde çalıştırılmak üzere Galatasaray Ticaret kısmmdan 

•• Ticaret Uıesinden ve Yüksek lktısat ve Ticaret mektebile Lise 
mezunlarından 75 liraya kaciar llcret verilmek üzere bilmüsabaka 
altı memur alınacaktır. imtihan 4 Teırlnlsani 934 Pazar günll yapıla· 
eaiından isteklilerin diğer şeraitle tevdi edecekleri evrak ve vesaik 
••kkında malumat almak üzere Bankamıza müracaatları. "695411 ..... 

flmdlye kadar sizin için 
uırafan. hiçbir mecmua 
Y!)ktur. 29 Teşrinlevvel. 

Pazartesi aununden 

itibaren çıkacak olan 

BOYOK GAZETE 
de Avrupanın en meşhur 
terzllerinln gazetemiz için 
hususi surette çlzdlklerJ 

MODA 
ilavesi vardır. 
Her Pazartesi muhakkak 

BOYOI< GAZETE okuyunuz. 
lstanbul • Ankara caddesi 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neıriyat Mildürilı Tahit 

.DAoA 
/"BiQiKTiREN 
QAl-IAT-bDı;Q 

Kepekleri izale ve saçları besllyerek 
dökillmHine mani olur. Deposu: Kanzuk 

eczanesldlr. Belli baıb ıtrıyat mağaza· 
larında ve her eczanede bulunur. 
lht•r: Kanzuk saç Joıyonu milmasilleri 

gibi yağlı dej'ildir. Tesiri kat'i 
ve rayihası latif bir losyondur. 

,. .. GÜNLÜK SAF İNEK TEREY AÖI 
Şimdiye kadar kremale.rını S A F y A Q- tioarethanes:-" 

toptan piyasaya ııatmakta olan kendi melm~~ 1 
ikinci ellerden geçtikten va saflığını kaybettikten sonra yüksek fiyatla 

ahaliye satıldığını gördüğünden muhterem halkımıza. ucuz fiyatla 

GÜNLÜK SAF iNEK TEREYAÖI 
temin için BeyoGlu Hrlstaki pasajı No. 20 de bir satış yeri açmıştır. 

• Daimi müşterilerine ayrıca tenzilat yapmaktadır, 
Ekstra ekstra klloıu 160 kuruı ~ (3897) ... __ 

Diş Tabipleri Komandit Şirketi 

MiNE DiŞ MACUNU 
Diı T abipl~rl Komandit Şirketi tarafından ihzar 
olunan M i N E diı macunu Y A K 1 N D A 

Denizyol ları 
1fLETMBSl 

A.Hat.lerl ı Kua'!dly Köorll't>ıt ı 
Tef. '2162 - llrkeei Möhilrdar.aade 

Hıa TeL H740 ·---... ~--... 
Karadeniz Yolu 

IZMIR vapuru 23 Birinci Teşrin 
SALI gUnU 1aat 20 de Rizeye 
kadar. "6956,, 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 25 

Birinci Teırin PERŞEMBE llde 
Sirkeciden kalkacak gldiıt• 
İzmir, Antalya, Alanya, Ana· 
mur, Mersin, Payaaa dönUıte 
ilaveten T aıucu, Çenakkale 
ve Gellboluya uğrayacak· 

br. 117022,, 

Ayvahk Yolu 
ANTALYA vapuru 24 Birinci 

Tetrin ÇARŞAMBA gUnU 1aat 
19 da Ayvalığa kadar. "7023,, , ______________ _, 
lstanbul OçuncU icra Me· 

murıuaundan: Bir tapuya merbut 
n her ikiainin tamamına 2600 lira 
kıymet takdir olunan Şehzadebaıanda 
Hoıkadem mahalleıinin Selimpaıa 
sokağında eski 4 ve yeni 6 • 6/1 
numaralı iki bap hane açık attırmıya 
vazedllmit olup ıartnamui 10-11-934 
tarihinden itibaren herkes tar.:ıfmdan 
ırörüleblleceği gibi 26-11-934: tarihine 
müsadif Panrteai scilnft aaat 14 ten 
16 ya kadar dairede açık arttırma 
ile aatılacaktar. Arttırma bedeli mu
hammin( kıymetinin % de yetmiı 
betini bulmadığı takdirde en aon art-

ı tıranın teahhüdO baki kalmak Uzere ; 
11-12-934 tarihine milaadif Salı ırUnü 
1aat 14 ten 16 ya kadar dairemizde 
yapılacak attırmaaında )'ine gayri 
menkul kıymetinin % d~ yetmiı be
tini bulmadıı}ı aurette ihaleden aarfı 
naır:ar edilecektir. Taliplerin % de 
yedi buçuk niıbetlnllle pey akçesi 
vermeleri llzımdır. Müterakim ver
giler le vakıf icariyesi ve belediyeye 
ait tenviriye ve tanzifiye ruııumları 
milıteriye aittir. 2004 aumarah icra 
ve ifJia kanununu~ 126 ıncı madde
ainln 4 OncU fıkrasına tevfikan bu 
gayri menkuller ilzerinde ipotekli 
alacakhlarla diQ'er alikadatların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu kakla· 
rını ve huıuaiyle faiz ve murafa 
dair olan iddialarını itin tarihinden 
itibaren yirmi gtin içinde evrakı mUs
bitelerlle bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde tapu ıicillerile aabit olmadıkça 

aatıı bıdelinin paylaımaamdao hariç 
kalacakları cihetle alılkadarlarm itbu 
maddenin mezkur fıkruına ıöre ha· 

çıkacaktır. ~ (3910) 

Gebzeli 

Ali. RiZA 
Ticarethanesinde zirdekl 

fi atlarla 
Ura 

4,50 x 21 15 
4,75 x 19 15 

500 x 19 16 
30 x s 32 

Amerikadan getirdiği yeal 

otomobil liatiklerinl diğer 
markalardan % 50 tenziJAtla 
satmaktadır. 
Adrea ı Galata, Karaköy, 
Hamam sokak No. 3 ve 12 

'-m ... Şubesi: Bursa Y eniyo] No. 90 

Çorlu icra memurluğundan: 
icraca aablmaaı lAzım ırelip tamamına 
400 lira kıymet takdir edilen Çorlu• 
nun cami atik mahallesinde bir bap 
magazanın 576 hi11• iribarile 280 
aehmi açık arttırma auretile aatııa 
çıkarılmııtır Uk açık arttırması 18/11/ 
934 tarihine mil.adif peur sıOnO 
saat 14: dH 16 ya kadar Çorlu icra 
daireainde yapılarak muhammen 
kıymetin % 15 ol bulmak ıartlle e.; 
çok arttırmanın ihale edilecektir. 

Böyle bir bedel elde edllmediti 
takdirde an çok arttıremn t.ahhildtl 
bakı kalmak ıartile artbrma on bet 
gOn daha uzatılarak on beıincl gilnü 
ayni saatte yapılacak arttırmada dahi 
aon teklif edilen bedel yine hiaaenha 
muhammen kıymetinin % 15 ni bul• 
mad:ğı takdirde (2280) numaralı ka· 
nuna tevfikan aabt a-erl bırakılacak· 
tır. Satıı peıin para iledir. Arttırmıya 
iıtirak için hi11enin muhammen kıy
metinin yfi:ıde yedi buçuj'u nisbetinde 
teminat göaterilmeai lazımdır. Bu 
baptaki ıartnameyl 17 /10/934 tarihin
den itibaren Çorlu icra dairHinde 
herkH (Örebilir alakadarların itbU 
gayri menkul üzerindeki haklarmı 

huauaile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı mllabitelerlle yirmi 
riln içinde bildirmeleri llzımdır akai 
takdirde hakları tapu aicUi sabit 
olmadıkça aahf bedelinin paylatma• 
sından hariç kalacakları huauııi ipo• 
tekli alacaklılarla irtifak hakkı aahip· 
lerlne ihtar olunur. 

Bu bapta daha fazla malumat 
almak isteyenlerin 934-1482 numara· 
aile Çorlu icra dairesine mUracaatları 
ilan olunur. ............................................................• 
reket etmeleri ve fada malilmat al• 
mak iatiyenlerin 933/3160 dosya nu• 
marasil• dalremiı:e müracaatları ua .. 
olunur. (8907) 

ilaçlarınızı Bahçe 
lrıumla SALiH NECATi cien alınız. Reçeteleriniz laüyük bir 

dikkat, ciddi bir istikametle hazırlanır. FOSFOTiN NECATi Çok kıymetli bir bebek gıdaııdır. Bununla beslenen 
yavrular tombul ve kuvvetli, net'•li olur. (3103} 


