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Büyük Millet Meclisinde 
l Makedonya Kom!!e•inin Bakige~i 

Drangofla Naçef Tutuldu 
Gizli Ve Aleni Celselerde Yugoslav Sofya Mahkemesi, Komiteciler Hak-

v R K ıd kında Lüzumsuz Bir Karar Neşretti 
e omanya Muahedeleri onuşu u zab~=~·M.~L~;:~ıı;.ıt:!~'. 

Ankara,. 2~ (Hususi) - BUyllk Millet Mecliıl Bu gizli celseden sonra Millet Mec!iıl aleni lesine menıup olup teıkllltlan ka· 
dU. n sabah ıkınci toplantısını yaptı. EvvelA aleni celse halinde toplanarak protokollara aıt kanun 
b l nun harici · uın edildiği halde tea-ır cels.e y~pılarak ölen meb'ua Beylerin hatıra• llyıhaaıiıı müzakere ve kabul etmiıtir. Bu auret e 
sını tazız. •çın bi~ dakika sükut edildi, ıonra gizil Türkiye - Romanya ve Türkiye • Yugoslavya mu· Um olmıyan iki komlteciyl tevkif 
celse halmde lkıncl toplantı yapıldı. Bu toplan· ahedelerine ait protokollar taıdlk edilmlı oluyor. etmlıtlr. Bunlar komite reisi MI· 
tınan ruznamesinde, Balkan Misakile bağlı bulun· Muahedelerin bu tasdik edilmit ıuretleri, Balkan hallofun yakın arkadaılanndan 
duğumuz Yugoslavya ve Romanya ile ayrı ayrı Hariciye NaXlrları bu ayın sonunda Ankaraya Drangof ile Naçeftlr. Bu mevkuf· 
yapılan ve Balkan Misakının tatbikine dair olan geldikleri zaman teati edilecektir. lar Türk hududunu geçmeğe ha• 
protokolların müzakere ve kabulU hakkındaki Millet Meclisi toplantılarına devam ed cek, zırlanıyorlardı. 
layıhalar vardı. hllkfım t tarafından sevkedilen otuz kadar yeni Sofya Mahkemealnln LUzumsuz 

Verilen malumata göre bu gizlt celse toplan· k nun llyihasını bu devre toplantılarında mUza• Bir Kararı 
tısında protokollar hakkında hükumet namına kere ve intaç edecektir. I~ Kanunu lAyıhasının Sofya, 25 ( Huıuıi ) - Sofya 

· Mec~fse Tevfik Rüştü Bey tarafından izahat ve• da bu devrede kanuniyet kesbedeceği muhak· mıntakası atır ceza mahkemesi 

Naçej o• Dranaof 

rak aıağıda kayth iaımlerl, her 
türlü ıuikast işile alakadar olabi· 
lecek oekildel ilin etmektedir. L: rihniıtir. kak gibidir. - 'f son ıuikaatler mClnaaebetile bu 

-=====-====~~;;;;~~~~~~~~~;;:;::::;~~~~;;;;:;;;~=c:c::~~~~;;;;..:::x_-=--_...Jıı:= auikaıtlerde Bulıar ihtllAl Make· 

Marsilya Faciası Etrafında 
.Katil Gorgiyef'in Komitesinde Hakikaten Yüksek Ve 

Anlaşılıyor Mühim Bir Mevkii Olduğu Tahkikattan 

Atlı Hıroal komil•cll•rl,.tl•re 611' grrı111 aslı•rl bir t•ıkllal lıalirule ç•lııırJ:.,. 
Mareilya faciaıının tahkikabna muh
telif memleketlerin polislerinin itti .. 
rakile sıkı bir surette devam edili
yor. Aşağıda, dün ve bugün buna 
dair gelen telgraflar vıudır. Bu 
arada katilin hiiviyeti de -eh ı.uwi
yetli bir surette tebarüz ediyoruz. 

Parlı, 25 ( Husuıi ) - Diyep 
1ahil şehrinde tevkif edilen ve 
henliz lngiltereden geldiii anla· 
tılan Yuioılav vakayiinde bulu· 
aan Andre Artukoviç'in hüviyeti 
ıayanıdlkkat ııörülmektedlr. Bu 
damın Uıerinde bir Macar paaa· 

portu bulunmuıtur. Bu paaaport 
kendlılne 5 Şubat 1934 te verll· 

miottr. Pasaportta ikamet yeri 
olmak Uzere Peşte göllerilmiıtir. 
Bu adam, ötedenb~rl doktor Ante 

Paveliç'fn teıl<iJ .... ~1İf Hırvat 
lbtllll ırupu~da __.ç~ıımakta idi. 
1932 de Yugoatam .. birliğini 
parçalamaya ırıalu'f~ olan Lika 
lıyanını vncuda ..... ıetirenlerden 
biridir. Bu kıyamın muvaffakıyet• 

Fransanı• Dl.9•P ş•hrind• tutrıl•• 
Artukottiç 

sizliğfni müteakip kaçmıı, Peıteye 
sritmif, oradan Viyanaya geçmit 
Kvaternik ile beraber Yugoılav· 
yaya srelen beynelmilel katarlara 

karıı suikastlar tertip etmiıtfr. 
Vaziyetinin t hemmUl edilmez bir 
hale gelma.I Oııerfa• AYu•turya 

hilkfimetinin talebile hudut harici 
edilmiştir. Bir ara Macar ihtiyat 

( Devamı 8 ine[ yQzde ) ............................................................... 
Hayret Edilecek 

Bir Hafıza 
Resmini gördUğUnüz bu adam 

bir Bulgardır. Ve hayret edile· 
cek bir hafıza aahibldir. Önllnde 
okunan bir kitabın bir ıayf a• 

M•r•re Kar•dimitroo 

Jını, akabinde, hemen aynen 
tekrar etmektedir. 

Bu adam, Sofya radyoıunda, 
mühim bir tecrübeye tabi tutul· 
muş ve muvaffakiyetle bu iti 
başarmııtır. Denilebilir ki kafa· 
ıınının içi, zaptedici bir maki· 
nedir. 

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

Gümü Paralar 
Pazar GUnU Piyasaya 
Çıkıyor, Yazısı 11 inci 

S•yf•mızda 

donya kömitHi Aza1ının da dahli 
olabileceğini nazarı dikkate ala· 

lıimler ıunlardır: Iıtipll lvan 
Mlballof, Ohrill lvan Naçef, 

( Denmı 11 iocl JO.a• ) 

İhtiy~tsız Bir Baba 
Afyonla Çocuğunu Uyuturken 

Öldürdü V Yakalandı 
Beyoj'Junda oturan Tahıln Bey lıminde bir baba sekiz aylık 

çocuj'unun fazla uykusuz kalmasından ve kendilerini de uykuıuz 
bırakmasından şikiyetçi imiş. Nihayet kendisine yapılan bir tavalye 
Uzerlne çocuia afyonlu au ver rek uyutmıya karar vermlı •e evelsl 
ııUn de yavruya böyle bir su lçlrmlıtfr. Çocuğun afyonlu mayii içtik· 
ten ıonra uyanmamuı naıandikkati celbetmio ve derhal bir doktora 
koiulmuı, fakat çocuğun zehlrlendlil anlaıılmıtbr. Çocuk dün 
ölmUıtUr. HAdiaeden haberdu olan mUddeiumumllik çocujun 
ceaedlnl marga kaldırtmıı ve Tahain Beyi de yakalatarak 
yedincl istintak hAkimine ı&ndermiıtir. 

a,.ın As ığutdan 

c::::>R~~ 

- Yahu senin lramv. gidiyor, daha ne bekliyorsun? 
- ikinci mevki L 
- Dur öyle ise sana biraz yıy cek ile, yatak yorgan getireyim L 
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~Halkın Sesi) 

Bulanık Suda 
Balık A'vlamzga 
Fırsat Yok I 

Dir r.nmanlar ateş ve kan deryası 
olan Balkan Y arımndaeında Gıızi 
Turkiye inin önderl"ği ve dostu
muz Yugoslo.vyamn büyük kralı 
müteveff AlekBandr'm hamleai 
ve dığn Balkanlı milletlerin bu 
teş lıl,u~lcre ayak uydurması en· 
ye inde bu geni~ ülkede ıulhun 
iat krannn doğru g.diliyor. Fakat 
bulanık suda balık evl mak iıte· 
yenler, türlu entrıkıılnr çevirerek 
!Balkan1 ı tekrar ·!kana boyamak 
istiyorlar. F'ükat Balkanlı mütte
fikler buna. meydan ve fır at 
vermiyeoc:ktir. Halktn da fikir ve 
mutaleası bo yold dır: 

Nasır Dey (Fatih Sultanıelim 72) -
Balkanlar ötedenberi için için kayaı
J&a bir feaat kazanı idi. Umumi harp 
orada pathyan bir kurıuodan dofdu. 
Birçok suikastlar bep orada yapıldı. 
Balk.anlar umu i h rpten ıoura da 
her an bir b. rp doğarabllecrlr İf!tidat
ta idi. COmhurjyet TürkiyHioin ıulbcQ 
siya1etile Ba'kanlar bir cnınetrı dlSn
mDıtOr. Yugoslavyanın BOyO"k Kmtlı 
Aleksandr da bu sulh siy aetin"n kud
retli b:r lmil Ye hAmini idi. lralkan· 
larıa kzırıımaa ncJ,, n meofaı.i ccntnlıır 
bDyDk kıralı öldOrdmu. Fak••. annn, 
dij'er m ttefikterlle beraber kur~ilju 
aulh binHı çok s .. ğlamdır. MUtt~fik-
leri ııe pahasına otursa o1ıun E.shcaı;
larda n Orta Avruparlc aulhu bo~nı le: 
iıtiyenlerin E na emrl1t-rine kal'irec 
aıüaaade etmiycceklerdir. 

* Mehmet bey ( EminönU Sancaktar 
aolrnğı 11 t - Falih R fkt beyin raa· 
kalesini g6rdftm. Hakikıılea fıubta 

•• anaroınm en bOyilk acılarını 
çekenler Balkaolılardır. Sulhun kı1· 
metlnl de en çok tnkdir edenlel' yine> 
Balkan milletleridir. Rurada aulhu tea1ı 
edan biz.im •ulhcu •lyaıtetimizl• bisim 
•lyaıetimizi bej'enen Balkanl· millet
lerdir. Dünya aulhu Yuioılup.dc 

büyDk bir mcınet buluyor. Kra' Alak
aandınn C'5 Onden istifade l!C:

0 

uek 
aullum bu tuııel taııaı oyaa1malc 
lıtiyenlcr oJu~ •• dfieıyıı nırJ bir harbe 
daha a ir eıl mubaldıakbr. Fakat 
aulhu •ııye idJnea Balluuı1ı müttefik
le' buna kati.ren mllnade dmjyecek
lerdir. Hiç taka gcHllrmf) er., bu •ıi 
tilnyaom böylece bilmHJ lAıımdır, 

"' Kuduıi Bey (Sultanahmet Firus-
ata 31) - Dünya on .aueUk bir tec• 
rlbeden ıour:ı CStr ndl ki bh ıuthu 
seven btr milletiz. Bu ılyuetiıtıiz1 

aevenfert' bir an!aıma yapb1c, ıulbtl 
bozdurmamıya ahdettik. Y Uf oıh. v y._ 
da bu enıt' ıec!e biılml• bnı ı: i. udlr. 
DOnya ıul uoun borulmuına.ıa medet 
umanlar Ye bulanık ıuda ı. vl nuıak 
'iıteyenler Kmıl Alekundu ~ld~rHU

ler. Fakat o lurnlın ölmeti ayn . 2•J• 
peılade koıan deYletleri )'•'•c. Ye 

fatura dGtilrmem:ttir. Bl!Akıt. o ıiyıı· 
••ti çelik :albi 1ağlam bir hı.le ıokma-
1• ıevketıniıUr. Birkaç rOne k•dar 
Ankarada toplanacak oları Balkanlı 
Hariciye nazırları itle bu iti yapa
caklardır. 

t\caba Kim Bıraktı? 
Evvelki akıam ıbeyoğlunda 

Fransız ki iseıl bahçea.ıne terke
dilmlı bir yaımda bir vkek 
çocuğu bulunmu,tur. 

SON POSTA 

1 

Evvelki glin Galatada birkaç saat içinde birkaç 
dükkandan kilolarca rakı ve şarap çnlan yaman 
bir hırsız yakalanmışlar. Şükrfi ismini taşıyan bu 

miı, dükkan sahibinin ba ka bir müşteri ile meı
gul olm sındnn istifade ederek rafta bulunan iki 

adam ikf glln evvel Ed'rneden gelmiş~ir. ŞUkrU 
evvelki gün Galatada kalabalık olan birkaç dUk· 
kiua girerek 6 kilo ,arap, 3 kilo raln ve iki kiJo 
konyak çalmışhr. Şükrü nihayet ak am üzeri Mah
mudiye caddesinde Şevkı Efendinin dükkanına gir· 

galon şarabı kaphğı gibi soluğu sokakta almışbr. 
ŞeYki Efendinin feryadı üzerine gelen memurlar 
Şükrüyü yakalarnı )ardır. ŞükrlinUn üzerinde may• 

muncuklar, kerpetenler ve oturduğu odada kilo
larca şarap, rakı ve konyak bulunmuştur. 

------------- -
Taarruz u? 

Bir Evin Kapısı Kırı!mıı, 
içeriye Girilmiş 

Mliddeiumumilik dftn blr on 
berruz tabldkntile meşgul ol· 
muştur. Evvelisi gttn gece saat 
(23)te Tıopkapı haricinde, Takke
ci mahallesinde ca i aokağmd 
22 numaralı evde otur H yriye 
Harıımıo evine, kapısı kınloıak 
ıuretile bir tecavllz hadisesi tes· 

. bit edilmi1tfr. lddiay göro Da· 
ğıdanlı Lmail vo arkadqlan 
Nenat Hllaeyin ve Salih ttm 
Efendiler ilo beraber Hayriye 
Hanımın kapısını kırmıılar vo 
içeriye girmit!erdir. Hayriye Ha· 
ınımın b ğırması il.zerine bekçi 
Ahmet çavuş eve koımuş ve 
'içeride bunl rdan yalnız biriıini 
yakalamıı, llir az sonra diğer 
rkedatlannı da bulmuıtur. Suç

lula!' kendilc:rioinin eve davet 
edildlkierinl vo gizli bir maksat 
yU7.lbıden de bu .§Ckilde yaka
latı !dıklarını söylemi lerdir. Müd· 
deiumumilik suçlu1an birinci mlis· 
te.r.tlkliğe 'Vermiştir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Samatyada oturan Kemal Ye 
Sıtkı adli iki kafadar, komşuları 
Sevim Hanımın kömllr1llğtinden 
150 kilo kamür çaldıkları iddia· 
ıile yakalanmışlardır. 

lf Snrı yer <lc oturan Ermenak 
efendinin hı zrr.etçiıi Fatma, ev
d~r. ik' altm saat, bir elmas yU
zUk vesaire çalarak b;mıı ise 
de yakalanmıştır. 

Jf. Karagümrllkte Karabat 
mahallesinde Zambak sokağında 
oturan Behice Hanım adlı bir 
kadın dolaptan bıçak al ırken 
düşerek ellerinden yaralanmıştır. 

Jf. Nusret adlı bir talebenin 
bindiği motosiklet Sultanahmette 
Münire hanım adlı bir kadına 
çarparak yaralamıştır. 

lf- Eminönünden geçmekte 
olan hamal Yaıarm erkasmdokl 
tandık Jak 1 minde bir çocuğun 
başına çarparak yaraiamıfbr. 

JHızırlık iddi
asındaki dam 
Te~ki/ F dildi 

Dfin Asliye üçüncü ceza mab· 
kemesi, bızır!ık iddia ederek 
Betiktaıta Muradiye mahallesinde 
10 numarala evde oturan lbrahim 
beyin 3500 lirasını dolandırmak· 

tan suçlu Kazım efendi hakkında 
tevkif kararı vermiştir. Kfızım 
efendi mahkemeye verdiği istida· 
de, kendisinin akıl hastah2ı çek· 
tiğini ve bu parayı da lbrabim 
beyin kendiaine bir 'l'as1yetten 
dolayı verdiğini ıddia etmi tir. 
Mahl<eme KAzım efendiyi Tıbbı 
adli milessesesinde müşahede al· 
tına aldıracaktır. 

4000 1mzah Yeni Bir 
azbata Verildi 

Kurbağb derede oturanlar (4) 
bin lmz.ala bir i tida il beledi-

yeye müraca t ederek Kadık~y 
tramvayıolD kendi mahalleleJ'.İn• 
den de geçmesini islemi~erdi. 
Bu müracaat liı.erine müsbet bir 
netice alınmadığından, vyni ma· 
halle balkı tekrar belediyeye mU· 
racaat etmişlerdir. Belediye, bu 
mUracaab tf'niç etmektedir. istida 
şirket mlldürlüğtine havale edil
mlıtir. Buraya ôa bir kol atılması 
ıçın, önümUzdeki ay başında, 

tirket bir çare dUşllnecektir. 

TUrk - Yunan Mahkemesinde 
Bir Vakıf Davası 

Türk - Yunan muhtelit mah· 
kemesinde dün Pertevniyal vak· 
ftna ait Tasaryadaki çiftliklerin 
davası görülmliştllr. Dava bir 
buçuk milyon Türk lirası kıy· 
metindedir. Pertevniyal vakfı mU· 
tevelJisinin ölümü üzerine, bu 
çiftlikler Evkaf mUdürlüğüne inli· 
kal ettiği için davaya evkaf ida
reıi de ithal edilmiştir. 

Dün müdafaa yapılmıı ve 
bazı noktelar.n tetkiki ıçın mu· 
hakeme başka bir gllne talik 
edilmiitir. 

Ucuz Elbise 
Tal ebe, Halk Ve Köylü 
lçin Modeller Biçi!ecek 

F esane fabrik:aıı tarafı.odan 
imal edilmekte olan 5,5 liralı k 
ucuz elbiselerin sabfı devam 
etmektedir. Bu elbiselerin yapıl· 

ması ve piyasaya çıkanlması l ·, 
doğrudan doğruya Sumer Bankın 
yeni kurulan Yerli Mallar Pazar· 
ları İdareiine verilmiştir. 

Öğrendiğimize göre; bu elbt· 
seleJin memleketin herbir tara
fına ulaştırılabilmesi için yapıl· 
ması düıünülen teşkilit ta şim
dilik geri kalmııtır. İlk bUyUk 
pamuklu mensucat fabrikamızın 
Kayseride faaJiyete geçmesini 
müteakip bu teşkil.At lwrulacak, 
köylü ve halk için ucuz elbiseler 
imaline Hıl o zaman başlanıla· 
caktır. Talebe, hnJk Ye köyltı 
elbiseleri i,;n hususi tipler tesblt 
edil ea· de • nl &&. anda dntG-
nfiJecektir. 

Bir Zimmet 
Davası 

Zimmetine para geçirdiği Ye 

mfikelleflerden bazılarını dolan· 
dırdığı iddiasile tevkif edi?en 
be1ediyenin Emin8nll tahsil vo 
icr memuru lsmail Hakkı beyin 
dün a tiye ikinci ceza mahkeme- · 
sinde muhakemesine devam edildi. 
Mnddeiumumi ~erhat Bey suçlu
nun cezalandırılmasını istedi. 
Suçlu çok uzun sUren bir mlida
faa yaph. Muhakeme, dosyanan 
tetkiki için talik edildi. 

Buğday Çoğalması 
Tutulan istatistiklere göre buğ· 

day lstihsalfitımızln çoğalııının 

takip ettiği seyir memnuniyet ve
rici bir çağdadır. Memleketimizin 
birkaç sene evveline kadar ihtl· 
yacı için hariçten buğday tedarik 
eder vaziyette oluıu, fakat bugün 
buğday satıcılwı arasına girmesi 
çok ehemmiyetle telakki edil-
mektedir. 

Birinci teşrin 26 

( GünüR Tarihi J 
Ah on 

DoJandırıcıJı arı 
Ankara, 25 { A. A. ) - Çtkm1yan 

u lan mes' 1 mft llifllği sıfatı 
altında bazı abone dolandıncıları muh· 
telif makamlara mllracaat ederek 

bo e Yeyabut ittin bedeli iatemekte• 
dirler. Bunlara ketiyen p2ra verilme
mesini ve bu gib1 mOracant!nrdoa 
haberdar e dilmeıini M tbunt umum 
m dOrlOğ1l tnldlrmelrtedir. 

Çoruh KöprU U 
Riz.e, 25 (A. A.) - Hopa • Borçka 

yolu ve Çoruh nehri üz.erinde yapı• 
locnk bOyilk aema köprünOn mnlze• 
metini Hopaya getiren ftalyan vapu• 
ru fırtına yüzOnden ancak dOnd n 
beri bamuleıini botaltmıya baılnmıı• 
br. Bu köprOnOn demir kısmı 72 bin 
kOıur liraya bir İsveç grupuna Ye 

ayaklara da bin liraya Rizeli bir 
mtlteahhlde ihale edilmiotir. 

Edlrnede CUmhurly t 
Bayramı 

Edirne, 2S (A.A.) - Edirne Cum• 
huriyet bayramı hnzırlıkları bitmlı 
Ye takların kurulmaaına b.&tlanmıştır. 
P.nar gOnn muallim1eril birlikte 
yola çıkacak oLm talebe grupları 

bayramı köyl ler araıında geçir ce1c 
•e köylOlere temsiller vt konf raalat 
•erecektir. 

aslak Faciası ın 
Muhakemesi Bi i 
Geçen •coe Mnslak yo'unda bir 

otomobil facias ı oldu. Oç kiti öldO, 
blrial de aQ' ır surette yaraland ı. DQa 
Alır Ceza mahkemui bu faclıının 
muhakemesini bitirdi. Mallkeme suç• 
lulardan hueuai otomobil ı hibl M. 
Taraaonun beraeüne, otobfiı ooförQ 
Hnkkı efendinin de dört sene hapaine 
karar Terdi. OtobllıGn .ahibi Semiha 
hanım da ölenlerden Niyui Beyin 
nriılerine 1500, biletçi Mu•tafa fen· 
dlye, Ali Beyin varialerlno de binb 
lira n malül kalan Kemal Beye de 
700 lira taz inat venne1e mahkum 

. Ur. 

Ad p z rını nı 
Adapazarı, 25 (A.A.) - lzmit ıeh• 

rbala imar pJAı:unı y .. pacak olan ml• 
mar Y:anten ıehrlmiz imar pl&nı 
hakkında Belediye ile temaıı.ta bu• 
lunmak Ozere buraya geldi. 

ŞllkrU Nalll Pa a Tekaüt 
Oldu 

Kolordu kumandanı Şnkrü Nalll 
Pata kendi talebile tekaüde aevk•· 
dilmiıtir. Bu mDnaseb tle Bahkeslrde 
ıereflne bir z.lyafet verilmlıür. Şükrl 
Naili Paıanın Halk Fırka11 taraf ndan 
mDnhal meb'uıluklardan blrisln nnm• 
set aöıterileceQ'i tahmin edilmektedir. 

lktısat MU t 9arhğı 
lktısat VeklleU mOıteınn HOınO 

Beyin vDz.lfuindeo ayrılacağı, yer'ne 
teftiı beyl!tl reiıi HayretUn beyin ı.
tlrileceji aöyleomcktedir. 

Esnaf 
Bankası 

Eınaf BenkaBt faallyetial tııtil et• 
mit 2fbldir. Baııkada lkJ memurla bfJ 
bademe bırakLlmıı, geri kalan me• 
murlara izin nrHmiıtir. Yeni Şehir 

mediıi Baakanın taafiyeaine karaı 
yumeue Bankanın yaptıjı iti lo Ban• 
kaaı yapacaktır. 

a.::::-~~:=====================================::c===============================================================================ı:::::==========-=================-

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

- Şu son Avrupa faciasmdao 
ıonra Haıan Bey •• 

•.• Birçok uru perdeleri kal· ı 
dırıldıj1 ilalde •• 

... Yugoslav, Fransız polisi.. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

B mesele ile alakadar 1 Haeırn B. - Evat, doltum t.. Oulıır bir 
••• u taıaeeını weceyl gündüu kabp bulamıyorlar-

sarıııo bir kadın arayıp duru• kea cür:danı fftkln kimseler blnlercC9illl 

yorlar!.. lnaJuyerlarea lıuadakl keramet• ne d.7ella P 
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26 Birinci teşrin 

Her gün 

Milli 

Şeker 

----

._ _______ Falih ~ıfkı -

Galiba 1923 senesinde idi. 
Bir vekllimiz Millet Mecliıi kUraU· 
aUnde Un, Şeker ve dokumanın 
millilettlrilme1inden bahsetti. J 923 
te ekmek bile henüz milli deiildl. 
Amerikan tarlalarından buğday 
aatın alıyorduk. 

Yüzde yUz milli ekmek cllm· 
hurlyetin eseridir. Şimdi bazı 
ecnebi ekmekleri için Avrupa 
değirmenleri TUrk buğdayı öğUt· 
mektedir. 

1934 yılmın on dokuz birinci 
teırln sıUnU, Baıvekil ismet Pata 
Turhalda ıekeri yüzde yüz mil· . 
lileıtiren dördUncil f1tbrikayı açta. 
Gaı:i cUmhuriyetinln iradesi, zekAsı 
ve aebata 1923 sene1inin Uç rliya· 
ıından ikisini hakikatleıtirmiştir. 
Kayseriden geçenler, büyük mlllt 
dokuma fabrikaıının beton ye 
demir iıkeletini görmektedirler. 

Şeker çok aermaye ve lhtisaı 
latlyen ince itlerden biridir. Dört 
ıeker fabrikamız 30 milyon lira· 
lak bir sermaye hareketine vllcut 
vermiıtlr. Şeker ıermayeai tama· 
men tUrktUr. Bu fabrikalarda 
10,000 vatandaş iıçl ve memur 
sıfatı ile çalışıyor. 20 Türk vili· 
yeti içinde 150 htnden fazla Türk 
köylUıll pancar ekiyor. Yalnız 
Turhal fabrikaal 450 pancarcı 
köyüne 600,000 lira vermiıtir. 

Şeker aanaylinln kurulduğu 
yerlerde köylUnUn vergi ödeyfı 
nlıbetl yUzde 95 l bulmuıtur. Al· 
pullu teker mıntakatında Ziraat 
Bankaaı 20 ıenelik heaaplarmı 
tasfiye etti. 

Buana baılra .. lr•r •nayll, 
ldSylDyll ve çiftçiliği ilerletmek 
ihtiyacındadır. Bu fabrikalar ken· 
dl mıntakalarında Adeta birer 
enıtitll haline gelmiılerdir. Fab· 
rikaların bu İf için her sene sar· 
fettikleri para 250 ile 300 bin 
lira arasındadır. Şeker ıanayii 
mıntakalarında her 10,000 metre-
lik ilk topraktaki ilk değişiklik 
ıudur: 1 kağnı yerine 2 araba, 
2 yerine 4 öküz, 1 yerine 3 inek, 
1 kara sapan yerine 2 pulluk, ve 
bundan baıka bir tırmık! pancar 
zlraatinin ihtiyaç gösterdiği yeni 
Yaaıtalar ya paraaız veya emanet 
olarak fabrikalar tarafından veril· 
mektedir. 

Şeker sanayii Zonauldak ma· 
den ocaklarından 70,000 ton kö· 
mtır yakıyor. Kereste aanayiine 
olan yardımı da btiyUktUr. 

Sermayedarları lı Bankaaı ile 
Ziraat Bankası olan Turhal Şeker 
fabrikkaınıın kuruluşu hakikaten 
rekor olarak göıterlleblllr: Teme
li geçen aene atalan bu fabrika, 
yalnız 150 al ecnebi olan 4500 lt
çi ve amele ça!ıttırılarak, bu ıe
ne lıletllmiftlr. Turhal, Anadolu· 
aun ortaııoda, her ıeyl dııardan 

taıınan bir kasabacıktan ibaretti. 
S.rmayeclarlar bu f abrlka için 
830,000 lira iıçi ve amele Ucreti, 
clemlryollan11a da 1,000,000 lira 
nakliye ncreti ldemiılerdir. 218 
klıillk kadrosunun karkmdan ray· 
rlıi yOkaek ve orta mekteplerden 
çıkmıt TUrk vatandaılarıdır. 

Bir memleket aanayiinde milli 
ıermayenin faziletinin ne olduğu
nu, Türk ıcker aanayil ispat 
etmlı olıa gerektir. BUyUk milli 
mUe111eselerin en bilyUk menfa· 
ati, memleketin toptan kuvvetlen· 
lllesinde, inkişaf etmesinde, iler· 
leıneılndedir. Onların, kArlarını 
taııyıp ıöndereceklerl bir yer 
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Resimli Makale a Yaşamasını bilenler a r 

İskambil kag.dı, d ürüst yaşamaaını, eYi geçinmesini bilen 
ve kuvvetli bir ıeoiye aahibi olan aileler arasında nezih bir 
eğlence vasıtası olabilir. Fakat ahliksızlığı kendilerine zevk 
edinen ıeciyesizlerin ellerinde o kağıtlar kumar ve soygun 
ileti olur. lyi ya,amasmı bilen, hayatın ve tabiatin bütün 
iyi taraflarından hiıse almaııoı beceren şu ailenin saadetli 

vaıiyeti, inıanm içinde memnuniyet uyandırıyor. Yemek 
ba§ında hırgüre tutu9an, hayatltm znkıizlik va alılakııılık 

ioinde geçen ailelerin çirkin ve nizamsız vaziyetlerini hatır
ladık9a insan okadar üziilüyor, hayatta 1aadet dUrült ve 
temiz yaşamakla kaimdir. 

• 
SON TELGRAF HABEWLERI 

Din Propagandası Mı ? 
Maarif Veki!eti, Bir ihbar Üzerine Tar
sustaki Kolejde Tahkikat Yaptırıyor 

Tarsus, (H~ıuıi) - ~araushlki J daki Miıyonerler merkezine gön· lanmııtır: yekile~e yapılan .ihba· 
Sen Pol Amerıka~. koleji talebe- 1 derdiği raporun her nasılsa elde rın . ha.kıkı mahıyetl tabkıkatın 
lerl arasında dını propaganda cdilmiı bir ,.ureti de bağlanmıı· netıceıınde anlatılacaktır. Tahkl· 
yapıldığına dair Maarif Vekileti· ı tar. Bunun üzerine Maarif VekA· kat bitmek Uzer~ olduğu için 
ne bir ihbar. yap1lmıı~ır. Yapılan letl harekete geçmlt. mektep neticenin ıu ~ünlerde alınacağı 
ihbara, kolleJ ldaresinın Amerika· hakkında esaıh tahkikata baş· tahmin olunabılir. - >f 

Facialan 

Bir ıazete, İ.taabulua au derdinden bah1ederlcen 
ıu 1atırları yazıyor: 

"Terkoı ıuları idareai f~yle milkemmelletti, lıtan· 
bula töyl• bol ıu datıtıyoruz, Beyotluoa geceli riln· 
düzlü ıu veriyoruz kabilinden beyanata teudflf etme• 
11k, yavaı 7avat boru) te l ·yo 

Gazi Hz. 

diye Gmit içinde 1abredeceti:ı, beldiyecetiı.. Fakat her 
fey olup bitmlt ribi g3aterlllnc• ve neticede nz·,yetin 
hiç detltmemit oldutu ela mGıltet bulunuaca o zaman 
tee111lr içlade kalıyoruz." 

Olmıyan bir iti ol•ut ılbl gö.terraekten ne ıribi 
••n.ııı.c1ıtnum IJt41bjl~ili•ize. 

----
Cumhuriget 

Bayramında Yeşil Hilal .... 
Muhterem Yetil Hilll Cemiyeti, 

umumun mcnfaatıne yaraı· cemıyut
lerin aruına girmlı .. herkesi memnua 
edecek bir hıber. Yetil Hililin kuru
luşundan beri timdiye kadar kaç 
~itlyf iıretten vaza-eçirdiğini, yahut 
ıtrete batlamak isteyen kaç kiıiyi 
bu lıtekten geri çni.rdiğini bilmiyor• 
aak ta, bir cemiyetin umumun men· 
faatine yarayıp yaramıtmaaı onun 
muy , ffakiyeti ile nnlntılmaz. Niyetin 
hayırlı olması yetitir. Muhterem Yetıl 
H .ı al Cemiyeti ıçenl eri içmekten vaz· 
geçirmek, henüz içmeyenlerin de 
içmeye ahımalarına meydan verme
mek için kurulmut oldutuodan, hl9 
olmaua niyetin lyilitl itibarile, umu
mun menfaatine yaradııı tGphHlıdir. 
Onun için muhterem cemiyetin bu 
muvaffakiyetinden do·ayı biı de cemi· 
yeti tebrik edenlerin araaına l'lrmek 
i•terlı. 

Bundan batka, Y •til Hılll cemi
yeti önOmGz.dcki Cumhuriyet bayra· 
mında geçit rHmioe Ye teuhürata 
bQtOn nrlıtı ile karıımak Clıere ter• 
tibat almı,. 

Umumun menfaatine yaraaa da, 
yaramua da herhangi bir cemiyetin 
en büyük bayramda ıeçlt reamine 
ve tezahürata kantarak bayram yap· 
maaı kendi blleceti bir it oldutundan 
buna da bir a~zllmQz yoktur. 

Fakat .. muhterem Yetil Hilal c•• 
miyetinin o büyQk bayram gfinClnde 
i'eçit rumlne Ye te:ıahlrata kurıtmaıı, 
içki dlltmanlığı namnaa propataoda 
y parak bizi oi'Qn içmemefe davet 
etmek içinse.. o vakit bizim de •Öy· 
llyeeeğimlı. bulunur. 

O bnynk bayram gllnihıden baıka 
samanlarda içki aleyhinde propağanda 
yapmak anlatılabilir. içki aleyhiade 
ılSylenllen ıl:Sılere iıteyen uyar, iıte
yen uymaz. Zatea, Y •til Hilll cemi· 
yetinin en kunetll mOttefiki olaa 
içki inhiHr ldarHI, içkiler O:ıerine 
koydutu aA'ır nrailerle bütOn yıl 
içinde içkiye kartı kifi derecede 
propağanda yapmıt oluyor. Onun 
için Yetil HllAlın, Cumhuriyet bayramı 
aGntınden batka ıtamanlarda propa· 
tandas•, lnhiıu ldarealnin bllyOk pro
patandaaı, yanında ehemmiyetsiz kalır. 

Llkia CGmburl1et hyramı ırlnll 
içia it debltlr. O blytlk .. ad• herkeı 
1r•zecek, koıacak, •tlenecek Ye .. 
daaı edecektir. 

Sadece gnmek, kotmak ve etlen. 
mek içla bile, bayram gOnüade, biraı 
içmek yalaız mGbah dejil, adet& ll· 
zımdır. Daaı etmete reliaee, ıade ıu 
ile danı etmete dllayanın hiçbir ta. 
rafında akıl erdirllenıeı. E•kl zaman• 
larcia atk denilen duyıu mevcut iken 
biribiriai •tk ile •enn iki ırenç bellcl 
sade ıu ile daa1 ta edebilirlerdi. Fa• 
kat zamanımızda • herkea biliyor ki • 
a,kıo yerine • Sekaapel kaim olmuf· 
tur. Vakıa bu duygu innaa oturdutu 
yerde, içici.iz de relebllir. Fakat danı 
için o duya-u yalnız batıaa k&fi de· 
ğildlr. Y aaıaıra bira:ı içki hattA bir 
kadeh tampanya iıter. Bundan dolayı 
danı edilen yerlerde t•mpuya ikram 
etmek pek uki Hmaalarc!aaberi &det 
olmuıtur. 

Muhterem Yetllhil&lia bayram 
ıOnO propaganda yapmaaı, o gla 
herke.in etl•nmHiai, daaHtmeaiai 
ya1ak etmek manaaına gelir ki, bunu 
kabul etmek ne milmkündtlr, ne de 
zaten muhterem cemlyetia hatırındaa 
geçmittir. 

Ben Yetilhil&l cemiyetinin yerinde 
olaaydım, Cumhuriyet bayramında 
içki aleyhinde propaganda yapacatım 
yerdi, cemiyetin ea kuYntli mitte· 
fikl olan içki iahlaar idaresinden 
rica eder, o mObarek ıtade ıampan• 
ya flatlade ehemmiyetli tenzil&t 
yapılmuına rica ederdim 

Böyle olunea, halle pmpanya 
lçtiktea aoau, #aba ziyade neı'eyJe 
ve daha ziyade kuvvetle danHder ... 
Yetilhll&l aıalan da, dan11tmeaeler 
bile, bayramdan ıoara i~kl aleyhinde 
o l bo aöyleyebilmk lçia ıampanya• 
dan kuYvet almıt olurlardı. 

İtalyan Adalarında 
Faaliyet . 

Kaı (Husuıi) - Leryoa ada· 
sında ltalyan makamatının yeni 
ve büyük binalar yaptırmakta ol-
duklarına dair malumat alınmak· 
tadır. Bu adayı, diğer adalar için 
hava U11ü yapmak makaadile 
ltalya Hükumeti buraya bir hayli 
tayyare getlrmiıtir. Her nedenıe, 
baza ticaret gemileri için sahili11 
bir kaımına aokulmak menedll
miıtir. Meia ad&11nda da bau 
iaıaat J•pıldıiı haber Yeriliyor. 

(Devamı 11 inci yüzde) L----------------------------·---------------------------------------------------
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1 Trakg~da Tetkikler 1 
1 1 

Meriç Nehri 
Ve Meriçin 
Manası 

Edime ( Husos1 ) - Geçliği 
yerlerde bıraktığı meyillerle Edir· 
neyi ye sahil.erini ihya eden, 
Meriç bir nehir olarak bilinmekte 
lse de namını okutturan sebep ve 
.Amil ı:annederim ki çoklarımııca 
l>ilinememektedir. "Meriç" e1atlre 
tapan kavimlerce Allahların &eyrll· 
sefer ettiğl mukaddes su tanın· 
makta idi. Meşhur u Neron ,, 
Meriçe karşı manevi duygulıırla 
bağlı bulunuyordu. Zengin bir 
ilim ifade eden kadim lran mede· 
niyeti hakiki bir lisanla okunan 
ıehnamelerde ve kadim Iran 
lisanında (güç 1 lere; tllrlU tUrlU 
ıeylere; ıstırap ve mihnetlere ) 
Merç·Merlç denilmektedir. Arap· 
Jar bu kelimeyi ( C ) telaf fuzile 
karma karı.tık manasında "bereli· 
merc., okurlar. Birinci kurunun 
meşhur si~alanndan Keyhusrev 
ordusu Tuna boylarında fütuhata 
gir.ittiği vakitlerde " Trakya ,, 
kıt'ası bütiln Aleınl beşeriyette 
meçhul idi. Iran ordusunun hemen 
hemen .Ulftsanını cengiYer Türkler 
tqkil ediyordu. 

Tun adan geçen. balkanları 
aşan lran atlıları ileri harekatta 
piştarlığı Türklere vermiflerdL 
Bu mühim blr kuvvetti. J191z esrar· 
engiz yerlerde adeta macera ara· 
yoriardı. Bu kuvvete aslen Semcr-
kantli [Şahveri Karahan} namında 
bir Türk kumanda ediyordu. 1 u· 
nayı geçerken, balkanları aşarken 
ra•tge.lmedik güçlükler, görme
dikleri şeyler, tahammül etmedik· 
Ieri ıstıraplar kalmadığı halde 
şimdiki Mustafapaşanın üst tara• 
fmda elyevm Mozek namile met· 
bur yüksekte karargah kurınuı· 
Jardı. Su ihtiyaçlarını temin için 
gUçlUk çekiliyordu. (Meriç nehri· 
afn) görfinmesJ behemehal keıfe 
muhtaç bir itU. Zamanın seferi 
adetlerince harplerde hUktımdar, 
kumandan aileleri de beraber bu
lunurlardı. ( Şahveri Karahan ) 
karı .. nı da yanında bulunduruyor• 
du. Su aramak içln bizzat ketf• 
çıkan kumandan o ane kadar hiç 
görmadiği müşküllta rastladı, 
nehri buldular (Şabveri Karahan) 
nehre Abı Meriç dedi. GtıçHl 
ıstıraplı su manasını kastetti. Ne· 
birden au ihtiyacı , temin edildi. 
Suyun adı Meriç konuldu. Arap· 
lar bu kelimeyi ayni manalarda 
kullamrlar. { Şahveri Karahamn ) 
bu ı tıraplı ye.rde bir erkek 
çocuğu dilnyaya geldi. Sergüzeşt• 
lerine bir hatıra olmak Uzere 
adını ( Meriç ) koydurdu. Mozek 
karargahında bir müddet otur· 
duktan sonra ileri harakAh yap
blar. Ed menin garbında kain 
( Maraş ) mevk.'ne geldiklerinde 
lran ordusundan bir mUfreı:e 
geldi. lıeri harekatı tatil ettirdi. 
Bütün bir seneyi Marqta geçiren 
( Şahveri Karahan ) karargahında 
doğan çocuklara ( Meriç ) ismini 
koymak adet oldu. ( Serdar Şah 
Taç) ismindeki İranlı kumandanın 
dünyaya gelen oğluna ( Maraç ) 
adı konuldu. ileri harekata yapılıp 
ta ta Marmaraya kadar dayanan 
TOrk kuvvetleri geçtikleri yerlerin 
hepshe birden (,Terak abadan) 
ismini koydular. Nehri (Meriç) ve 
kıt' ayı ( Ter ak abadan) olarak 
haritaya kaydettiren Türkler her 
fani gibi göçllikten sonra Meriç 
kelimesi (Maraç • Maraş· Mariçe) 
şekiJlerinde ve ( Tcrak) kelimesi 
(Teras) şeklinde tahrife uğratıldı. 
( T erak abadan ) meşhur Dara 
ıamanında ordusunda bulunan 
Türkler tarafından sadeleftirildl. 
( Ey Türk ) manasına gelmek 
lhere ve bu mnksatla Terak ke
limesinin ardına ( ya ) edatı ni• 
d-.smı iiiive ettiler. Asırlarca 
sene sonra, } ani miladı 1.adao 
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Mürefte Trakyada Bağcılığı İle Maruf 
Verimli Bir Kasabadır 

Uzu nk6prü, 
(Hususi) - Yük· • 
ıek bir mevkide 
kurulmuf olan 
"Mfirefte,, bağ· 
cıhğı ile maruf 

bir kasabadır. 
Balkan muhare· 

besine k a d ar 
bağcılık çok te-
rakki Ye tekem· 
mUI etmiıtt. U

mumf harpte harp 
manalıkıodan aa· 

~ 

yıldığına rağmen baiların tekem• 
mlll istidatları salim kalmıştır. 
Havası ve auyu sıhhi ve güzeldir. 
Etrafının ve Kocaelinio litif man· 
zaraJarUe süslü olan MUrefte her 
cihetle şirin bir kasabadır. MUs· 
tahaelAtından UzUmleri, Ihlamur, 
meyva, yakılacak odunları, yakıl· 
mışı kömürleri ile ıöhret kazanan 
Müreftenin tarihi hatıralarını ta• 
zeleyeo ismi bilhassa anılmıya 
şayestedir. 

Mürefte Orhan zamanında 
"Oımanlı TOrklerinip,, eline geç· 
me~inden evvel .. Gelibolu·Bolayer,, 
Kıralı Eksamil GaJivrenin dilber 
kızı "MUreftenin., şiddetli arzusu 
üzerine inıa kılınmıı minimini bir 
kale idi. Kale Cenubu şarkiye 
mlltemayil, denize yalrm bir teoo 
pede idi. Bu bir ıato değil, bir 
ileri karakol kulesi hiç değil. 

Fakat zeminin kabiliyetino 
binaen her tnrtn gllzel eanzar~ 
ları gösteren ve cesim kaleler 
gibi kıymeti harbiyeye yarayacak 
bir tanı mimaride yapıldığından 
oturmak ve içinde yaşamak 
şeraitini haiıdl. ıı Ekaamil Galiv· 
reoio ,,kızı gtlzel MOrefte, güzelliği 
niabetinde ilme, tilre hevesli 
hassas t'e muharebeye, kahraman· 

Kongada Ruam 
Mücadelesi 

Konya, 25 ( A.A. ) - Ruam 
mllcadcleai çok ehemmiyetli bir 
surette devam etmektedir. Vilayet 
sağlık zabıtası komisyonu fevka .. 
iade faaliyet göstermektedir. 
BugOne kadar muayene edilen 
hayyanatta bir ruam vak'ası zuhur 
etmit ve bu hayYan da itlaf edil· 
miştir. ... ._ ...................................................... . 
iki buçuk asır e'fvel Edirneyi bina 
ya inva ettiren Adriyanoı lamlndekl 
Karalın zamanmda Maraç kelimesi 
tahrif olunmuştur. 0 Marat ,. de· 
nllmiıtir. Şayanı eaöftlr ki hlla 
Maraı okunur. Keyhusrev • DArl 
zamanlarında bu bilinmeyen 
vahf et ve esrarengiı kıt' ada 
nehirden ilk su içenler Tilrkleroo 
dir. Bu suda atlarını ıulayan 
Türklerdir. Bu ıuya ad koyan 
TUrklerdir. Onu Alemi başerlyete 
tanıttıran ve [ Meriç nehri ] na• 
mile cihan harit&1ıoda okuttur· 
maya muvaffak olan TUrklerdır. 
Bu kıt' aya (Trakya) iımini · veren 

Türklerdir. BütUn bu deliil altı 
bin senelik bir tapuyu tesbit 
etmektedir. Binaenaleyh altı bin 
senelik bir tarih taposile Türklln 
malı olan gUıel ( Meriç ) Trakya• 
sile beraber Tnrk neslinin gayet 
açık ve gayet meşru mal ve mili· 
kUdür. Türk hukuku inkara ve 
iptale sıgacak tehlikelerden pek 
masundur. Onun maaunlyetinl tarih 
temin ve teyit etmiştir. 

Nareitla fikri 

Mürefteden bir manzara 
hğa candan aşık bir laz idi. 
Bu mezlyetlerlle Trakyada şöhret 
bulmuıtu. Bu cihetle babaaımn 
kendisine ehemmiyetli bir zaafı 
vardı. Diğer kızı uşareleone,.den 
daha fazla ona meclôp idi. MU· 
refte babası üzerinde bir mUesslr, 
bir Amildi. 

•'Gelibolu -Bolayer,, açıldıktan 
ve Kırat Eksamil Galivrenin 
ölUmUnden ıonra civarın tathirine 
çıkan müfreze kumandanı " Cabl 
Uygur ,, Bey Mürefteye uğradı 
Dış kale bedenlerinden garbe 
bakan kulenin fevkalade metaneti 
vardı. Kale mahsur kaldığında 
(Mnrefte) bi:u:at bu kalenin maz· 
gallannda bulunuyordu. Genç ve 
ateıpare bir kahraman olan mUf· 
reze kumandanının "sevkulceninf,, 
seyreden "Mürefte.,nin manzaranın 
yüksek meziyetine karıı duygu· 

Jarı değişti. Kenöf ini teslim et· 
mekte saadetten başka bir ıey 
göremedi. Kaleyi mOdafaadan da 
vazgeçti. Kalenin teslimini bir 
hilei harbiye telakki eden "Cabl 
Uygur,. Bey ihtiyati tedbirlerle 
beraber karargiha bildirdi. Ka
rargibtan muhayyer bırakıldı. 
Emniyet tertibab alan TUrk at• 
lılan kaleye girerken halk top-

lanmıf, Türk kah· 
ramanlığının gök
lere yUkıelen 

ıaacağı altında 

can Yermek için 
canli gönülden 
ihtida etmiılerdi. 
Bu manzaranın 

yükıekliğinl ıdnet

leyen vAkıa: At 

üzerinde mü· 
sellAhan meydana 

çıkan "Mürefte,, 
kalenin anahtar· 

l larını, kılıcına °Cabl Uygur Beye,. 
teslimden ıonra toplu halk mil· 
vaceheılnde dil anlatamadığı hal 
Ye duygularını harekatile ffıa etti: 
Müfreze kumandanının terkiıine 
atladı. Nişan meraslmhıl tamam· 
ladı. Kalede ufak bir muhafız 
kıt'ası bırakıldı. Müfreze ve halk 
yekdiğerile kaynattı. Candan bir 
ıevk ve ıadUmani içerisinde ka· 
rargaha geldiler. MUrefte Cabi 
Uygur Beyle evlendirildi. Son 
arzuıu Uzerine bu isim değiştiril· 

medi. Hala Mllrefte okunmak
tadır. Mürefte Kıymetli bir Türk 
cengaverinden daha Ust bir ka· 
blliyetle kocasının mUfrezesinde 
kocasile yan yana dövUştn. Dağ 

kalelerinde yaralandı, hattı harp 
gerisine çektiler. Koca yayla 
dağının tam karıııında öldü. 
"Cabi Uyııur .. Bey de biraz sonra 

ederinden müteeHiren 61 U. isi 
de ucabiJer,, ismindeki köyde 
yatmaktadırlar. "Nesli,. bırakma· 
mıılardır. Yattıkları yere "Cabi· 
ler., denilmesi kahraman MOrefte
ain Cabiye nispetini anlatmak 
lçln konulmuı muhtuar Ye fakat 
müfit bir manadır. MOrefte Trak· 
yanın aevlmll bir bir parçaııdır. 
Vatanın tarihi bir köşesi olduğu 
için kayda ıayan bir beldedir. 

Amasyada Büyük Bir Sünnet Düğünü 

Amasya Ililaliahmerinin sünnet ettirdiği yavrular 
Amaıya (Hususi) - Hilaliahmer de bir hafta mDddetle paıwman• 

Cemiyeti bir sünnet dUğUnU tertip larını yapmıfbr. Belediye Rela 
etmiı, J 50 fakir ve öksUz çocuğu vekili Oıman Bey her çocuğu 
ıUnnet ettirmiıtir. Sünnet ameli· ayn ayrı ziyaret ederek hediyeler 
yeai operatör Tevfik Beyin neza• vermlı, eczacı Ekrem T evflk Bey 

reti albnda bir heyet tarafından do sOnnet için lbımgelon mahe-
yapılmıı, ıUnnetçl Ismail Efendi me ve iliçlan teberru etmiştir. 

Ereğli Mensucat Fabrikasa 
Ereğli: Konyada ( Husuıi ) -

Sümer Bank tarafından inıaaına 
karar verilen bUyUk menıucat 
fabrikaaının araa istimlak muame
lesi bitmfı, 160 bin metro 
murabbaı arazi banka tarafından 
aabn alınmııtır. ÔoUmllzdeld ilk· 
baharda fabrikanın temeli abla• 
eakbr. 

Antalyada Portakal 
Antalya, (Huaust) - Memle

ketimizin baılıca ihracat mahıul• 
!erinden biri de limon Ye porta• 
kaldır. Bu mene mahıul ıeçen 
seneye niabetle az, fakat buna 
mukabil çok neftatir. Sermaye-

darlar burada portakal mubayaa• 
11oa baılamıılardar. 
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Memleket Manzarası 

Siverekte 
Bucak Nahiyesi 

Siverek, (Huıusi) - Kasabaya 
beı, altı ıaat mesafede bulunan 
Bucak nahiyesi mevcut nahiyel..
rin en bUyUğUdUr. 

Fak köyü nahiyenin merkez!• 
dir. Nahiyeye bağlı 67 köy var• 
dır. Bu köylerin hepsi do bağlık 
ve bahçeliktir. Bu köyler koncll 
U.ıUm ve sebze ihtiyaçlarını temin 
ettikten ionra Siverek'e de aev• 
klyat yapmaktadırlar. Köylerdo 
hayYancılık çok ileridir. Nahiye 
mUdürU Sıtkı Bey köylerin idare· 
ıiode ve hergün bir parça daha 
tekemmlilünde cidden muvaffa· 
ldyet göstermektedir. Nahiyod~ 

iabıta teşkilih çok mükemmeldir. 
Sıtla Beyin aldığı tedbirler say~ 
ıinde bir müddet evveline kadar 
ardi kesilmeyen .zabıta vukuatın• 
dan eaer kalmamııtır. Şimdi Bucak 
nahiyesinde hiçbir vak'a olma• 
maktadır. 

Y akıoda nahiye merkezine bir 
Cümhuriyet abidesi rekzedilecek, 
zarif, bU!•tlk bir hükümet konaiJ 
da yapılacaktır. 

Yeni Belediye 
Reis Ve Azaları 

Güdül ( Hususi ) - Yapılan 
intihap neticesinde Arif, Hüseyin 
Avni, Tüfekçi Mehmet, Sofu 
Mehmet Karaoğlan oğlu Hüseyin, 
Tayyare Reisi Ali, Sofu oğlu 
Haaan Hliıeyln, Çekirdekçi zade 
Ha1an Hüseyin, Tiryaki zade 
Mehmet, Hacı Musa zade Meh· 
met Beyler asli• azalığa intihap 
edllmitlerdir. 

B rgama ( Husus" - ediye 
azalığıoa seçilenler aralarında 
yaptıkları blr intihapta Belediye 
Reialiğine Nafiz, Daimt Encümen 
azalıkJarına Klmil ve Reıit Bey
leri seçmişlerdir. 

Tar1uı ( Huıusi) - Belediy' 
azaları aralarında yaptıktan intl• 
hapla Belediye Reisliğine Muvaf· 
fak Ziya Beyi, encümen azalık· 
lanna da Burhan zade Kemal, 
B•devl zade Tevfik ve Ali Rızal 
beyleri seçmiılerdir. 

Soma ( Hususi ) - Belediye 
reisliğine Çoban zade Ahmet a 
11eçllmiıtir. Çoban zade Ahmet 
Bey Somanın eski belediye reisi• 
dir ve Somaya pek çok hizmet• 
leri vardır. 

Ordu, 25 (A.A.) - Dun 19 
aza arasında yapılan belediye 
relıll~ lntihab1nda doktor lbrahim 
Namık Bey ekseriyetle belediye 
reisliğine ıeçilmiıtir. 

Aydın, 25 ( A.A.) - Aydın 
belediye reiıliğloe sabık belediye 
relıl Nazif Bey ittifakla ıeçilmiı .. 
tU. 

Onyede Biçki Yurdu 
Ünye ( Huauıi ) - Nadide 

Oıman Hanım tarafından açılmq 
olan Biçki vo Dikit Yurdu dö.,. 
dtlncü ıergislnl açmııtır. 

Sergi çok lmuvaffak olunmuı 
eaerleri ihtiva etmektedir. Yurt• 
tan dört ıene zarfında altmııı 
mlltecavlz hanım mezun olmuf" 
tur. Mezun hanımlardan ekserisi 
hususi teriı:ihaneler açarak hayat .. 
larmı kazanmaktadırlar. 

Bahkesirde Ekmeğin Gıda 
Kuvveti 

Balıkesir (Hususi) - Sıhhat 
MlldUrlnğU ekmek işini kat'i su
rette) halletmlıtir. Bundan sonra 
lldncl nevi ekmeğin gluten mik• 
tan 8 nispetinden aıağı olmıyu• 

caktır. • 



!I liaiad tqrln 

( iga.et Alemi ] 

ltalga 
Henüz 
Sqsugor 

Küçük iti'ıif ve Balkan birHti 
konseylerinin bir mealde olm~k 
Ozere Marsilya faciası mUnasobetıle 
ne9rettik'eri beyann melerin bilhuııa 
Berlin ve Rom:ada bmıkacnkları kiı
lerin n"ler ol baeceği merak uyantlı
rıyordu. Almun matbuat1, u umi 
hntlarlle lıtunluı t osvip ve bilhassa 
mute.lil liunlarını zemin •• zamana 
uygun buldu. Romadan ı s ve seda 
çık adı. Fakat Şimdi yapılan bazı 

netriyat bu hususta bir fikir edin iye 
müsait değilse de mevcut •llzuhsazlu· 
tu .la bir pı-rç gidermit ınyıla ilir. 

Meı li, bu beyannn eler hakkında 
TeYere gazetesi diyor ki: 

'' Kilçük itilafın beyanna eai, 
vahim teh' ikeler ibtimnlini ileri ı re· 
rek Avrupa Dzerinde ıantaj yapmak 
istiyor • ., 

Ciyurnale ditalya lıe ıu cUmle· 
lerle iktifa ediyor: 

" Bu beyanname, teırlkimesai 
po1itfkaaının bize, devamını ifade 
ediyor • ., 

Tevere, son zamanda ihmale uj'ra• 
mlı bir gazetedir. Binaenaleyh mutn
le ı nı, resmi faş"at makamabnın fikri 
gibi almak dotru değildir. Şu hale 
1rlSre. o taraft n, inti:r.ar devresinin 
devam ettiğine hükmetmekten baıka 
J•pacak bir •ey kalmıyor - Sür yya 

Arnavutlukta 
Yunanistana Karşı Mu
kabil Bir Miting Yapıldı 

Tiran, 25 (A. A.) - Argiro Kut
roda bütün Arnnut halkı ile Yunan 
akalliyetlerinin iştirak ctmiı olduRu 
1rayet sakla bir miting yapılmıı, Yu
nan matbuatının tahrikdmis neırlyatı 
ve Atina mitingi protesto edllmittlr. 
Miting heyeti Cemiyeti A1tvama Q. 

racaat ederek, Arnnut mekteplerinde 
Arnnutça okutulmanın milli bir hak 
oldufunu Lildlrmeğ karar v~rmi tir. 

lnkAr Edlyoi' 
Nevyork. 25 (A. A.) - Lindbcrgin 

ıocufunu kaçırmak nçundan mah .. 
kemede sorguya çekilen Hnptmnn 
IUÇUDU fnklr etmiıtir. 

Hlndlatanda Bir lnillii 
Bombay, 25 - Hint kongr inin 

btlli batlı kampının yakınında lriin 
bir atclyedc vukua ge'en lnfillk 
••tlceainde dördü çocuk olmak na re 
doku:ı lciti ölmüş Ye beı kiti ağır 
ıurette yaralanm·ıtır. 
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Zaten Reşit lımire tayin edil-
diği zaman da s5ylemiıti. Bu 
ayrılık onlann Eevgisindekl kuv
Yete ölçü olacaktı. 

Bu kısa ayrılık duygularında 
Ye kararlarında aldanmadıklannı 
a6stermişU. 

~ 

LeylA lımirden daha kuYvetll 
bir Umltle döndn. 

Genç zabit mevkilnl müdafaa 
etme "nl bilen bir kahraman Jibl 
Mllhürdar bahçesinde verdikleri 
karara bağlanmıştı. 

Ve artık Hasibe Hanımın o 
insafsız programına uyacak fırsatı 
beklemekten başka çare yoktu. 

Leyi& lstanbula gelir gelmez 
ınne ine davaya alt bir haber 
olup olmadığını ıordu. 

Melek H. ne zamandanberl 
itin peşini bırakmıştı. 

Molla Bey: 
- Siz meşgul olmayın, icap 

ederse ben s:ıi aratırım. 

D mitti. 
V Leyla da bu davaya (Ay· 

ten) in babası vıısıtaıile Molla 
Seye verdiği için endlı etmeden 
bekliyerdu. 

lngilterede 
Faşizm ile 

Ücadele 
Londra, 25 (A. A.) - lıçl f rl·aaı• 

nın icra komitesi, Fnıizme karşı mnt
t hit bir cephe teıisi için Kom<iaist 
fırkası ve sol cenah tevkilltı ile mil· 
zakereye girişmeğe karar vermiıfr. 

zun Yarış 
Londr - Melburn Y rışı 

Henüz Devam Ediyor 
M lbur11. 25 ( A. A. ) - Dliaya lD 

en bilyük tayyare yarıoı olan Avuetral· 
ya • lngiltero yarıtı elAn donm et• 

e dedir. Şimdiki ha!e göre, Yeni 
Zellıındlı tayyareci Mııkgrog r ile V nl
ker Cnv a Batavya ıohrinıden Sto
dart• kardeı'er ve Dll i arkah Haaaen 
KnlkOteden havala ınıtlar, Amerikalı 
Vr yt ile Popnndo da Bnsrıuun Mu
hammere mevkiioe inmek meclturi
yctinde l<al ıtl<ırdır. Diger hır.-ftım 

Coues ile Valker d6rdüncU olarak 
Melburn' gelmiı;ler ve meydanela çok 
az bir lmlaba'ıkla karoılaşhkları 1 rö
r nce o şırm" şiardır. 

Bundıın baıka "New-Englnnd Air
wnya ., i imli bir tirket, ikinci gel n 
Parm nliye tryyareaini 20 bin Sterline 
aatın ahmığa karar vermiştir. 

Londra. 25 ( A. A.) - M 1 urn'n 
dördüncQ gelen C tcart Jorıes ile 
Vnlterdeıı sonra, yı::rışt beşinci olan 
Mak Groger ve Valker'dir. Bunlar 
Bııtavya .. ao Poyt Darvlne doRru uç
makta. ırlar. Bunların peı)intlon 81.2-
ta.vyaya gelip harekete hazırlanan 

Hevit ile Kııy ge'mektcdir. 

İngi · z ar biye 
• Nazırı ın i ay 

skeri Noksanlığı Y na· 
yakıla Anlattı 

Londr.:o, 25 (A. A.) - Hubiye na
zın, ciln • ıc, rn aöyletni• o1ıılu.tu lıfr 

notukt • Jııa- lterenio aakeı1 lıazırlık
lannın no:C.nnlığ·nı. şayanı b yr t bir 
ıara.r'n ifa c etmlı, ordunun ger k 
efr t ve gerek lcv zım cilı tlla & yıf 
bulunduğunu söylemiştir. 

on 1 k'un C nez 1 
Derlin, 25 (A. A.) - Umumi harp• 

t Marn uhareb ~nde birinci Alman 
ordusu baı;kum odanı olnp Cc eral 
Fon K'uk'un cenazesi dQn milli mo
raaimle k:ıldırılmıft·r. 

urhan Cahlt 

lzmir seyahati onu ilk defo 
bu meseleye tekrar d nmiye 
mecbur tti. 

Hasibe Hanımın çenesini bnğ· 
lıyacak tılsım burada idi. 

VeLeyla em'r.ıdi ki aley irde 
okadar ileri, geri s~yle eı"ne 
rağmen kazanılacak bu c! n.da 
ele geçecek ıcrvet ihtiyar ka
tlına iman tazeletecek kadar 
kuvvetlidir. 

lzmirde Reıidin vaziyeti ona 
çok dokunmuştu. 

Y aılannın en ateşli mevsimi 
aevgil rinin en beyec nlı ç la
rını biribirlerinden ayrı ıeçiri· 
yorlardı. 

Bu acıyı leylA da hi ııet eye 
haılamıştı. HattA lzmirdekller 
Reşidi biraz daha ~orlamış ols ydı 
bdki de kapılacak, istemdi aile 
kavgalarınn rağm n onunla kal· 
m ya rau olacaktı. 

Or d mukavemet etti. 
Fakat lst nbulo gelince artık 

bu me,clenin neticelenmesi laıım
geldiğini anladı, birkaç gUn sonra 
( Ayten ) e bahsetti. 

Molla Bey artık onların bu 

A 
a 

ikanı ar 
alı Tec ··b 

Kriııtobal, "Pa
n m " 25 (A.A.)-
88 gemiden mü
rekkep b"r Ameri
kan filosu Panam 
kanalının 48 ııaat 
ol n geçme rel:o
runu h:ırmoğa karar 
v cmiv v h rck t 
et.nişlir. BiltQo mil
nıılrnldt durmuotur. 

(Son Posta: Am • 
rlkan donanın sı, 
t m filo halinde 
.. Pnn"ma., k"nalını 
geçme manevra ını 
birkaç ay eyve1 de 
yapmııt·. Bu maney. 
rııd~n mnkaat Ja· 
ponya ıle harp vu-

uundn Atlns deni· 
zi fi.oııuau en k·sa 
bir ınmr:nda BüyOk 
Okyonosa geçire
rek oradaki Ame
rik n filosuna ilti
h k e•t"rme-ktir.) 
ir Dsimo Rekor& 

T ranto,:.S(A.A. 

• • 
sın 

osu, p 
Tekr r 

nama 
Etti 

B'r it 'y n enıultı 
gemisi 109 metro 
dcrnliğe C:ıılıp bir 
aaat kalarak bUtUn Bir Amerik n dritootunun baş taretleri 

· dalma rekorlarını 

Mndrit, 25 ( Huıuai ) - Kıyam 
hareltetine karşı yapılan takib t 
hakkındll beyan tta bu unan b ıvekil 
r •. Lerru. Asturyas villlyet in kıyam 
merkez.ini teşkil etti~inl a6ylcmlf, 
lcıyamcılnrm burada iki ton in t 
·oy r k Oviyedo lfsesini b vayn 

ctt klar:nı, infılnk ncticesindd etraftan 
on kadar evin hıı.rap ol u nu li•e 
Ue beraber Ur takım kimaelerin e 
uçar1k pıırç Iandılc'ar nı Hive et "ıtir. 

B tvek"I deınittir ki: 
u_ H"çblr intikam hiSBil hareket 

etmiyoruz. Faknt inıı i ÇCl'çeve a
hll"n 'e lrn··unu tatbik ed ce "z.,, 

A~rye (Bcyaı: z:ıobnk) la:nl veri
len bir ecnebi deyhinc tahki at yap
maktadır. Bu ndam lsviçre ordusun
dan arta knlm V otuz bin Ulfoği 

İııpanyn llıll'alc"lerJ na ına aatın 
lmıştır.El Debate gueteai s n vukuatta 

biri kaymakam. biri binba ı, birt 
miilhim, 161 l sivil muhafızlardan 
olm I· fizere 3030 e yak n zayiat 
verildiğini yaz yor. Ov"yedo mfis:ıde
melerind hücum ktt'nlnrıodan 200 
kioi ölmllş, yıno o civnrda 18 kiti 
kur una diz lmittir. Kıyc:.mcılar arıkcır
lcr luırşı çok fecl hareket etmiş
lerdir. Bazılar nıo derisi yüzOlmüş. 
bazıların o kaf aı ke•ilerek futbol 
topu gıbi ıso)t klarda oynanmıttır. 
Kıynmc lann en :ıevl< aldıldarı harc-
et, yo fara dinamit koymck ve içi 

dolu gı.;;çen otobüslerin lt nda pat
lntma lctı. Türblya si'fi.h fabrikaıı•nı 
e'e geçiren kıyamcılar tedibe memur 
ordu ile muh reb etm k ll:ıere 15 
pusluk toplar, zırhlı levhal r, mitral-
yozl"r, tankl r yap yorlardı. Kıyamcı· 
hr l::urnda 23 yaş•ndnn 40 yaşına 
kadar bütl\n halkı seferber yapmıı ve 

Gönül işleri 

Okuyucularıma 
C vaplarzm ! 

Ankarndan imzasız mektup gönde. 
ren Hanım kıza ; 

Sizi iki cihetten kabahatli gö· 
rUyorum. Bir defa annenize ölüm 
döşeğinde verdiğiniz söze sadık 
kalarak ni~nnllnı:zı ffiuhafaza ede· 
celdiniz. Mademki şimdi bayata 
atılmıştır, para kazanmaktadır. 

Mes'ut bir aile yuvası kuracak· 
tmız. Birinci hatanız bunu yap
ma ış olmaktır. ikincisine gelince 
Mademki tahsil görmüı bir genç 
kızsınız. Bir mektep talebesi ile 
nişanlanılamıyacağını, esasen uzun 
zaman ıUrmiye müsait bir nişanın 
her zaman için tehlikeli olacağını 
dütllnecektlniz. Şimdi yaptığımı 

hatayı tamir etmek mevzuubahıhr. 
Size talebe iken evlenmekten 
bahaeden gencin arkasına dilş· 
meminizi tavsiye ederim. Bir 
defa hen\iz mektebini bitir· 
meıine, para kazanmasına za· 
man vardır, sonra da daha 
mektepte iken evlenmeyi düşün· 
mek suretile bayat adamı olma· 
dığmı göstermiştir, en nihayet te 
verdiğl sözü geri almakla insan 
olmadığın ispat etmiştir. 

lstanbula, teyzenizin yanına 
döul\nliz, hay t uzun bir yoldur 
ve 18 ini bitirmemiş bir genç 
kız bu yolun henüz baıındadır. 
Başka kısmet bekleyiniz! 

• H. O. Hanıma; 
Gazete slitunlarında anlatmak 

mümkün değil, tavsiyelerimi hu
susi bir mektupla adr sin\ze gön· 
dereceğim. Mahzuru olup olma· 
dığını bildiriniz. 

HANIMTEYZE ----Yeni Bir Grev 
Patersqn. 25 (Amerik .. )- Suıd ipek 

aarıayfi ameJesiaden 20 bla kiti bu 
gcceyarısı grev ilAn odeceklerdir. 

"i~;;~;~i .. ~;;i~;~;~··k~·;~·;· .. ;;;~·;;;:;~;;:;:· 
ıı vketmitfr. Bu •uretle teokil etlik
leri lmvvetln miktarı Jİrmi bini bul
muıtu. 

Kıyamcıların, arkadaılerına kartı 
insafsız. harel,etl rlni ııören eakerlar, 
bilmul,abele inaafıız h eket etmit1er, 
onlar dn ellerine geçenleri öldfirmllt· 
lerdir. Yalnız Qyiyedo tehrinde 2000 
kiti öldfirülmllıtOr. 

-==---=~:.=.===-=----~=-===-=-----==--__,-==-ıı;;;___,,..=ıa;;ı;;~ 

İIJ e meşgul olmamalarını söyle· 
mişti. Fakat aylıır geçtiği hal e 
bir haber çıkmamıştı. 

Leyla, Moll Beyle ··rl\şmcsl 
için (Ayten) in b asına vaziy ti 
anlatma ını rica etti. 

Çok mühim v yüksek Ucrctli 
davaların peşinde dolaşan Moll 
Be} in cevabı nncak lr baft 
sonra geldi: 

- İt takip ediliyor. Merak 
etme inler. 

Bu cevap mUphem olmakla 
beraber ciddi bir oğlzd n s5ylen• 
diği için emniyet veriyor u. 

Şu halde ylııe beklemekten 
baş'nı çare yoktu. 

Fakat Leyla bu bankada v .. 
zife almakta ne kadar isabet et· 

mi U. ş:mdi geçimlerinin te eli 
hemen hemen bankadan nlclğı 
bu yetmiş lira ma tan ibaretti. 

Melek Han1m biitç ~· i daralta 
daralta arbk son h deline g tir· 
miştl. 

Şimdi öyle gece yntısı misa• 
firlikleri, sık ıık to lnnmalar 
kalkmıştı. Eşdoat ta vaziyeti 
unladıktan için yavaş yavaş ayak· 
tarını çekmişler, ziy retlerini sey• 
rekleştirmi~lerdi. 

V c Leyla artık makineleşen, 
ı maddileşen bir ayabn eli e 
bankanın he p i lerine kendi~ 1 
vcrmis, hnttii en ıevdi" i mus .• 
den bi.e zevk almamıya bnş • 
mııb. Zat n bu bitmeyen annl 

hayat böyle zevkleri törpüleyecek 
kad r sa tlerini dolduruyordu. 

Akşamlan geç geliyordu. 
Banknnın tatil saatleri erkendi. 

Fakat her bankada olduğu gibi 
kapı:ar kapandıkt n sonra geç 
vakte kadar çalışıyorlardı. 

O kndar ki genç kız eve dön· 
dUğU v kit sofrny oturmak için 
bile i .. tihası kalmıyor. Biraz şey 
yeyip kendini yatağa atıyordu. 

Hnftanın birgünll ona yata• 
ğınd.ı sereserpe yatmak fırsatını 
veriyordu. 

Cum sabahları artık vapur 
keçırmak tehlikesi yoktu. 

Annesinin kapısını vurup kal· 
dırma ı ihtimali yoktu. 

O sabahlar ıenç klz istediği 
gibi hl\rriyetini tacJabillyordu. 

iş hnyatına giren genç kızl r\n 
bllhaı:sa kış sabahları duydukları 

acı hissedilmedikçe anlaıılmıya• 
cali kadar derindir. 

Soğuk bir kıt gUnllnOn ilk 
saatlerinde sıcak yatağmı bırakıp 
sokağa fırlamak pek kolay 
değildi. 

Milyonlarca hemcinsleri11in yu• 
muş k yataklannda, odalarının 
sıcak havasını teneffDı ederek 
kocalarının, sevg"lilerinin duyur
du v u n~ ı: heyecanlo.rmın taptaze 
hat;r Itırını y ıaynrak gerine ge· 
rine, periıan ev kıyafeti ile banyo 
dairesin geçtikleri bu dakl· 
kalard onlar yüzlerini kamçıl,yan 

l kurşun gibi yağmur taneleri al• 
tında, bacaklarını döven knrayel 
sağnakları içinde, kanılmamıı bir 
uykunun, doyulmamıt bir gecenin 
sersemliği ile vapurlara, tramvay• 
Isra, trenlere koşmalan erkek 
duygularının keşfedemlyeceklerl 
kadar keskin ve çetin bir ızbrapbr. 

Ayazlı kıt sabahlarında daha 
boğazından geçecek bir yudum 
sıcak çayını içmeden yüzünün tu• 
valetini yapmağa kendini mecbur 
gören bu çalııan . kızlar 1gr~~u 
kasv ili kıt günlennde göz.ennın 
nurunu çalan elektrik 1Jıkları al· 
tında i'eç vakitlere kadar çalıfıyor, 
sont'a bir çoğu anne inin ilacını, 
urdeşinin mektep kitabını ve 
sofrasının katığını alabilmek için 
çarıı pazar, dolaşıyor ve bitkin 
bir halde evlerine dlSnOyorlar. 

Çalışan kızlar. 
Hergün teaadöf ettiğimiz o çıtı· 

pıtı, eevimJ, zarif kızlar, bunların 
bir ıllnlük hayatlarını kurtarmak içiı 

ömürlerinden, sıhhatlarından neler 
verdikleri.al kimseler bilmez. Hat• 
ta gençl'kJerl, neş'elerl bu kay• 
bol&n servetlerin kıymetini ken• 
dilerine ifıa etmez. 

Bu hayat makincl~ttikçe arzu 
dolu taze ruhların üzerine yavaı 
yavaş maişetin ağır silindiri çö· 
kcr ve onlıır bekledikleri, umduk· 
lnrı nşkı ve sandeU araya araya 
hergün etlerinden, renklerinden, 
gençliklerinden ve hatta manevi 
ktymetleriııd n birer parça kaybe
derek yilrür, giderler. 

( Arkıııu var ) 



Dünya flddiseleri 

Adı Sık Geçmige 
Başlıyan 
Bir Şehir .. 

Thonon adını taşı yan kUçücük 

Meml•keti- ıehir, bazı mes'ut 
milletler gıbi, 

mizden Fran· 
sız plg11ngo 
bileti i.t•ni-

hiç bir tarihe 
malik değl:di. ilk 
defa olara 1< anar· 

ligormaşl şiat Novak ile Be· 
nesin bu ıehirde tutulmaları ile 
adı geçti, fakat arkasından da 
yeni bir had:ae çıktı. Bu hiidise: 
Fransızların m:Ut piyangola-
rmda 5 milyon frankhk bUytik 
ikramiyeyi kazanan biletin bu 
ıehirde küçnk bir banka 
tarafından sattlmıı olmasıdır. Bu 
bankanın müşterilerine uğur ge
get:rdiği kanctatini doğurmuş o.a· 
cak ki, Avrupanm dört tarafın
dan bu bankaya piyango bileti 
•iparişleri gelmeye başlamıştır. 
Fransız gazete~erinin ıöyledikle· 
rine bakılıraa bu sipari9leri veren 
memleketlerin baiında Iıveç ile 
Türkiye varmıı. 

Rivayete inanıp inanmamakta 
serbestsiniz, fakat hayret edile· 
cek bir noktayı haber verelim: 
Bu bankanın mUdürU de ıon da· 
kika bir bilet almak hevesine 
kapılmıı, gişeden lstetm:ş, ka:
madığım öğrenince, civar şehir· 
deki bir baıka bankodan getirt· 
miıtir. Fakat bu bilete kocaman 
bir ııfır çıkmııtır. 

* 
Fransızların birkaç glln evvel 

ölen bilyUk devlet adamları 

Bir devl.t Poincare, aldığı 
adamının mektup ve tel· 

graflara, aayııı ne 
diişüncelerl kadar çok oluna 

olsun d~rhal cevap vermek itiya· 
dında idi. Bu mtlnaaebetlo ıunu 
anlatıyorlar: 

Birçok seneler evvel Baro 
Reisliğine 1tçildiği zaman M. 
Poincare hasta imiş, vilAyetlerden 
birinde malik olduğu eTinde 
dinleniyormuı. 

Bu arada avukatlar konf eran
ıının yeni seçilen 12 genç liti· 
binden mUıterek bir tebrik tel· 
grafı almıf. Ertesi gün bu 12 
katipten herbirinin husuıi bir tel· 
grufla Poincareden teıekkür ce· 
vahı aldıkları ıaman dUttUklerl 
tatlı hayretin derecesin t81av• 
vur edebilirsiniz. Fılhakika Po
lncaro kısa bir zaman içinde 
bu 12 katipten beherinin hususi 
adresini öğrenmiye ve her bir~ne 
ayrı ayrı cevap vermiye imkln 
bulmuıtur. Hem de haata olma• 
ıına rağmen ! 
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ikinci Abdülhamit, kadın ida

reıinde de müstebitti. Millet hakkı 
tanımadığı gibi kadınlarınde da 
yllrek hakkı tanımazdı. Kendisi 
) irmincl asrı idrak eden bir hü
küm dardı. Bu asır, milletlerin ha
kimiyeti fikrinin umumi bir din 
mahiyetini aldığı nurlu asırdı. 
Ayni akidenin yanı batında ka· 
dınların haklarını korumak fikri 
de yükıeliyordu. Medeni alemln 
birçok yerlerinde kadın, hakkını 
almıt ve vazifelerini görmiye 
baı lamışb. 

Abdülhamit, btıtün bu cer•· 
yanlara aözllnll kapamıı, kulatını 
tıkamıı bulunuyordu. Üç yUz aene 
evvel Kanuni Sultan Süleyman 
veya Deli İbrahim, kadın hakkın
da naııl bir fikir bealiyoraa Ah. 
dtı:bamit ta ayni fikri taııyordu. 
Yalnız zamanlar arasında tabiatin 
yaratbğı bir fark vardı. Eski 
hükümdarlar, Sadrazamdan ka· 
yıkçıya ve çiftçiye kadar herkeai 
öldUrebilirlerken Abdülhamit, o 
kudreti - zahiren olsun .. haiz 
değildi. Herhangi bir vatandqı 
bir emirle 6ldtirtemczdi. Bu iti 
ya pek gizli yapabilirdi, yahut 
kanuni tekiller icat ederek yap· 
tırtırdı. 

Ayol hal, Hray için de tekar· 
rUr etmişti. Abdülhamit, daha 

evvelki asırlarda olduğu iibi 
halayıkları bir gaz"p dakikaaında 

çuvallara doldurup denize attıra
mazdı. Odalıklarını, ikballerini, 

gözdelerini, nikllılarını , harem 
aialarına emrederek katlettire• 
mezdi. Bunları yapabilmek için 
birçok tedbirler almak lAzımdı. 
Avrupaya kartı katil a-örünmemek 
ve katilleri hi11ettlrmernek icap 
ediyordu. 

1ıte bu sebeplerle Abdülhaml· 
din kadın ılyaseti, dedelerinin 
kadınlar hakkında takip ettikleri 
politikaya benıemezdf. O da 
evvelkiler gibi kadına, yalnız zevk 
makinesi nazarile bakardı ve ka· 
dmlarla musahabeden, temaatan, 
bıldırcın veya keklik ıesi dinler 
gibi kalbe geçmeyen bir haz 
alırdı. Onun için yatak, ikinci bir 
sofra demekti. Yemek yerken 
aldıtJ banın bir baıka çeıidini 
kadınlardan alırdı. 

Bunuala beraber kadının çeki· 
nilecek bir mahluk oldujıma 
inanırdı. Milletin ıayzına kartı 
ıUngtllll alperler kaıan, yUkaek 
duYarlarlar arkaa1na ıaklanu bir 

hUkümdar, koynuna kadar gi ren 
küdına kart• da korunmak çare· 
leri aramamazlık edemezdi. 

AbdU,harnidin bu vehmini 
uyutmak için } Btllk odasında 

e td ığı tedbirler Uç şekle inhisar 
edil ordu: Y nlan, rüşvet ve silah!. 
O btiUin vehmine rağmen kadın· 
!ardan uzak kalamazdı. Onlara 
tam bir emniyet te gösteremezdi. 
Hem arzu, hem korku birletince 
vehham hükümdar miltkül bir 
mevkle düıüyordu. işte yalanı, 
rliş ve ti ve siiahı bir arada kul· 
lanmaaı hep o mUtkUle galebe 
çalmak içindi. 

Evet, Abdülhamit her tema• 
ettiği kadına • Mahir bir aktör 

belagatile, aamimiyetile • bol bol 
yalan ıöylerdi, afktan bahıederdi. 
Eıki hUkUrudarların pek lüzum 
görmedikleri ve belki hiç kullan• 

,_ madıkları bu manevi ıillha o, 
faıla kıymet Terirdi. Çtınkll ka· 
dını herıeyden ziyade aıkm tea• 
bir edeceğine inanırdı. Fakat 
atkın teaddüdU, aık için nrllen 
teminatı ııfıra indireceğinden 
Abdülhamit, her kadına hüküm· 
darlann birçok kadm okıamaları 
icap ettiiini ve bunun bir anane 
olduğunu ıöy lerdi, sonunda da 
gönlünün yalnıı onda, yani o 
gece konuıtuğu kızda olduğuna 
~emin ederdi. Bu, her karıya 
mavi boncuk vermek ıiyaaetl idi. 

., Abdülhamit, ırmYaffakiyetle ta· 
kip ettiği bu yalancılık siyaıetine 
rüıveti de illn etmiıtt. Bin bir 
and içerek aşkına inandırdığı 

kadınlara bol bol da elmas da· 
ğıtırdı. Her kadına elmas verme• 
ılnden doğacak kııkançhkları da 
birer ıuretle ve meseli baıkala· 
rına vetdiklerinln ya ktymetalı:, 

······························································ 
.~ .... ~ ............... . 
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Saray, Millet Gi~i 
Kadına Da in 
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yahut 1ahte olduklarım söyliyerek 
yabştırırdı. 

Ayni zamanda yatağından ıi· 
lôhı da eksik etmezdi. Aşk ye· 
mlnleri duyan, elmaı hediyeler 
alan kadın, hünkarın yastığı al· 
tanda, baş ucunda gördüğü rovel· 
verlerin, hançerlerin de manasını 
anlamakta gecikmezdi. 

BlitUn bunlara rağmen Yıldız 
sarayında da kadm, facia mevzuu 
olmaktan geri kalmamııtır. Bu 
facialardan biri Şevkıdil hanım 
hAdiaealdir. Bu kadın, Çerkeıti. 
babası tarafından ıaraya satıl· 
mııb. HUnkAr, ilk görüıte bu 
Kafkaı gUzelbai beğendi, kıaa bir 
terbiyeden •onra kendine aazde 

edindi. Bu, kız için pek hızlı bir 
yUkHlifti. Kendinden eYvel ıaraya 
alınanlar, henüz halayık menzlle
ıinde bulunurlarken o, aı bir 
zaman içinde baıloedarlığa çık· 

mııtı. Ondan öteal, mllnhal bulu
nuraa padiıah kanıı olmakb. 

Abdülhamit, yalnız Şevkıdlll 
yllkaetlmekle kalmamıftı. Onun 
babaemı da miralaylığa kadar 
çıkartmııtı. Baba Ye kıı, Hicri 
on dlSrdUocU aırın birinci yılında 
Oımanh lmperatorluğu halkının 
en mea'utlan aaytlıyordu. Şimdi 
Şevkıdil için göıdelikten bir de· 
rece daha ileri geçmek için tek 
bir adım atmık lazımdı. Bu da 
gebe kalmakla mtimktın olacakb. 
Tabiat bu imkAnı ona vermekte 
gecikmedi, genç Çerkea blrglla 
analığa namzetlendi. Artık Ab· 
dtUhamit de, o da memnundular. 
Biriblrlerine daha fazla bağlan• 
mııtılar, yahut HUnkir öyle görtl• 

nüyordu. Kızı biraz daha aldatıyordu. 
Fakat umuhnaz bir teaadUf, 

bu çok iyi ilden mUna.sebetl 
aoıızıa tatıızlaıtırdı. Şevkıdllln 
babaaı, bir jurnal üıerine Padl· 
ıahın itimadını kaybetti, Erzuru• 
ma ıUrUldU. Abdülhamit, bunu 
Şevkıdilden aaklamıya çalııtı ise 
de en nihayet ıöylemek mecbu· 
riyetinde kaldı, kız teeaıllrllnden 
bayıldı ve kendini imparatoriçe 
yapacak olan çocuğu düıUrdU. 

Abdülhamit, bu hAdiıeden 
çok mtttee11lr olmuı görUndO, 
kııı dikkatle tedavi ettirdi Ye 
haıtalığı devam ederken hergtn 
baıucuna gitti, teaelli verdi. 
babasını affedeceğini temin etti, 
aayi olan nimetin lae kolaylıkla 
telifi edileceğini anlattı. 

Llkln Şıvkıdil inatçı bir kı.ıdı. 
Babaıı tekrar htaobula a•lme• 
dikçe bir daba ı•IM kalmama71 
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Kari Mektupları 

<.Jürültü 
Mücadelesi Bah
sinde Bir Temenni 

Belediyenin gUrUltu ile müca .. 
dele kararı 9Upbesiz bUtUn şehir 
halkını çok ıevindirmlttlr. Gfln• 
dUzkU meaalnizden yorgun argın 
evinize dönüyorsunuz. En mühim 
ihtiyacınız olan uykuya can atıc 
yoraunuz. Fakat henüz yan uykuf' 
yu ya aldıntz ya almadınız kapı• 
nızın önünde blltUn mahalleni» 
temellerini sarsan camlurmızı ZID'" 

gırdatan bir yük araba11 kafileal 
tam yolla geçmeğe baılıyor ve 
bu geçit resmi gUD ağarıncayt 

kadar kııa fasılalarla devam edip 
gidiyor. Bu arabaların içinde gll• 
rültUyO daha birkaç kat zlyadel•ı• 
tiren bot au fıçıları bulll' 
nursa arbk o mahallede ıUk6nu 
tamme ile rahat bir uyku uyuna• 
bilir mi? Blhuıua kUçUk çocukla• 
rınız da varaa mesele bllsbUtDD 
feci bir telde girer. Afyonu başına 
vurmuf denilen mahut tiryakinin 
hali g ibi gllltınç fakat muztarlp 
ahval bizim evlerde her gece vaki 
oluyor. Şu gece haileaini biraz 
tadil etmek mUmkUn değil mi? 
Kökünden keallmeai mUmkUo 
değflıe bile bu arabalara bir saat 
vakit tayin ediıe de böyle herkeıla 
uykularını haram edecek facianın 
blraı önü ahnaa. Muhterem bel~ 
diyemizden bu lutfu esirgemem~ 
sini hayati bir ihtiyacın muhtaç
ları aıfatlle mahallece lıtirhalll 

ederiz Ef. 
Mercan yokuşu No, 16 M. İhHD 

( Cevaplanınız ] 
Çorum'da tüooardaq_llo~kırlı Zadı 

M. Zeki Efendiye: 
Gazetelerin kariler tarafıııdaa 

phai emellerinin tahakkukuna 
alet edilmek l•tenllmesl dojru bil 
hareket de~ildir. Vatanın he,. 
hangi bir köıeainde herhangi bir 
hldlae muhabirlerimiz vasıtaıile 
tahkik ve ııhbatl teyit edilm~ 

dikçe gazeteye glrmeı. 
,.. , .,. - www__..._. ~~· •scsmımıı4 

kurmuıtu. Halbuki Abdnlhamit te, 
ıUrdUğll adamları affetmemeli 
prenslplne kuvvetle bağlı b[f 
adamdı. Bir değil bin Şevkıdll 
için de olaa bu prenılpinl feda 
edemezdi. Binaenaleyh cariye ile 
efendi anlaıamadılar, birlbirlerin• 
den bil' mllddet u:ıak kaldılar. 

AbdUlbamit bir gece lçtea 
gelen bir lıtiyaka kapıldı, Şevkı• 
dili istedi. Kız, batına bir namaı 
bezi, kalınca bir örtü alarak hu• 
zura çıkb. Saray adetine &öre bl1 
kızın padiıah yanına örtülü çıkf. 
maaı: " Seni iıtemlyorum,, demek• 
tir. Abdlllbamit bu vaziyeti gö-
rünce çıldırayazdı, kızın Uzerlnf 
aaldırdı, 6rtUıUnU alıp parçaladl 
ye korkuç bir ıesle ıordu: 

- Beni latemiyouun, beni 
beğenmiyoraun, öyle mi? 

Şevkıdll babasını m~nfalardf 
ıUründUren adamın yUzUne sitemli 
ıltemli baktı, bir kelime ıöyledl. 

- Evet! .• 
Erteıl gtın Şevkıdil maiyei 

böUlğUnden bir nefere nikahlan
mak, latanbulun ıssız bir köşesinde 
tutulacak bir evde gtiz hapsint 
alınmak iradealle Hraydan kovul• 
nıuı Ye bir saat sonra da kızıg 
delirdiği haberi hünkara verilmlttl 
Abdülhamit, bu haber Uıerine de 
iradeıinl geri almadı : 

- Zararı yok, dedi, delin• 
de dediğim yapılacaktır!.. 

Şevkıdil, evvelki milaahab.
mizde hikaye ettiğimiz GUlfeDI" 
den de betbaht deill midir? .• 

M.T 
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Ziraat Bilgisi (•) 

Ruam 
Nedir? 

-2 
Son ayan ehemmiyetli bir işi olan 

ruam yoklamaıı hakkmda geçen 
yazımda anlattıklarıma bu .•e~er 
de devam edeceğimi alSylemıştım. 
Ruam yoklamaaının neden möhim 
olduğunu, bu baatalığın nuıl ill
metler gaaterdiğini ( aakağı ) yı 
( k6klll nezle ) ile karıştırmamak 
IAzım geldiğini anlatmıştım. Say
dığımız alametlerin çok defa 
beaiye alınan ve iyi bakılan hay
Yanlarda kayboldutu da vakidir. 
fakat haatahğın mikrobu hayvanın 
içinde çalıtmC!ktan ve sağa ıola 
bulaımaktan biç geri durmaz. 

Sakağıh veya mangafa hayva· 
nın aalyaaı, ayni aamanlıkta veya 
ayni çayırdaki hayvanlara geçer. 
Yolcu hanları, uğrak köylerin 
ahırları, su yalaklara bu haatahğı 
yayar, gider. 

GörUlüyorkı ıakağının ha-
zan meydana vurması hazan 
geçmit gibi görünmesi baıımızın 
dlltUnceslni artırıyor. Mademki 
iyi gibi görllnen hayvanların da 
aakağı olmak ihtimali vardır? O 
halde bunları tanımıya ve yok 
etmiye de ihtiyaç var demektir. 
işte ilimlerin bu yoldaki çalışmaıı 
elimize böyle bir imkan vermiı 
bulunuyor. 1890 ıenesinde Rua 
Baytarları ruam mikrobuna [Mal
lein] iıminde bir hulasa hazırla· 
dılar. [Malleln; ruam baaillerinin 
muhtelif vasatlarda teıekktU eden 
dahili ve harici Toksinlerinin gll
aerlnll bir hullsaaından ibarettir= 
Rıza lamail ] 

Mallein'den aı bir miktar 
aağlam bir hayvanın derisinlıt 
altına ıirjn~a edilir veya ııözline 
damlatılaraa hiçbir ıey olmadığı 
halde; içinde hastalığı bulunan 
bir hayvana ayni ıekilde kulla· 
nıldı mı hemen hastalığın alamet
lerini açıia vurmaktadır. Bu ala
metler ilacın yapılışından en aıağı 
4 saat sonra görülürae de 8· 12 inci 
1aatte bir defa; bir defa da 16· 
24 llncü aaatte olmak Uzere iki 
defa yoklıyarak gözünde akıntı 
aramak d•ha emniyetli olur. 

Bu hastalığin kan muayenesi 
surelile araştırılması da mlim
kllndllr. Almanlar hem kan mua· 
yenesi, hem mallein muayeneai 
•le hastalık araıtırırlar ki eğer 
1kiılnin sonu da [ Sakağılıdır J 
diye çıkarsa o hayvanın tehlikeli 
olduğupa karar vererek derhal 
6ldlirUrler. 

Hulasa Hkağı, ioaanhğın ve 
hayvanlarımızm amansız dir dUf• 
manıdır. Bu düşmana karıı el 
birllğlle aavaı açmalı, onun yur• 
dumuzda barınmasına meydan 
vermemeliyiz. Bunun için hayvan• 
larınızı baytara baktırınııı:. Ahır
larda, hanlarda, uiraklarda temiı
liie aon derece dikkat ediniz. 
Unutmayınız ki iyi bakım, temiz 
haYa, gtlzel ahır hayvanların mu· 
kavemetlnt bunun alcaine olarak 
kötU bakım, pia Ye baaık ahlrlar 
da baat.lıtın artmaaına yardım 
eder. Velbaııl ona göre dütUnllp 
her zaman hayvan 11aA-hğına çalaı
mak itin batıdır. [Bu haatalıtın hn
küm•te bildlrilmeal mecburidir. Bi
lip te bildirmeyenler pek atır ce· 
za görUrler. ] 

Çlft9I 
Ankarada Y. Sedat Beye: 

Bir çiçek hakkmdaki sorgula• 
nı:r.ı taııyan mektuplarınıına her 

kialnl de ihbıeıma binaen Lutfl 
rif Beye aönderdlm. Ziraat 
•ri alltununda cevabına bıtkar 

• =· ==~============= .. 
Dlnrada Olup Bitenler 

Bir İngiliz Hi~imi Ayda Kaç 
Lira Maaş Alır? 

Mühim Olmıyan Davaları Mühim 
Neticelendirmek için 

Olanlardan Ayırmak Ve 
Konulmuş Bir Usul ! 

Sür'atle 

lngilterede Bir Maznun 
Şahit Olarak 

İsterse Kendi 
Dinlenebilir ! 

Davasında 

Londra, ( Birinci T etrill ) -
F ranaada bir buçuk aene evvel, 
bir kız babasını öldUrdtı. Bötön 
memleketini hayret ye nefretle 
karııık bir his altında bıraktı. 
Herkes bu kızm deli olup olniadı
ğmdan ıüpbe ediyordu. F ekat bu 
ıualine cevap alıncaya kadar bir 
1eneden fazla bekledi. ÇllnlcO 
kızın avukatları heaap gUnUnö 
geciktirmek için kanunun keadi· 
lerine b•hıettiğl h.er imkaadan 
latlfade ediyorlardı, itiraz üzerine 
itiraz yağdırıyorlardı. Bu vaziyet 
Fransızları kendi kanunlarını, 
adaleti daha çabuk dağıtan lagil• 
terenin kanunlarile mukayeseye 
sev ketti. 

Hakikati söylemek lizımaa, 
lngilterede bir maznun adaletin 
pençesine azami sür'atle tevdi 
edilir ve gerçekten kabahatli ise 
yine ayni ıür'atle cezaya çarptı· 
rılır. Tehir ve tavik mUmkUn de· 
ğildir. Buna rağmen maznun bir 
adli hata ihtimaline karıı Fran-
1ada olduğundan daha kuvvetle 
muliaf aza olunur, akal mutlak au
rette aabit oluncaya kadar ken• 
diıin• maıum ve kurban gözU 
ile bakılır, bunun böyle çıkmuına 
çolıı !r. Fakat bir defa da kaba· 
hatli çıktı mı glSreceii ceza, ben· 
zer bir kabahatin baıka memle
ketlerde a-•tirecetl cezadan bfr 
hayli fazladır. 

* lıaiİliz mahkemelerlnge dava• 
ların ıUratle görUlmeainin baılıca 
sebebi, her poliı merkezinde, tek 
hakimi! bir pollı mahkemesinin 
bulunuıudur. Bu poliı mahkeme• 
si 24 aaat zarfında o merkez için
de olup biten bütün vak'aları 
gözden geçirir, ufak tef ekleri ayı
rıp temizler, hUkme hatlar, arbk 
yllaek mahkemelere kalan it az
dır, tablatlle çabuk görülecektir, 
dikkatle tetkik edilecektir. .. 

Polis mahkemelerinde dava 
nasıl rHyet edilir? Görerek bir 
fikir edininiıı:ı 

Bir gece evvel yaılı bir kadın 
ıokakta kendiılae maJlk olamaya• 
cak derecede aarlıoı olarak g&o 
rlllmUıtU, tutularak merkeze getl
rilmiıti. Ve aabah olunca h.lklmln 
huzuruna çıkarılmrıh. 

Sahne. pek baaittlr: Ceaft bir 
nlon, kapıya karıı ıelen dıl'ıa 
önünde bir maıa, geriaiade bir 
hakim, bir kltlp, mllbaılr vazife
alnl görecek bir polis memuru. 

Kadın içeri ırlrmlıtl, pollı me-
··;d;bİİi;;i~İ; .. ;;;~dl;:·· .. ······· ......... _ .. 

* lnecikte bakkal Halit, Samıunda 
HaHn Beylere: 

Mektuplaranııı aldım. Cen p 
Yereceğim. 

* Şişlide lııl. Rıfat Beyeı 

8ahıettlğinlı meHle benim 
çercevem hariclade olduj'undan 
arzunuzu yerine getirmekte ma
zurum efendim. 

ç. 
-----·--:ı:-
,.) Ziraat h••••••kl •lt""'1•rlald 

•orw.ta.t ..,. Po.t•'•a. <etttt1) .ı 
.~. 9"•• ....... ktlr. 

muru •zamt nezaketle hitap etti: 
- Miıiı Cekaen lutfen ıu ta

rafa buyurunuz: 
Kadın ırısıterilen yere ieçti, 

hildm önUnde yıaılı duran do .. 
yadan ilk kiğıdı aldı: 

- Misis Celcaen dUn akıam 
ılzi sokalda kendinize malik ola
mıyacak derecede 19rhot olarak 
gördüklerini .. zaanıada bulunduk· 
larım,, aöyleyorlar. Acaba bu :ı:an· 

larında yanılmıılar mıdır, deralaiz? 
Miıiı Cekaen aynı cUrllmle 

aynı hAklmln huzuruaa bir de
fa daha gelmiıtl, beraat ede
rek çık11111h. Hakiın bu aok· 
taya biç temaa etmiyordu. Yalnız 
bu mukaddimeden ıonra lniiliı 
kanununu• bir huıuaiyetlni hatır
lattı: 

- lsteraenlz bu vakanın naııl 
oldujunu bize bir maıı:nun değil, 
bir ıablt olarak . anlatını%, fakat 
bu takdirde yemın ile mnkellef ai· 
niıl 

Mlaia Cekaea tahit olarak 
dinlenmeyi tercıh ediyordu. 

Poliı m•muruz 
- O halde Miıls Cekıen 

lütfen yerinizi değiıtirlnlı, ıu 
ıahlt aandalyeaine geçiniz! 

Miais Cekaen yerini deilttirdi 
ve ıabit sandalyesine ı•çlace 
dotruyu aöyleyecejhıe yemin 
etti, aonra anlatmıya baıJadı : 

- Efendim, dlln akıam husuıt 
hayatıma alt bir nıeaele dolayııile 
çok kederli idim, kafamda blnblr 
dert yardı. Derken birdenbire 
battm dlSnmey·e baıladı. Kendimi 
kaybettim, ne yaptıiımı bilmi· 
yorum!,. 

Mlıla Cekıen hakikate• iç· 
ınlttl, gerçekten aerhoı olmuıtu, 
fakat tevil ediyordu, kim bilir. 
Bu ıarhoılutuna belki ciddi bir 
te ... ur sebep olmuttu. Hikim bu 
noktayı ma dllttladtı, yokaa bu ih
tiyar hanımı 48 1&at hapaa ııtnr-

mekte fayda mı bulmadı, billrı· 
mez, fakat ıunu aöyledl: 

- Misis Cekaen buraya ikinci 
defa olarak geldiğinizi hatırlı· 
yorum, ılzden rica ederim, bir 
UçUnctlden çekiniz, ildebllirıinizl 
ihtiyar H. çıktı, yerine genç bir 
ktilhanbeyl girdi. Hlklm doıy ... 
den ikinci kAA-ıdı aldı. 

- Dlln gece bir polla memuru 
aiıi ( Çerinı Krua ) iıtaayonuoda 
bir centilmenin cebine elinlıl 
aokarken ıördUğlntl sanmıı, ı ... 
teraeaiı maznun olarak, iıteraeab 
ıahit 11fatile bu me11lede bW 
tenvir edinb 1 

Maznun yerlal deilıtlrmedl •• 
mazaun olarak aalat•ıya batladı: 

- PoHa memuru doğru war
mDttllr, fakat ben de kabahatli 
değlllm. ÇUakll iİfenin önO çok 
kalabalıktı, aardalye iatlfini andı· 
nyordu. Daı11nhtıma geldi, kendi 
cebim yerine baıkuının cebine 
elimi daldırmııım. 

Hlkim: - Olablllr, fakat dal· 
gınlık daima tehlikeli bir haata· 
lıktır. Şlfaaı ancak bir mliddet 
latirabatle mUmkUndUr. Sizi bir 
hafta müddetle ( Ridini ) e gön• 
dereceğim. 

Mahkürn çıktı, aıra iiçllncUye 
gelaıiıtı, bu t•ldlde akıama ka
dar 49 dava halledildi. (47) ai 
hükme batJandı, ikiıi mlbimdi, 
poliıin •erdifi me'fkufiyet taıdik 
edilerek Cinayet mahkemesine 
gönderildi. 

Şurnaını da kaydedeyim: Bu 
pollı blkiml aon derece genit ıa
lihiyete maliktir, ilk misalde gör
düğüml\z glbi, maznuna, cUrmO 
aabit görülıe bile beraet kanrı 
verebilir, ve bundan dolayı her
hangi bir makama heaap vermek 
mecburiyetinde değildir, Moddel· 
umumiye merbutiyeti de yoktur. 
Makamında mutlak ıurette lıl· 
kimdir, azledilemez:, tevbih edl· 
lemez, aorguya çekilemez, hlç 
kimseden endiıeal yoktur. 

lıte lnıiliı: mahkemelerinde 
ıörtılea ıUr' atia baılıca Hbebl bu· 
dur: Ufak tefek meaeleler burada 
halledilir. Geriye kalanlar cinayet 
veya Hukuk mahkmelerine ıön· 
derilir. Oalarda da ayni anr'at 
vardır. ikinci bir mektubumda 
ıiıe bu mahkemeleri de anlatmıya 
çalııacağım. 

Fakat ılmdillk ıiıe lnglliz 
hikimlerlnin maaılarınıa ne ol
duaunu aöyleyeyim: Bu ha· 
kimliğe ilk ıiren lçia Türk 
parası ile 400 liradaa bar 
lar, tedricen zlyadele9ir, cinayet 
veya hukuk reialitine çıktıiı 
zaman ( 4000 ) 1 bulur. Yalnız 
ıuda yar: Koca lna-lltere'de clna• 
yet ye hukuk lalldmlerlnin ıayııı 
topu topu (25) dlr. Çllakn ufak 
tefek meHlelu ilk merlaalede 

1 Bilmecemiz r 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer kUçUk suluboya ala• 
caklar: Davutpaıa ortamtıktep ~76 
M. Muammer, Balıkeaır Neoatibey 
liıeei No. 63 lızet, lımir eu itleri 
dairesi ıefi Macit Bey lmı Suat. 
lıtanbul li1eıi 505 Seyf etti o, lstanbul 
ticaret mektebi 1028 lrf an Bey ve 
Hanımlar. 

Birer IAatik top alacaklar: 
1.tanbul 45 iuci mektep 1J2 Abbu 
Orhan, lıtnntıul 24 üncü mektep 280 
Aliaddi•, Kadıköy Bahariye caddeei 
No. 122 de Belma, Heybeliada Turan· 
ufer caddeıi No. 31 de Müzeyyen, 
Vezneciler 6 1001 llkmeklep ıınıf 
S ten Necmiye F'ikri Hanım vt 

Be7ler. 
Birer muhbra defteri ala• 

caklar: Tekirdağ Hacıilbcy mektebi 
399 Selçuk Hakkı, lııtnnbul Uluköy 
ortamektebi A 2 den 24 Selma, İzmir 
Yusufrisa mektebi 3 üncü aınıf Sabih 
Saffet, Gedikpaıa Ermeni Ukmektep 
talebesinden Serkiı, Kırkağaç Tiirk
birliği 3 fuıcü tıınıf 448 N ecmıye, le
tanbul 1 incl llkmektep 271 Fail:, 
Adana 6 Klnuneaoi mektebi sıuıf 
2 den Barbaros Hayrettin, Kn11mpaıa 
21 inci mektep 2 inci eınıf 184 Zilbtü. 
Kavseri K. O. evrak müdürü ~uri 
Bey kızı Fatma, Beyoğlu 88 inci İlk· 
mektep 68 Kemal Bey ve Hanımlar. 

Birer boya kalemi alacak· 
lar: Büyiıkadada Maşuk Ziya Bey 
torunu Necati Zeki, Ankara İımetpaşa 
ıınıf B den Ali Kenan, 1etanbul aan'at 
mektebi 61 Hadiye Avni, Bursa eanat 
mektebi eınıf 4 ten 46 Mehmet, Fatih 
11 inci mektep 299 Bülent Bey v~ 
Hanımlar. 

Birer mürekkepli kalem ala• 
caklar: Kmltoprak 6 mcı mektep 
4 üncü ıınıf Sacit, Paıababçe 1ooirkö)' 
No. 21 de Kemal Bey oğlu Metin, 
Üsküdar Tunuıbağı Hacı Eminpaıa 
sokak No. 4' Nedime, Vefa lisesi 846 
Süleyman, Beyoğlu 29 uncu mektep 
ıınıf 4 ten 4 Bıkmd Bey ve Hanımla} 

Birer kart alacaklar: Vefa 
list1i 445 Rüknü, İzmit Ulugaıi mek• 
tebi ıınıf 4 ten 823 Mehmet Ömer, 
Erenköy Ethemefendi oadde1i 106 Ncf. 
Cihat letaabul 2• Uncu mektep 40t 
Ferid~n Eekitehir Millizafer mektebi 
8 ilnoü ~mıf 146 Zehra, Kütahya li11t 
A 2 den l 9 Ali Galip, Kadıköy Aram.• 
yan mektebi aınıf 3 ten Onnik AyoaıM.i 
yan, Kütahya liee 2 den 47 Oıman, 
Ankara D. D. Y. U. M. tahrirat miidü· 
rU Behçıııt Bey oğlu Tekin Alp, Cağal• 
oğlu Mollafenari sokak No. 10 da Sa· 
bahat Abdullah, Kütahya liae 2 dt9 
217 Nuri, Niiantaş kız ortamektebi 818 
Semahat, Bura& orlamektektep B 3 ten 
281 lımail Hakkı, Konya Akifpa§• 
mektebi 27 Kadriye, Davutpaşa orM.• 
mektebi 322 Muzaffer, Beyoğlu 9 unog 
llkmektep Oıman Zeki, Konya kıı 
tatbikat mektebi ıınıf 5 ten 158 Kemal 
1. Akearay Hilal mektebi eınıf 2 den 
Umran Riıa, Ankara P. T. T. bariol 
heaaplar kaleminde Ahmet Bey oğhl 
N ejat, Ankara Ticaret liıeei 4 Uncl 
ıınıf 155 Saadet, HeybeliadaJ ortamek• 
tep 13 Servet. Ankara Cümhuriyet 
llkmektep sınıf 8 ten 454 Cemal, An· 
kara O. K. Z. mektebi 4 üııcU. devre 
75 Aziz, Ankara Necatibey llkmektebi 
3 üncU sınıf 349 Kemal Mustafa, Ban• 
dırma ortameklep ıınıf 1 den 116 
lh1an latanbul jandarma mektebi Ni• 
hal Adil Aokua Gazi liıeei 6 ıncı 
aıoıf Gü~han Talat, Tekirdağ ziraat 
bank munini Sait Bey kızı Ayten, 
lııtanbul kız li1eai 2\l6 Nermin Hamdi; 
laıanbul kız ortamektobi S Nihal, AD· 
kara O. JI(. ı. mektebi 116 Maci\ 
Konya erkek ortamektebi D 1 dea 
Kadri 'l'avıancılda Kbım Ef. oğll 
H ÜHyln Corhı Şücaettin mektebi 70 
11 ıkınet, 'letanbul aaıı'•' mektebi 33 
Sabahattin, lı t anbul erkek liıeıi 68' 
Fıruz Samatya 29 uııou 1Uı:mektep 
emıf ' 4 ten Kevaer Zeynel, Alaıehiı 
llkmektep ıınıf 3 ten 318 Cemalettin, 
Ankara ziraat V. muhaıebe kalemin• 
de Nueret Bey km Muzaffer, letanbul 
2 inoi mektep 164 Hilmi Tahıin, Kon,. 
ya Akifpafa mektebi 587 Sırrı Bey 
ve Hanımlar. 

temizlenmiıtir ve bu (25) hak:m 
mötebaki mühim meaeleleri hallet• 
meye kifidir. Yalnız unutmadaa 
kaydedeyim: Hlklmlerin maaıla: 
randan bahıettim, kelime yerlndt 
değffdir, buna pek haklı olaraİ 
taımioat demek lbımdır, çün"J 
hlldmia mevkii her yerde odereee 
bOyUktlr. 
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Re•lmll -
TOMBUL MiRASYEDi 

No: 72 
Yazana &ermet Muhtar 26 - 10 - 994 

Kupa Arabasından Gelen T atli Ses ! .. 
(Y &fa be aslan~.. Pardon be 

yiğit! .. Laf değil, ikin gibi herifi miı r 
gibi yendin!.. Y e-nikliğin çifte kaHı 
kaymakhsr bu kadar olur! •. ) Gibi 
bağrıklar ayyuka çıkıyor, eller 
çırpılıyor, ıslıklar çalmıyor, fesler 
yere vuruluyor, çocuklar ıama• 
tayı basıyor, çingeneler bampuru 
~ekiyordu. 

Kadın kafilerindekl Hanım 
nineler, orta yaşlılar, sUslll taze· 
ler, baı örtUlU kızlar, hep bir 
ağızdan: 

- Ma9şşal1Ah tosunum!.. Maı
ıallAh yigitim!.. Rabblm ıenl 
nazardan edrgealn ars!ancığım! .• 
Diye lıaykırışıyorlardı. 

Vehbi, bir dizi Hilmlnln giğ• 
annlle, gerlle gerile ıolurkeo tam 
aağ yanağının Uıtllne kuçncnk, 
yuvarlak birıey dOştll ve yapıştı. 

Bu da nenin nesi diye elile 
)'oklayınca bir de görıOn ki kar 
aibl bir sakız •• 

Oraya yanaımıı olan kupa• 
ların birinden, ince, ıevrek, 
bir aes: 

- Senin gibi delikanlıya ca· 
mm feda olsun emil 

- Tombul miraıyedJ, elinin 
leraile alnındaki terleri silerken 
ba1101 çevirdi. O billur g ibi 
berrak, Abıbay at ıırılbsı glbi 
)'tırek ferahlatan, canacan katan 
Hain ıeldiği tarafa baktı. 

Bir dilberle gözgöze geldi. 
Aman yarabbi!.. Bir içim ıuf .. 
Bu yaşa geldi geleli, seyir 

yerleri dolaşmıya ba§hyalı ~yle

ılnl görmemiş, bu biçimine teaa· 
clof etmemiıtL 

Karşısındaki, bildiği hııanlar· 

dan değildi. Mutlaka ya melek, 
ya da huri idi. 

Kadın, mini mini aA"zı aralık, 
inci diılerl meydanda tebessüm 
ediyor, yine iltifatlar beılettiğl 
dudaklarının oynamasından belH 
oluyor, yelpazeıile kalbini göstere 
glSstere ayle mahmur mahmur 
bakıyor, göz süzllyordu ki ... 

Vehbi Bey o anda, Yurulmuı 
gibi sendelemİf, kendini kaybet
miıtl. Davul zurna durduğu, her
kes ortaya Uşfiştüğü, yaılılar ba
cılaııp arkas.nı sıvadığı, gençler 
kucaklaııp tokalaıhğı halde o 
tatkın f tkın bakıyor, bir türlll 
7erinclen kalkamıyordu. 

Kambur Nabi, gllreş eanHınela 
ıofra toplamakla meşgul olduiu 
için aakız atılmasından, iltifat 
bahıedilmeainden haberdar olma• 
mlfb. 

Tombulun birdenbire seraem
leıtlğini, renginin uçtuğnnu, veca 
,ekiyormuş gibi bir hal aldığını 
ı&rtınce etekleri tutuımuı, kltip 
Raife yanaımışh: 

- Aman kltipclğim, diyordu, 
delifltek oğlana bir ıey mi 
oldu ilenin? Musaraanın danıııkb 
d&tllıDklilğll maliimumuz iae de 
•kın dlibbllekber herif aesmez 
bir yerine vurmaaın; barsağlnı, 

dBlli•lemesin? 
Kitip Raif bir g5z0n0 kırptı: 
- Merak etJD• bey bal>a, 

arada gaco dalavereıi Yar. 
Tembul pehlivan, hilA Hllml

nln g5ğsllnUn ftstllnde, iki göztl 
kupada, ter silip dururken, kam· 
burla katip kollanna girdiler; 
kaldırıp yerine oturttular. 

Saygıs zlığm bu derecesine 
Hilminin son derce canı ııkıl· 
mıştı. Hatır iç'n yenlJdiıe bu 
kadan da olmaıdı. Şeytan di-

·du ki (gel bakayım kof ıltko!) 

Çırpıcı m11irt1i ılmalarindanı Oinr köylerden gelenler 
diyerek kftçllk beyi yakala, kal
dmp kaldırıp top gibi yere YUI', 

barsağındakilerl boıalt. 
Öfkesinden aapsan olmuı, 

dişleri gıcırdarken, gllreıe tutut
madan evvelki kavilleri babrına 
geliyor, Mirasyedi Beyin 1emin· 
lerle kaç kere tekrarladığı vadini, 
fea:nden, elbisesinden, bıadura· 
sına kedar, baştan aşağı d•nata
cağını, harç'ık olarak ta beş lirayı 
cebe atacağını dilfün:·yor, (Haa· 
binallab!) deyip kedini tutuyordu. 

Vehbi Bey, yine cicimlerl 

uılmıı, yayh minderler dtlzeltil
mlt. &nllne seccadeleri 1erllmit 
olan köıeainde, gözll, karııkl 
kupada gttlOmıeyen, ifaretin en· 
vaını yapan yosmada. Yosmayı 

ıoraraan ne pantomimalarda ... 
Gözlerile, kaşlarfte, ağzUe, batfle, 
ellerlle, vlicudile, mendllile, yel
pazesile ne işmarlarda... Baygın 

baygın bakarken, ağlıyacakmış ta 
kendini zor tutuyormuş gibi, göz
lerini sık sık kıpıştırıp ıllı.ftk 16-
zük bakışlar... (Arkası var) 
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Çatalçeem• aokatı No S 
Hersrüa ötleden aonra butalarıaı 
kabul eder. 

Son Çin· Japon muharebeainin 
fecail hakiki} esini muaavver 

JENERAL YEN'iN 
ZEHiRli CAYI 
lıiveten: 

1 

F evkalide kahkalaa 
BugDn mat ineler 11 den itibaren 

Cumhuriyet Bayramı şerefine 
Şimdiye kadar vlcuda aetirilmeyen 

en bGyDk bir taheaer 

GÖRüNMEYEN ADAM 
ÔnGmDıdeki Paıarteıi l'lahdea 

itibaren 

Milli Si"EMADA 
ba,Iıyor 

41 
__ _.,, 

''~"'"' lrleiıınl 
~rhirTiyatrıo~u 

Tepebatı Şehir 
Tiyatro.unda 

Bu aqam Hal 2J de 
matine 14,30 da 

ıııııılfJlm 

l ~J 1 
lltllllll 

Cürüm ve Ceza 
Re'at Nuri 

Loca ı 2S0-300 
Koltuk : SO 
Sandalye: 40 
Galeri : 30 

Son h•fta . __ ................ ·-·-·-· .................... -....... . 
Eski Fransız Tlyatresun'da 

Bu akf&• aaat 20 de 
Matine 14,30 da 

YARASA 
Operet S perde 

ftyatlarda tenzlllt. 

Bakırk&y Ml1tlyadı Gaılno•unda 

RAŞiT RIZA Tigatro~u 
28110/34 Pazar akpmı 20,30 da 

Bu Hesapta Yoktu 
Vodvil 3 perde 

Pek yakında 

TORK 
Sinemasında 

kahram&Dhk menkibeei 

DOŞMAN 
ELiNDE ESiR, 

• , .. hflla 26 

Marsilya Faciası Etrafında 
Katil Gorgiyef'in Komitesinde Haki
katen Yüksek Ve Mühim Bir Mevkii 
Olduğu Tahkikattan Anlaşılıyor 

( Baetarafı 1 inci yDzde ) 
zabitlerinden Arnault iımlle ve 
bu isme yaıılmış bir pasaportla 
Fiyumada görülmüştür. Fiyumada 
Singer iıminde bir arkadquıın 
evinda yabyordu. Şüphe üzerine 
ltalyan zabıtası bu evi aramıf 

birtakım ıilahlar, bombalar ve 
zehirler buluomuı, muhakeme ne· 
ticesinde her ikisi de ona.r ay 
hapse mahkum edilmiıler ve bilA· 
hare hudut haricine çıkarılmıılar• 
dır. Tekrar Macaristan yolunu tııtan 
Artukoviç aldığı talimat Uzerlne 
Hırvat totbişçilerile ııkı bir suret• 
te teırikimesal etmiftir. Bu ada· 
mın Marailya faciasında alAkaaı 
muhakkak aurette tahmin olunu· 
yorsa da henüz elde bir delil 
yoktur. 

Peşted• Yeni Tevklfter 
Peıto, 25 (Huaust) - Gaze

telerin neşrlyabna röre zabıta 
bir Fransız, bir Bulgar ve bir 
Hırvah tevkif etmittir. Bu tevkif· 
lerin Marıilya faciaaile alakadar 
olduğu söylenmektedir. 

Belçlkadaki Faaliyet 
Liyej, 25 (Hususi) - Marsll• 

ya faciası hakkında burada 
yapılan tahkikat, yine bu· 
rada tevkif edilmlı olan Hırvat 
Periç'in bir kredi mfte&1eıe
sioden lnlçreden gönderilmif bir 
havale Uxerlue 4,800 fırank aldı
ğını göıtermiıtir. Periç bu parayı 
Ustaşi cemiyeti azasından olup 
Liyejde bulunan Ani lsimll kadı· 
oın huzurunda almııtır. 

Lehlstarida Da &ahteklrlar 
Tutuldu 

Varıo•a 25 ( Huauıt ) - Leh 
zabıtam, sayet ...... mlkya•t• 
sahte pasaport yapan bir ıebo-

keyl meydana çıkarmıftı. Bu ıe
beke bilhaasa Lehistan, Hamburı 
ve Triyeste mıntakalarında çalı• 
f1yordu, bu mtlnaıebetle 100 dea 
fazla ıahı• tevkif edilmittir, bu 
teıkllatın reiıi olan Szlfman teY· 
klf edildiği sırada bir sinir buh· 
ramna tutulmuı ve derhal 61· 
mllştllr. 

&an,ın Kadın Etrafındaki 
Tahkikat 

Pariı, 25 (Hususi) - Komlte
dlerle beraber çalıtıp, komiteci· 
lere ait silihlan Pariıe geçirmek-
le maznun olan kadının hllYiyetl 
hail anlaşılamamıttır. Bu kadının 

bki aebeplerl timdi anlatılmak· 
tadır. 

Yugoılavyaya ka11ı mllcadele 
halinde bulunan Makedonya ko
mJteai Hırvat ihtililcilerile anlaş· 
mayı münasip glrdükteo ıonra 

iki grup J 932 aonesinde arala· 
rında bir anlatma yapmıılardır. 
Bu anlaşma neticeal Bulgar ko
mitecileri Hırvatlar arasından 
komiteci yetiştirilmek llzere bir 
takım tecrübeli adamlar gönder
mitlerdir. Macaristanda Junka 
Puazta karargahında çalııan bu 
muallimlerden bir tanesi kıttil 
Gorglyef. Kalemen ile Draogoftur. 
Birkaç ay sonra Drangof Bulga• 
riıtana dönmllf Gorgiyef Maca
rlatanda kalmıttır. 

Gorglyefln Makedonya komi
tesinde mühim bir mevkii olduğu 
muhakkaktır. Çnnkll suikaat ter
tJbind e bu adam kadar muvaffak 
olaıı nadır bir komiteci görülme
miıtir. Gorgief, komiteye ifaiz 
kaJmıı bir adam sıfatile dahil 
olmuı ve kendisine Makedonya 
komitesinin ahaliden huıust •uret
te aldığı paraların tahsil memur
luğu vazifesi verilmişUr. Komiteye 
yeni girenlere karıı bu tarzıharo
ket usuldendir. Çnnktı yeni gireni 
aylamak lAzımdır. Beklendiği gibi 
az zaman ıonra Gorgiyefln 
bir miktar açılı çıkmıı Ye 
komite tarafından idama 
mahkum edilmlitlr. Bittabi 
ölmemek için çok yalvarmq 
yakarmıı bunun Ilı.erine keodiaine 
komitenin dlltmanı olan bir ada· 
mı öldürmek vazifeal verilmiıtlr. 
Goralyefln yıldızı bu hAdisedea 
.011ra parlar. ClbakQ cani ane 
vazifesini yapmalita ~--·• 

bUyllk maharet ve llyakat 
göıtermiıtir ki, kıaa zamanda ea 
mnhlm elamanlar eıruına ıeçmir 
tir. Soa vazifelerinden biri ihtilAl 
komiteai riyasetinin ıof&rlüğll lc:IL 
Gerek Hırvat ihtiJAlcıleri ierek 
Makedonya komitecileri tehlikeli 
auikaıtlerdo hiçbir zaman kıymetU 

elaman kullanm&mlfl&rdll' Gorglyefb 
muhakkak bir tehlike karpaında 
bulunan Marailya auikuUne me
mur edilmesi, bu iti tertip eden• 
lerin kral Alekaan dınn BIOmllne 
ne kadar bllylik bir ehemmiyet 
Yerdiklerinin lfikAr bir delilidir. 

._ .............. ____ ......... ....._.. ........ ___ 
bir ara ÇekosloYakyah bir aileye ( ı ~ Toplantı, Davet er ~ 
menaup olup Fraı11anın Len• "'-----=-----------~ 
şehrinde bir Çek ile evlendikten Dit Tabipleri 
aonra memleketine giden bir ka· Kongresinde 
dın olduğu etrafmda çıkan talı- Türk dit tabipleri kongresinin diba 
minler yanlıı çıkmıtbr. ÇtınkU bu ikinci günü idi. Kongre dün öğleden 
kadın elyevm Çekoslovakyanın ıonra etibba odasında, Kbım Eaat 
Kladnan ıehrinde oturmakta ve Beyin riyasetinde toplandı. Düokl i~ 
sekiz aenedenberi de bu phrl timada, önU.müzdeki ilci senelik samaa 
teketmemit bulunmaktadır. içinde neler yapılacatı görütüldü, 'H 

bir proğram yapılmak üzere azanuı 
Usta.Her Hlll Faaliyette fikirleri alındı. Az& muhtelif ııkillerde 
Belgrat, 25 (Hususi) - Hırvat fikirlerini aöyledıler. 

komitecilerinden Perlçln metreai Kongre bugilnden itibaren ilmi 
olup aon ıulkaıt mlnaMbetile muaiaine dnam edecektir. 

eYvelce aynlc:lığı doma •• arka- Halkevlnde Mll•amere 
datları hakkında i•yet aiır it· Halkevlndena Oümhuriyetia 
bamlarda bulunan aktris y elka (11) inci yıldöntlmtl onuruna ( 29 ) Bi-
Paaoreleç, hayab tehlikede gö- rinci Teorin Puarteıi günth 

• Merke1 salonunda aaat (22) de Balo 
rUlerek polis mubafazuı altına Beyoğlu kıamıada ,, (IS) te Tımlil 
alınmıtbr, iki polis memuru kadını Alaykötküade ,. ( 20,30 ) da 
muhafa etmektedir. Çanko Uahafi Temail nrilecektir. 
cemiyeti bu kadını &ldOrmiye Beyoğbı kıammda yerimiz münit 
karar vermiftir. olduğu için arzu edenler davetiyeais 

girebilirler. Merkea ve A.laykötkü içiıı 
Katil Gorglyetln MUhlm HDvlyetl davetiyeler hergün İdare Memurlukla-

Belirat, 2S (Huauai) - Harvat randan alınabilir. 
lıtiklili için çalııan bir teıelddllftn Orolojl Cemiyetinde 
Kıral Alekıandr hakkında tertip Tıirk Üroleji Cemiyeti, evvelki gön 
ettiği auikaati Makedonya komi- aenelik kongreaini yapmış, yeni idare 
tesine mensup bir Bulgara yap- heyetine Behçet Sabit, Ali Eşref, 
tırma11 ilk evvel umumi bir Fuat Hilmit, BahaeUin Liltfü, Saim 
hayret uyandırmııtı. Bunun man- Beyler aeçilmifiiw 



-
• 
1 

a• 

en
lhıe 

yet 
ir. 

dihl 

' •e 
ama 
erde 

28 Birinci t ...... SON POSTA 

tTTIBAT ve TIBAKB.t 
9 inr.i kısım No. 99 

Her hakkı mahfuzdur. 

Nasıl Doltlıı ? .. 
Na•ıl Y aı•tlı ? .• 

~6 - ıo - 934 

'=~~~~~~ rıy.ı~akirc:===========================================" 
Nasıl Ôltl•? 

Doksan Parça Harp Gemisi Arıburnu 
Sahillerini Ateşliyordu .. 

Engin denizde ardı arası ke
.Umiyen alevler parbyor; biribirine 
karıf1U1 tarrakalerin dehşet ve hey· 
betini ufuklar bile almıyor; Ar .. 
burnu aabillerinln taı ve toprak· 
ları, hızını alamıyan bir volkan 
ıfbl kaymyordo. 

ı 1 

Gtıneıln ilk ziyalan ufuklan 
aydınlattığı zaman, Anburnu ..
bilinin karıııanda dokıan parça 

harp gemiainln ateı aaçhğı gl
rlllyor.. bir tarassut balonu ytik-

ıeliyor.. meçhul ufuklardan beli
ren dllf man tayyareleri, karaya 
doj'ra ıDzülDyordu. 

Bu dokaan parça harp ı•mlala
dea Anbora aahillerine açıla• 
at•t. bu muataka11 altbt etmlf, 
içinde barınmak lmkAaı olmayan 
bir cehenneme çevirmitti. Esasen 
bu cephede bulunan TOrk ileri 
karakollarmın miktan, ancak bir 
taburdq ibaretti. Bunlar da 
kısmen ıerefli bir ölllmle can 
vermiı, kısmen de geri çekUmlf• 
lerdi •• Şimdi karaya çıkan dftpnaa 
kuvvetleri, kendilerine tamamea 
meçhul olan bu arazide, tereddnt 
•e korkaklıkla ilerlfyorlar, (Kılıç 
bayın) ile (Çataldere) nm ıarlnn
dald ıartlara doğru brmanıyorlar
dı. Eğer bu düıman kuvvetleri 
bu gldifle (Kaba tepe) de de bir 

·-c·~·· .. da muYafta elaca far; " 
arbk Çanakkalenln hayabnı ciddi 
bir ıurette tehdide bqlayacak
lardı. 

Cenup mıntakaaı kumandanı 
olan Miralay Halil Sami Bey, 
bunalmış; karargahı (Bigalı ) k6-
ytınde bulunan ( 19 unca fırka 
kumandanı, erkhıharp Kayma• 
kamı Muıtafa Kemal Bey ) e bir 
rapor yollamıştı. Halli Sami Bey 
bu raporda, düımamn Arıburno 
aırtlanna asker çıkardığından 
bahsediyor, bir tabur ukeria 
dtıımana kartı aevkedif mesinl 
lıtiyordu. 

Mustafa Kemal Beyin fırkası, 
(ihtiyata umumi) yi teşkil etmekte 
idi. Mustafa Kemal Beye böyle 
bir vazifenin tevdii ise, hiç tüp he 
yok ki karargihı umuminin mühim 
bir dllfi\nce&ine istir.at etmiştL 
Ço ku, Muıtafa Kemal Bey, Bin
ıazi ve Derne harbinde sahil mli
d 1faa 11 harp'erinde temayftz ettiği 
ıibl, Balkan harbinde de bu mm· 
tak:ıyı mlidafaa eden kuvvetin 
Erkinıharbiyeıinde kudrat we liya
kabnı s&termitti. Bun11& içindir 
ki harp hatladığı zaman Sofya 
atetemiliterliğinde bulunan Mustafa 
Kemal Bey, capbelerde b r vad
feye talip olur olmaz Tekirdağında 
19 uncu fırkanın teıkiline memur 
edilmit. H bu k11vvetle Gelibolu 
yaram adasına naklolunuak (Eçe 
limanı); (Seddülbabir), (Morto 
limanı) arasındaki aabi:in mUda
faası, uhdesine verilmitti. 

Mustafa Kemal Bey, yem ... 
ıif~aine başlar baf amaz, noktai
naz.arım tesb:t etmişti. Bu is .. 
betli görüşüne nazaran dlişman 
Çanakkaleye karı bir ihraç te
tebbUsünde bulunursa, baş 'ıca iki 
::~ı. intihap edecekti. Bunua 
Ck. C Seddülbabir ) , dijeri de 

latat•pe) ciYarı idi. Ve onua 

Erk&nıbarp Kaymakamı 

Muatafa Kemal Bey 
(Ç~W. - it ......... 1ı--d··· 
dlflnceaine ıöre, dlifm•aı ka, 
raya çıkartmadan bu sahil pu· 
çalannı doğrudan doğruya mil· 
dafu etmek imkia dahilinde idi. 
Buna binaendir ki alaylarını böy· 
le sahili müdafaa edecek aurette 
yerleıtirmlıti. Fakat aonra aahll 
mulaafazaaı miralay Halil Sami 
Beyin kumandasına verilmiı; Mu .. 
tafa ·Kemal Beyin kumanda etliği 
19 uncu fırka da beşinci ordunun 
( ihtiyatı umumi ) vazifeaine ter
kedilmitti. 

19 uncu fırka, (Bigalı k6yü) 
.__..., 

7 1 dJı'z•ıLl 
(Maltepe), (Merntepe) dYumda 
halunaa konaklara yerl9ftirilmiftl. 
Alacağı emir mucibince, icabın· 
da Bolayere gidecek, !Azım olur· 
ıa Anadolu 1ahiline geçecekti. 
Iıte ltu intizar devresinde, düt· 
manın bu ihraç ha.-eketl zuhura 
gelmlttf. 

Mustafa Kemal Ber, Halil 
Sami Beyin raporunu aldıjı zaman, 
esaıen vaziyeti blltOn dikkatile 
takip etmekte idi. Gece yaruan
dan ıonra o celaenaeml bombar· 
dıman baılar haılamaz, (Mal tepe) 
ye hususi taraısut zabitleri g&n
dermiı, aldığı malümattan tam 
bir kanaat haııl etmişti. Dnıma
nın şu ihraç hareketi, bu bfiyük 
erkinıharbia. evvelce tahmin 
ettiği şekle tamamen uygun 
gelınifti. Her ihtimale karp pli· 
nını taaarlamlf olan Muatafa 
Kemal Bey,· mantaka kumandanı 
miralay Sami Beyin istediği • bir 
taburla bu işin içinden çıkıla mı· 
yacatına hükmetti. Kararglhının 
bulunduğu (Bigalı) k6yGade otu· 
ran bir piyade alayı ile cebel 
bat_,.... derhal bar.kete getir
di. Alay ve batary• kumandaala· 
rına da alta maddelik bir emir 
not ettirdi. Ayni zamanda, yapa· 
cağı itler hakkında da llçlhlctl 
kolordu kumandanbin,a telefonla 
maLUmat verdi... GörnlUyor ki, 
Çanakkalenia mukadderab mev• 
mubalı• olaa fU dakikada. allratU 
mubakemeal Ye kat'i kararile 
ha tehlikeli vui~'•t kartuına atı
lan bu geaç knmaadaa, ancak 
W..iadea Ye vicdamndaa doğan 
hir duyguyla lt baftna geçmifti. 

Ne lradar priptir ki burada 
bu hadisat cereyan ederken, 
ÜçUncl kol•rdu kumuclaııı Esat 
Paıa Yuiyet hakkmda lsentlz 
yaz.ıh bir maliimat bile edla .. 
mcmltti. 

Mustafa Ke•al Beyla lllıl 

aOrdUğli bu 57incl alay, çevlkllk 
ve kahramanlıkla temayftz et• 
mitli. [l] Kendiıi de maiyetinde 
fırka Hrtabibf, bir yaveri ve 
bir de emir zabitlle alayın batı· 
na geçmlı.. Her tarafa fundalık· 
lar Ye 1ıeçtlmeal pek mfttktll 
olan derelerin kayalıkları arasın· 

dan bizzat ;ol bularak (Koceçi
men) tepesine ıelmiıtL Fakat, 
• savİJei meyyite içinde kaldığı 
için buradan Anburnu görün· 
mi) or; ıadece uzaktan aılbı ur
san bir uğultu lttlliyordo. Mustafa 
Kemal Bey, burada yorpn efra· 
dına ktıçtık bir iatirahat •ermiı, 
r•nında y'n• aertabip, yaveri •• 
emir zabiti olduğu halde, yaya 
olarak (Conkbayın)na ı•çmiıU. 

(Arkası var) -------[1] Moıtafa Kemal Bey 

Talebe Yurdunda 
Kadlrga talebe yurdu için 

yeniden (130) takım yatak yap
tırılmııtar. Yurt ay baıında açı· 
lacaktar. Buraya yeni alınacak 
talebeler için bir ahamnam• ya· 
palmaktadır. 

Telefon 
Zonguldak ile Ankara 
Araaına Da Hat Çekiliyor 

Aldığımız malumata glSre, 
Zonguldakla Ankara arasında 
telefon hattı tesis edilmui tekar· 
rlir etmlı ve ilk hazırlıklara bat· 
lanmııtır. Maden havzasını bük6-
met merkezine bağlıyacak olan 
bu yeni hatta büytık bir ebem• 
mlyet verilmektedlt'. Tesisata ait 
keşifler yapılmıı oM .. ğu için ya· 
kında lnıaata başlanılacaktır. 

&Jiier tar ftön lstanbul • ızmir, 

Ankara • lzmir telefon hatbnın 
kurulması da epeyce ilerlemiş 
bulunmaktadır. 

Zeytin lhraet için 
Zeytin ihraç nizamnamesini 

tetkik eden tacir ve ihracatçılar 
dün Ticaret odaaanda bir to~lan• 
ta yapmıtlardır. Bu toplantıda ni· 
zamname hakkındaki temennile
rini teıbit etmişlerdir. 

Mecburi Devam 
Onivenite rektörll Cemil bey 

dUn ubab Ankaradan ıehrimize 

gelmiıtir. Cemil bey, Ankaradald 
der1Jerinl bırakmıı, lıtanbul Hu
kuk Faklllteaiade de•letler umumi 
hukuku dersini almıttar. Oniver
alte Faktlltelerlnde Teırini1anl 
bqından itibaren mecburi devam 
tatbik edilec~ktlr. 

Bir Sarkmt ıhk 
Samatyada oturan Çakır Meh

met adlı biri, keudini bilmiyecek 
derecede sarboı bir halde aokak
ta 6teklne berikine aarkıntılık 
ederken yakalanmııtır. 

Sayfa 9 

Borsada 
Kambiyo Ve Para Muamec 
leleri Bir Miktar Aza lmıı 

Son bir aene zarfında ıehrimb 
kambiyo ve para borsaıında ya• 
palan itlerin miktan geçen aeneye 
nazaran bir miktar azalmıtbr. 
Geçen aeneye nisbetle bu yıl 

memleketten daha az döviz çık· 
ması demek olan bu azlık, Ttıra 
kiye ile dijer memleketler ara• 
sında yapılmıı olan Kler:ng mu• 
kaveleler:nin lehindeki neticel ... 
rinden bulunmaktadır. 

Bugün ecnebi paraaı itleri, 
memleketin her tarafında olduğu 
gibi t ehrimiz kambiyo boraaaında 
da muntazam bir ıekilde devam 
etmektedir. 

Muallimlerin 3 uncu Kadrosu 
latanbul ilk tedrisat muallim• 

}erinden diğer vilayetlere nakille· 
rini iatiyen muallimlere ait l\çtınctl 
bir kadro yapılm11tar. Bu kadro 
bugünlerde vekllete ıiinderilerek 
taadik edilecektir. Bu kadroda 
50 kadar muallim yenidea tayla 
olunmaktadır. 

Yoz Vermediği için 
Celil isminde biri Beyoğluacla 

kendiaiae yllz vermlye.ı Muazzea 
adh bir kızı ıokak ortasında feaa 
halde d6wd0ğllnden yakalanmıfbr. 

Ye,11 Hilal Cemiyeti 
Yetil Hilll cemiyeti umumua mea• 

faatin• yarar cemiyetler meyanına it
hal edilmittir. Cemiyet CDınhuriyet 
bayramında içki dGımanı 1r•nçler H• 

mlyetl ile birlikte geçit rHmlne lftl
rak edecek ve gayet bD1ük tezalaurat \ 
yapsc kt r. 

·DACA 
~BIQiKTiREN 
r:2AI IAT-bD~Q 
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BUAl -vı- Zambak· 
BUyUk Tarihi Roman 

11uharriri: A. R. No.: 74 26· 10 • 93~ 

Tahkir Mektubu •• 
Rahip Löyula Parşömen Kağıda Yazılmıı Kelimelerl 

Sarsıla Sarsıla Okudu •• 

Cenabıhak mukaddes kilise
mizi ve bilhassa zatiakdeslerlnl 
her tUrlU taarruz ve tecavUr.den 
muhafaaa buyursun.. amin. ) 

Löyulimn merakı arttı. Derhal 
o bUyllk kAğıt parçaım1 açtı. Bu 
parıömenin üıtUnde lri harflerle 
ıu yazılar vardı: 

[ Mllcahidi lsa tarlkllhnın reiıf, 
rahip lgnaı d6 Löyullya! .• 

Bu aabah Grev meydanına 
ıeldlm. Sizi bekledim. Gelmedf. 
nlz. Siz!n, bir vuruımadan kaç• 
mıyacağınızı bildiğim için doğnaıu 
buna hayrette kaldım. Fakat 
biraz dflıtındllkten ıonra, manda 
d .. riıinden mamul olan meıhur 
zırhınızı Romada bıraktığınıza ve 
onun içinde vuruımaya kıyııama· 
clığınıza hükmettim. 

lkametglhınızı bilmedlğlm için 
uıulen eldivenimle ıu mektubu 
Madelen kiliaeıinin kapısına, kııı. 
cımın kabzesile mıblıyorum. lıte
diğlnlz zaman, lıtediğiniz yerde 
davetlnh:e icabet etmeyi en ıe
refU ve en eğlenceli bir vazife 
tellkki ederim, haçla ve hançerli 
Liyull EfendL 

Şönlye Oem 

Löyuli, derhal klğıdı burur 
turarak bir köıeye attı. Diılerini 
btıynk bir 6fke ve nedametle 
akarak: 

- Çok fena hareket ettim. 
Bu met 'um gecenin mel'un hAdi
••l•rl altında ezildim. Unet ol
aua, beteri zaaflara ••• 

oı,. homurdandı. 

* 
Tam bu eınada, Birinci Fran· 

IUYa da yatağından benllz kalk· 
mıı; oda hizmetçili Baaiayakı 
çağırmııh. 

Karalın bu 1adık hlzmetçlıl 
odaya girerken, elinde bir altıa 
tepıl, tepılnin içinde de bir 
mektup vardı. Kıral bu mektuba 
ıartınce: 

- O da · ne, Basinyak ? .• 
Gözlerimi açar açmaz beni bir 
mektupla mı karıılaıtırıyoraun ?. 
Parlıin en aevlmll bir kadmındaa 
olıa bile ıu anda okuyamam. 

Diye batırdı. 

Baılnyak, altın tepsiyi maıanın 
lzerine bıraktu 

- Biraz evvel, Ş&valye Cem 
tarafından ıönderilmiı.. Ve, dv
lıal zatibaımetlerlne takdimi 
rica edilmlf.. Onun için •• 

Kıral, bu 16zler1 iptir iflrmez, 
derhal merak ile elini uzattı. 
T epıldeld kapalı part&meni aJa. 
nk iıtical ile açb. Gittikçe ar
taa bir heyecan De .. ubrlan 
okumaya ltqladı. 

Haımetpenabl •• 
Otla ıece hOtla Fran1a aıaJ. 

zadertaı karp11nda f6ıterdltinlz 
iltifatın ebediy~n mlnnettan ka· 
lacağım. V • bilhaua, Haua alay• 
lannın bm&ndanhğım uhteme 
tevdi etmek ıuretile izhar buyur
dupnuz teveccllh Ye itimadın 
buyDklllğtınil, hiçbir zaman unut• 
mıyacağım. 

Eger uzun %aman Pariıte kal
mak.. Ve lutuflarinlzden bol bol 
mllıtefit olmak makıadile Pariae 
ıelıeydim; bana teYdl ettllialz 
.. ._ •aziftıyi de bllJllk bir ... 

refle kabul eder Ye memnuniyetle 
ifa eylerdim. Fak at ben aadece, 
Madritte iken aramızda kararlaı· 
tırdığımız bir mHeleyl zata hat· 
metinize hatırlatmak için pek kıaa 
belki de on dakikalık bir zaman 
için Parlse gelmiıtim. Tabii unut· 
mamışıınızdır ki; Tllrklerden ve 
onların bükOmdarı Sultan SOley· 
mandan ılze imdat temini için 
lıtanbula kadar gidecek .• Bu vic
dani ve inıanl vazifeyi ifa eyllye
rek aYdet ettikten ıonra, ıizinle 
düello edecektim. 

lıtanbula gittim. V azifeml bl
tJrdim. Artık aramızda karalat
tırılan bu me1eleuin ikmaline bir 
mani kalmadığı için Parise avdet 
ettim. 

Dlln gece huzurunuza çıkmak· 
tan makaadım, yalnız bu iti zab• 
haımetinize habrlatmak için idi. 
Fakat o hileklr papazın ıözlerl, 
bana fikrimi temamen dejiıtirtti. 

HaımetmeApl. aramızda kara~ 
laıtınlan dOello, ıırf benim men• 
faatim lcabatından olduğu için, 
ben kendi rizam ile bundan vu 
geçiyorum. Beni bekliyea mOhim 
lıler olduğu için de, mukaddera• 
bmın 6nUme açtığa meçhul ufuk· 
lara dağru ıitap etmek mecbu· 
rlyetlnl hl11ediyorum. 

Dlln ıece, okadar ualzade 
huzuruncla bm h•clh baJ'll'da
j'unuz fereflI memuriyeti • her ne 
şekil ve tarzda olursa olıun red
detmek, bir nezaketalzllk olacağı 
için ıDküt ile mukabele etmeye 
mecbur kalmııtım. lıte timdi, 
maksadımı zatihaşmetinize arzedl· 
yorum ve birkaç saatten ibaret 
kalan bu memuriyetimden lıtlfa 
eyliyorum.O 

Don ı•ce ıizi hor ınrmek 
beni ne kadar memnun etti lıe 

' bundan ıonra Franaanın mes'ut 
olduğunu itilmek te beni ayal de
recede mesrur edecektir. Size ve 
Franıaya kDçDk bir hizmet ede· 
bildimse, bunun ıeref ve bahti· 
yarlığı bana klfidir. 

Sabık huaa alayınmn kumandanı 
Şövalye Cem. 

Kral, mektubu bitirdikten ıonra 
g&zleri bir noktaya daldı. Kirpik· 
lerlnln ara11nda birer damla yaı 
parladı. Dudaklan kıpırdadı. Fa• 
kat ae 16ylediti anla11lamadı. 

* Yer Yerinden Oynıyordu 
Yer, yeriad.. oymyorda. Çın

k8 Tlrk ordua, hareket ediyordu. 
lltanbul aurlanmn dibinden, 

(Halkalı pınar) ( 1] clvaruaa kadar 
o koca uhra, ukudea ılrllnml
yordu. Kleler çalıyor, atlar kir 
nlyor •• Muhtelif emirleri lnt'alara 
tebliğ eden tellillar batırıyordu. 

Şimdi Davutpaıa kıfluının 
bulunduiu tepeye (Otaj'lhllmayun) 
kurulmuıtu. Al çuha Dzerlae , .. 
ıil ve turuncu renklerde çabalarla 
ıerviler ve arabuk çiçekler ftlen
mft olan bu muazzam çadınn 
tepe1inde altın bir hilll parlıyor; 
çadırın etrafında rengirenk elbise 
ve aarıklarlle bir lnaan mahıerl 
kaynıyordu. 

( ArkHı nr) 

(1) Şimdi, Ziraat Mıldebhıia l»ulWP 
.tutu Y•· 

SON POSTA 

ihtiyar - Oh, oh, oh!. Yağ· 
mur baıladı, tam ıizln için bir 
havai.. Haydi bakalım, ııj'ınacak 
bir yer araıanıza!.. 

Yunanistanın 

Hububat 
Ekimi 

Ziraat latatlstikleri tetkik da· 
Buldag •n iresi tarafından 

• matbuata verilen 
başta gelıgo' rakamlara ıöre 
bu ıene Yunanistanda hububat 
ekilen sahanın genitliil bir Hn• 
evvelki neticelerle mukayeHll ol• 
mak tızere hektar itibarile fÖy• 
ledir: 

1934 1931 

Butday 3.090.570 3.116.322 
Çndar 367.517 387.545 
Arpa 1.742.127 1.814.948 
Yulaf 825.263 829.533 
Mı... S.017.458 4.827.039 

Yukanclald rakamlardaa da 
g8rftld0ğft gibi bu 1ene Vunant.-
tanda Mııırdan baıka bütlln hu· 
bubabn eklliıi daha azdır. Mııara 
aynlan toprak mlktan ılmdiye 
kadar kaydedilen en bOyllk ra• 
kamla göıterilmlıtir. V aıatl mııır 
mahlulllnlln hektar bqına 800 
kilo olacağı tahmin edildiğine gö
re bu aeneki Yunaniıtan mı11r 
rekolteıinin 400 bin vagonu bu• 
lacata anlqalmaktadır. 

* 
Adana, 24 (A.A.)1- Boraazımda 

Pamuk pamuk ve koza 
muameleleri lıtik· 

/iatl11rl ra11ızdır. (44)e ıa• 
blan Mııır pamuklan (37) dnr 
mUf, tekrar (39-40)a ynkaelmiftir. 
(37)ye dnı en yerli pamuklar tek· 
rar (39 • 40)a çıkmııtır. 

lf 

Londra, (A. A.) - Amerika 
Dolar • 1.- ıefirl M. Binghaa, 

Edimbur,ta bir 
terlln farkı nutuk 116ylemiı, 

dolarla iıterlinin ara11ada farkın 
lıtlkru ettirilmesine taraftar ol· 
muttur. Sefir ltafka milletlerin de 
bu iatlkrara fttirak ettlrilmelerl
Dln pyanı temeani oldujunu, 
ancak bu mlakDn olmaıN la,U. 
ter• De Amerikanın laceclea 
ltillf etmelerini, cliierl•rl iH al· 
bn uuını kabul etabı ••ya et
muin, zamanla bu ltlllfa tlr••Jl 
faldell ılreceklerdir, demiıtlr. 
------·-~----·-...... -~ .. -

-TAKViM-- -
Ola CUMA Haaı 

31 26 1 ncl ftŞRIN 834 174 - -Arabi R•mi 
16 Recep lllS ıs 1 d Tetrl• IUI 

Yaklt EHnl Vaut Vakit ... nl Vua 

Glla.. l OS 6 22 Akta• 11 - 17 H 
Otle 6 41 11 58 Yataı 1 il 11 47 
lkladl t it 14 M l....aa il 21 4 4J 

Birinci tepin 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilinları ] 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan .. 
. Emlak ve Eytam bankasına birinci derecede ipo

teklı olup temamına (24610) yirmi dört bin altı yÜI 
on lira kıymet takdir edilen Tophanede Çukur Cuma 
mahallesinde Ağa hamamı Kökçü çıkmazı sokağınd 
altında dört bap dükkanı bulunan 33, 33/1, 35, 37, 37 / 
No: lı aparhman açık arttırmaya vu edilmiı olu 
tarihi ilandan itibaren ıartnamesi her keı tarafında 
görülebilecek ve 26/11/1934 tarihine müsadif Pazar 
tesi günü saat 14 den 16 ya kadar fstanbul dördüne 
icra dairesinde açık arttırma suretile aablacakb 
Arttırmaya iıtirak için yüzde yedi buçuk nlsbetind 
pey akçesi veya bu mıktar ve milli bir bankanın t 
minat mektubu verilmeıi lazımdır. Müterakim ver 
tanzifat ve tenviriye resimleri ve vakıf icaresi müıt 
riye aittir. Sabı 2004 No: lı kanuna tevfikan icra edil 
mekte olup satıı bedeli muhammen kıımetin yilzd• 
yetmiş beşini bulduğu takdirde ihalesi yapılacakbr, 
Akıl takdirde en son arthranın teahhüdü bakı kalma~' 
ıartile on beı gün daha temdit edilerek ll/12/9~k 
tarihine müaadif Salı günü aynı yer ve aaatte 7apıla~ 
cak ikinci arttırmasında satıı bedeli muhammen kıy~ :i 
metin % 75 şini tutmadığı takdirde aahı 2280 No. Jl I 
kanun hükümlerine tevfikan geri bırakılır. 2004 No. le 

kanunun 126 ıncı maddesine tevfikan haklan tap b 
•1 

ıicillerile sabit olmayan ipotekli alacaklılarla dil • 
alakadarlann ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla~ c 
nnı ve hususile faiz ve masrafa dair iddealannı ili Y 

tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müabit g 

lerile bildirmeleri lazımdır. Akıl halde haklan tap 
aicillerile sabit olamıyanlar aatıı bedelinin paylaıma 
sından hariç kalırlar. Alakadarlann lıbu madd 
kanuniye ahkamına göre hareket etmeleri ve dah 
fazla malumat almak iateyenlerin 934/2255 doıy 

ıe-~ıneımıııd~HJttMhte .J 
nur. 

Müflis Eni• Veli Beyin Sıra Cetveli: 
No. Alacalda btenilea Kabul 

lami Para edilen P ... 
Sll'a Redde- Mil&- '1 

dll•P- laaut 
1 - Melek be1 n Oıman B. 300 300 
2 - Vll1an he1ler Ş. V. Beraat H. 380 380 
S - Rızkullah R. V. Mazhar B. 610 610 

• 4 - Şuhubi Faları Celal & lSO 150 
S - Eakeaaıhıeyria Ş. 1685 1685 
6 -- Menaf• kuzen Ş. 330 338 
7 - Hazinei maliye 150,67 150,67 

' ' ' ' ' ' 1 
8 - Josefneyria Ş. 8228 6838 e ueo ..... 1ı .ı. 

madatıadaa 
9 - V abram ftiemHiyaa 1045 1045 

10 - E. Bina Ş. 395 395 
11 - Salamoaa V. Ş. 345 34S 
12 - Rober Salamona EL 830 330 
13 - Dnlt efendi SSO 850 
14 - lbrahlm n Şeriki 250 250 
15 /!l Mehmet Cemil 8. 2875 287!S 
18 - lakonto T. Ş. V. Mea .. l• B. 1900 1900 

' ' 8 

' ' ' ' ' 17 - R. H. Yalmi Ş. 5720 8540 ' 1180 ••• ,.. • .. 

18 - Mehmet Sadık B. SSO 
19 -- it Banka• 400 
20 - Melamet Kizı• B. V. SSO 

Ekrem bba•i 
12 - Bohor Yuda El. V. 300 

Dan1el Balau 

aso 
400 
350 

' • • 
' 
' 

madıtıadaa 

2S - lıkoato Ticaret Kollektif Ş. 1470 
t4 - Refail Efudl 1565 

1470 
1358 • I07 ..... ... 

.a ....... .. 
t6 - Viktor Ruao Efea•ı 1635 1635 ' 
17 - AYra• Varak Efeadf 1050 1050 ' 
28 - Viktor LeYi Ef•adl 265 265 ' 
29 - S. Pardo Efeacll 880 380 ' 
30 - Ha1ım Kaplan ifil• •Hall 286 288 8 
31 - lsiclor Abu1akar ef. 350 SSO ' 

lst.nbul ikinci lllA• 111aHS1nd•n: 
lnaabwda Mahmatpapda 150 aumaralı ••tasada Çorapfl P.alı Vell 

Beyla borçluıaa ait tetkikat bitirilerek tu.ım edUea ııra defteri idari 
lae19tinet dairemiz• tndl lubamaetır. 

MiRi• alaeakhluıaa koaprclato teklif et.lftir. e. hkllfla mlsakueli 
•• lldnci topluma lçla alacakldarıa lS-11-934 Per .. mbe rl•I ... t 16 da 
dalremlır.e hazll' bulun•aları ilin olunur. 

BERBERLER CEMiYETiNDEN: 
Mektebimiz CumartHi Ye Salı erkek kıamı Puarteal •• ÇarfAmba ka 

l11•m1aa devam edia talebe1e aplaeafl ve ilk d.,.. 8111'9M Cu..n-1 
...... a .... na. ..... w•• 

d 
d 

1 
lı .. 



26 Birinci tetria 

Büyük Mefkiireci İçin .. 

SON POSTA 

Öz TUrkçeyle 
Deneme 

n Merhum Ziya Gökalp 
Tebcil Edildi 

Yeni Bir Sergi 

Gençler bUyllk mofkureciniu 

tır. Milli Mürk talebe birliği ta• 
ak rafından dün aaat 14,30 da Hal-

meıanna çelenk götürürlerken 

934 kevind• bUyUk mefkureci Ziya 

l Gökalp merhumun ölümtiniln 10-
l a• uncu yıl dönümll mllnaıebetile 
kıy• bir ihtifal mera11imi yapılmıştır. 
o. Jı lhtifalde merasimi, Milli Türk ta· 
o.b lebe birliği reisi Osman Kadri 

bey açmıt ve büyük adamın ıah· 
~pd alyeti hakkında kısa birkaç 11öz 
ıj'et •öyl~miştir. Bundan 11onra, Adnan 
kla.- Cahıt bey kürsüye gelmiş ve Zi· 
•ıA ya Gökalpın fikir hayatında Türk 
1 an l•v• • genç ıgın.e neler bıraktığını anlat· 
ıt~ mııbr. Mliteakıben Rüknettin bey, 
apll merhumun eserlerini mevzu bab· 

-== ----
ına-~--------------------------~ 4\ 

del Hergün ı 
ıy• 

ol~ Milli J 
Şeker 

~-,,____ Falih Rıfkı 

( Baıtarafı 3 uncu yüzd• ) 

yoktur. Nihayet bu milli mües· 
ili- 1 aıat aeae er, kurtuluı ihtilalini yapmı, 

olan insanlann emri ve eli altm• 
da çalışmaktadtrlar. Onlarda va· 
tandaılık .. vaafı, bütün diğer va· 
aıfların üıtUnde durur. 

Bntün fiatlar gibi, şeker fiatı 
da memleketin umumi iktısadi 

k ol• prtlarının ıeyrine tabi olacaktır. 
BugUn şehirler'n teker için öde· 
dikleri para hazne ve yirmi vila
yetin köy halkına karşı büyük bir 
yardım ve himaye teıkil ediyor. 
GümrUk kapılarına 7 kuruşa şe· 

ker geldiği haberi yalan değildir. 
Fakat bu şeker, bizim kömlirUn 
Pireye gittiği gibi, geUyor. Al· 

k ol• man ıehirlisi 36,50 kuruşa şeker 
yemekte ve Alman haznes ~eker 
den 10 kuruş almakta... Ya'nız 
bu fabrikalar mallarının üçte bi
rini ihraç etmiy'- mecburdurlar. 
Lehistan 500 kilometre uzaktan 
•aıonlarla taşıdığı kömürünün 
tonunu 3 liraya !ıcadar aabyor! 

el- Tllrk ekmeği, Türk tekeri gibi, 
Tfirk dokumasını da yapacağız. 
Ebim aanayiimiıin bacalannın te• 
111elleri Türk tarlasının içindedir. 
Ancak bu sanayidir ki Türk köy• 
lllsUnli, geri zirai memleket!er• 
deki müıtemlekc tartları içinde 
dalma fıkaralığa, yarı açlığa 
Ye çıplaklığa mahkum olmaktan 
kurtaracaktır. 1 

v.ıı 
idari 

Şekeri milli!eıtiren ismet Pqa 

ereıl htıkiimetini, ve Türk bankalarını 
16 da tebrik ederiz. 

Hakimlyttl il IJ• 

ı kad .. 
1 , ... 
(S895t 

-----
M. Titülesko Geliyor 
Bukreı, 25 ( A. A. ) - M. 

rtülesko, Balkan Antanb top
~ntunua iştirak için Ankaraya 
~ket etmiştir. 

aetmlş, ıiirlerinden bazı parçalar 
okumuştur. 

Sıtkı B. namında bir zat ta 
Ziya Gökalp için ya:ı:dığı bir 
şiiri okumuı ve alkışlanmııtır. 

Halkevindeki merasimden sonra 
hep birlikte, merhumun mezarı 
ha§ına gidilmİf, orada da mera· 
sim yapılmıştır. Mezar başında 

ıairin ~i.rlerinden bazı parçalar 
okunmuş, talebeler hep birlikte 
istiklal marıını &öylemlşlcrdlr. 
Meruim burada bitmiştir. 

Ziya Gökalpın ailesi namına 
damadı, edebiyat muallimlerinden, 
Ali Nüzhet Bey, Mi:li Türk Tale
be Birliğine teşekkür etmektedir. 

Makedonya 
Komitesinin 
Bakiyesi 

( Haştarafı l inci yiizde ) 

Lom'lu Kirli Vor;ssof Drangof, 
Çavvo Selo kasabasına bağlı 

Spas~a köyünde . Dimital lvanov 
Medsov, Resneli Atanas Stoyerof 
Argi ot Marsilya cinayetini işleyen 
ÇernozVlki Viladmir Gorgiyef, 
işti pli Dlnçef Stefanof. 

Mahkemenin im kararı Sofya 
polis müdüriyetinin bir müraca· 
ati llıerine \'er:lmiştir. Bulgar 
po:isi kanun mucibince kendile· 
rine verilen on günün geçmesine 
rağmen kendileri e müracaat et· 
mediklerini bildirmektedir. Bu 
kararın mahiyeti şudur ki, bun· 
lara rast ayan her Bulgar 
vatandaşı bu adamları ö.dli· 

rebilecektir. Eun'ardan İvan 
Mihailof Kast monudadır. Dimi· 
tal lvanof, Atanas Arr-irol ve Di

meç Staf a ıof SJ.fyada tevkif edil· 
mişlerdir. .Ora"lgof ile Naçef'in 
tevkifi de bugün bi,. emrivakidir. 

Gorgiyef Marsil~ ada öldUrül· 
mUştUr. 

:oıı Pustfl: 811 lcuar lüzumsuzdu. 
Çiiulrn Mılıııılof'ln katil Gorgıyef hariç 
hutün digerleri Dulgıu zabıtasıuın 

eliude bulunu\ o:. 

Ticaret Odası Umumi 
Kltlpllği 

lıtanbul Ticaret od · ıı umumi ki· 
tipi ~ine Türk ofisi lstanbul mildilrO 
Cem .. l B'"y tay'o e:ihniıtir. 

Bir Yangın Bafl.!ngıcı 
Büyükadada S ~ r.ınko efendinin 

evinden yang n çıkmış · ıe de siu•yete 
meydan veriımeden söndfirülmUftür. 

Travers fabrikası 
Nnfla Vekl'eti Der"ncedeki travers 

fabrka ını gen·,ı tccektir. Fabrik nın 
yan n dr.h11 O!t bina yapılacaktır. 

Yatokh Vagon Ücretlerl 
Pdia VekAleti ile Yataklı vagon· 

lar ıirketi araaında yapılan mflzakiı
reler neticeainde fiatlarda yGıde yir• 
mi tenıillt yapılmuı t~karrur etmittir. 

lngiltereain tanınmıı politika 
adamı S lr Con Simon, birkaç gOn 
eYYOl Uç karikatürciln6n açtıkları bir 
karikatilr aergiıinia açılıtında bulun• 
muı; hem demiftir ki : 

- Karikatnrlerinden herkesi tanı· 
dım. Unutulmamayı i.teyea politika• 
cılar karikatDrcnlerla deterlerlni 
bilmelidirler. 

* laıriliıler atır bathdırl.,. Aı gO· 
lerler, as gtlldürtlrler. Hoppalıktan 
pek ho,Ianmazlar. 86yle olmakla 
b•raber Sir Con Simoa gibi tanınmıt 
bir lngillz, bir karikattlr mergiıi açıyor; 
karikatOrcD.leri koltukluyor. Onlarln 
ÖYllamek gerek oldutwıu slSylfiyor. 

Bu bildirmeyi (1) ıazet•d• oku· 
runca bizde karikatQr yapanların, 
alaylı yaz:ılar yazanlann biçimi 2özQ. 
mQn önüne geldi. 

Karik-tUrc6yil1 karikatUr yapar .. 
!ren çok gördOm. Onun bu itte n~ 
ıüçlOk çektiğini bilirim. Her çizgı 
çizifte ;yfir~ği titrer; yanındakilerine 
•orar: 

- Baksanıza; bunu yap yorum, 
ae derısiniz? 

Yaptığı bir karikatilrdftr. Karlkatnr, 
adamı olduğundan çirkin glJsterir. 
KarikatürcDnün ıormuına ıonduk (2] 
karikatürü yapılanın kızacatını dü· 
tOnmuindendir. Kızmamak gerek, 
,u Yar ki lıi:ıde karikatüre kısanlar 
çok 1 

Alaylı yazılar yazan yazıcıda da 
o lizgünlfik var. Yazgacını (3) i•tedikl 
gibi kullanm ktan çekinir. Yazarken 
kendi kendine ıorar : 

- K"maeyl kız~ırmıyayım 1 
Yazdıktan ıonra tuna, buna okur; 
- N• denin bu yazıyı okuyup ta 

kııacaklar Yar mıdır? 
Çok dönüm gtlzel bir bulut, iyi 

bir yazı bu yüzdeo ıazeteye b .. ıılamaL 
- Güz.el amma kızanlar, darılanlar! 
Olur, düşünce&ile yırtılır, Btılır. 

* Slr Con S:mon'un 'karikaHir •er• 
gi•ini açma11 bana bunları dn,nndilr• 
dü.. lngillz karikatilrdl!erini k11· 
ka\ldım 1 

Js,,..t Hulôsl 
1 - Bildirme - h aber 
2 - Son uk • ael:ep 
3 - Yaıgaç .. kalem 

Öz TUrkçeyle Bilmecemiz 
DUnkU Bilmece 

1 2 3 4 5 6 

1 y ANI A Y 
2 AL N !° 

:w1ı,ı~~ 
6~ DfE R 

BugUnkU Bilmecd 
Bo, dört köıe!eri atatıda yazılı 

manalara gelen öz. Tilrkçe kelimelerle 
doldurunuz. Bu nyede hem vakit 
g•çirmiş, hem de öz Türkçe kelime
leri öfırenınif olununuz 1 

Sold~ıı ı. -ı . : 
1 - Baha.:hr • tokua zıddı 

2 - Ke"p 
3 - Çoğun zıddı 
4 - Menzil 
5 _ Hars, ziraat 

6 - Çehre 
Yukarıdan rp~ı ı 

1 - Zahm•t 
2 - Bir nota - rutubet 
3 - Meyiettirme 
4 - z,t 
5 - B yn - bir harf 
6 - Alf~benln ıoD hufl 

_. ............... . ,_......,_. ............. ,_,_ 

Hlmayol Etfal Cemiyetinin 
Tebrik Telgrafnamelerl 

Ilimayei Etfııl Cemiyetinin tebrik 
telgrafları için zarif, süslü telgraf ka· 
ğıtları her telgraf merkeıinde bulunur. 
Tebrik telgrafınızın bu ıüslU kiğıtla 
muhatabınıza verilmeıiai iııtenıeniz 
arzunuzu telgraf memuruna ıöyleyiniz. 
Telgraf üzerinden başka vereceğiniz 
15 kuru' makıadıoıaı temin eder. 

Sayfa 11 

Gümüş Paralar Basılıyor 

Para basan makineler ia.nlivet haliıırlA 

Darphanede yllz kuruıluk yeni 
gllmUş paraların baıılmaya baı· 

ladığını yazmııtık. Darphane mU· 

dUrlUğll dünden itibaren yeni 
paraların her iki tarafını birden 

basmaya başlamıı •e lnglltereden 
getirilen btıytik makineler de faa· 
llyete geçmiştir. 

Bu makine dakikada (80) gll· 

mllş para basmaktadır. GUmUı 

parala Cumartesi gUnUnden itlba· 

ren hazırlanan torbalarla Merkez 

bankasına verilecek ve Pazarteıl 
gllnU de. piyaaaya çıkması temin 
edilecektir. Yeni paralardan bir 

kısmı da Ankaraya gönderile• 
cektir. 

~ Süngercilik 
Yapılan Tecrübelerden 

İyi Neticeler Alındı 
Nizamnamesi . Vekiller Heye

tince taıdik edilmiı olan &Unger· 
cilik şirketi reamen faaliyete geç· 
miş bulunmaktadır. Şimdiye ka· 
dar Marmarada yapılan tecrübe· 
ler mllsbet ve iyi neticeler ver· 
mittir. 

Süngercilik tirketl, 100 bin 
liralık sermaye ile kurulmuı 
bulunmaktadır. Şirketin asıl faa· 
liyeti sünger mevsimi olan önU· 
mUzdeki Mayıstan itibaren bat· 
lıyacaktır. 

• Bu mUddet içerisinde de, 

GUmftş parala! kalburdan geçiriliyor 

~ürk Ofiste 
lstanoul Şubesinin Ilga 
Edilıneıi Düşünülüyor 
Aldığımız malumata göre, 

TUrk Ofis teıkilatında bazı yeni 

değişiklikler yapılacakbr. Ofise 
merbut dairelerin daha iyi çalıı .. 
malarını temine matuf olan bu 
değişiklikler arasında TUrk Ofiıin 

Istanbul ıubesinin ilga edilmesi de 
dUşünülmektedir. 

Bu karar tatbik sahasına 

girdiği vakit, İstanbul şubesinin 

itleri ltanbul Ticaret Odası tara• 

fından görülecektir. 
11ünger tutulması için icap eden 
tesisat tamamlanacaktır . 

..... • • • • ............ 1'. 1 t... J ............... ~.ııııııım•111••••ı--.... -----~ 
Kadıköy 1 ncl sulh huhuk BANKA KOMERÇiYALE 

hAklmli§inden: i T A L y A N A 
KndıklSyilnde Raaimpaıa mahall e

•İnin Mısırlıoğlu Alikalfa •okağında 

kiin 8 No lı hanede aakin iken 

elyevm ikımetğihı meçhul Kemal 

beye: 
Madam Eıter Gurumbcrg tarafın· 

dan aleyhini:ıe ikame olunan kira 

bedelinden 80 llra alacak daYa1ının 

muayyen gününde mahkemede iıpatı 

vücut etmemif olduğunuzdan hakk•· 
nızda gıyap kararı verilmit ve müd· 
dei v kili hıtrihi dnva ey'cmİf ve 
ce'sei atiyede gelip kunturnt %İrinde

kl inıu b~~kında definizi iıpat etme· 
di~:niz takdirde kunturnh kabul 
etmit addolunacağıudan bahisle na
mınıza muameleli gıy p kararı tebll
gine karar verilmiı u berııyi tebl'g 
2önderilen gıyap kararı Qzer'ne 

ıröıterilen mahalde e"yevm ikamet 
etmediğiniz ve mezkur haneden iki 
ay evnl çıkıp aem li meçhule gittiki· 

nlz mUb· tir ve m ntaka po iı memu
ru taraflarından verilen mefruhattan 
anlatılmıt ve itbu gıyap k::rarının 

U&nen teblitine ve m\lhakemenin 14 11 
9:S4 Çartamba gOnft saat 14,HO a 
taliki kararl'İr olıuut l:ulun 'uğundan 

tarihi illndan it.haren n O ldeti ka
nuniyHi için:te muamelatı vıtkıny-ı 

itir z eylemen'ı ve yevmü mJ yyende 
Kadıköy birinci su'h hukuk mahke
mcılnde bilesııle veya bilveki e ispatı 
vücut eylemen"z ve müddeti knnuni
yeal içinde itiraz e~mez ve gıyap 

masrafını mahkeme veznesine t vdi 
eylemezaeniz mahkemeye kabul olun
mıyacnğınız gibi hasmın dermeyan 
etmit oldutu Yakıaları ikrar ve kabul 
etmiı addoluncıcaA't teblit malıı: m.na 
kaiın olmak üzere illn olunu.r. ( 148) 

Sermayesi Liret 700,0001000 
İhtiyat ııkçeı;ıi ,, 580,000,000 

.Merkezi idare : M 1 L A N O 
ltnl) anın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
İogiltere, lsvi.;re, Avusturya, )laca· 
ristan, Çekoslovakya, Yugo lavva, 
Lclıiı;tan. Romıı.nya, Bulgarı tan, 
Mısır, Amerika. (\•mahiri .Müttehiclesi, 
Drezılya, :;>ıli, Uruguay, ArJ ntin, 

Perıı, ı;kvatôr ve Kolumbı~ ada 
. \fil ya yonlar · 

iSTANBUL ŞUBE MERKIEZI 
(ialattı \ ' oy"·odıı cuddcsi J\ııruköy 

Pıd ıs ( T •lı>f, :!H41 121314/-:ı) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

l:ıtıırıhıılıla: .\ ulerociyaıı h.ıuında 
'I'elf•f. 2821. Bt') oğlunda : İstıklfıl 
ca<ldt>sı Tt>lef.1046.Ka.mpiyo dııireei 
BorsaJa Telef. 1718. 

İZMİRDE ŞUBE 
~ ................ .,. .. ., 

ft'A~J(A 
Müstahzaralı 

HUBUBAT {JlffAlll 

SıHHAT 
VE 

Kuvvtf 
Menbaıdır. 



12 Sayfa 

ASiPIN KENAN 
Sizi soğuk algı nlığındat1, nezleden gripten, 
baı ve diş ağrılarından koruyacak en iyi 

budur. ismine dikkat buyurulması 

-_,\ 

L.T.PiVER 
• 

fARIS 

SİMAVİ YA~AlAN 0AYIHAD11l 

Reve cl'or 
f SAN S-LOSY011 

VE PUDQA 

ParfOmöri L. T. Pi VER A. Ş .. İstanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56 . Telefon =43044 

SON POSTA 

LfFU 
..ira .... ofon veya radyo lle başınız 
hoş değil ise yeni TELEFUNKEN 
radyolarını dinleyiniı. Fikrinizi 
her halde deği9tirece1cıiniı:. Ga· 
latada Bourla biraderler ve şUre· 
kAsı mileaae1eaioi ziyaret ediniz 
ve huıuıt salonunda bu emsalsiz 
radyoları glSrUnUı:. 

Hayran kalacaksınız. 

Biriacitepla 26 

Kııa, erta ve uaun dal•ah ••trl1atı 
ayat•••H lradu r•tir•• 

1'3S modeli 1••1 

TELEFUNKE 
ıayHinde dünyanın en belli batlı 
bütün iılaı1onlannı harikul&de bir 
ıurette diale•ek kabildir. Neıriyatı .. 
nın pil UZ1 ü1lütrü, ahenıi, bütlo 
inceliği ile nakletmek huıuıUDdaki 
kabiliyeti, en mUşkillpHentlerl bile 
hayrette bırakmaktadır. 

. wf,----------.... Dr. AHMET FAHRı Zafiyeti umumiye, iştibaaızlık ve kuvvetıizlill halibacla btlvills 
( Operatör) faide ve tesiri görülen: 

Dr. HÜSEYiN KENAN FOSFATLI 
( Sinir Hekimi ) 
Hl ,._ 

( Dit Tabibi ) 

AAK MAL:r 
HULASASI -- n 

kullanınız.. Her eczanede satıllr. Muayenehanelerini l•tiklil cadde
•inde Parmakkapı · tramuy istu
yonundıı imam ıokatında Nuri Bey 

' •pubm••ın· ;ı.k'.!!~t~_ Meşhur VEFA BOZASI çıktı • 
&on ..,oat• Matbaaaı 

Sahibi: Ali Ekrem 
Netriyat Mftdürlı Tahir 

----~------~------------------------~--~----~----------~----~--------- Denizyol ları 1 OsMANLI BANKASI 
Galatasaray eczanesi mUstahzaratından : 

• 

CEVAT 
Ba, •lrtları, dl' ve sinir sızdar1, Romatizma ve 
Grip rahataızhklar1na hartı en faydah ve teskin 

edici bir lllçter. t • 8 • 12 ilk orijinal teneke kutul11rda bUtUn eczanelerden arayın••· 

lf L 1TM111 TÜRK ANONiM ŞIRKE11 
AHatelerl ı Karalısı ~prl~ıtı 
Tef. 41N2 - llrkeel Mllalrdaraa4e TESİS TARtHl ı 1868 

.. __ _.Haa Tel. 12740 1Sermay11i: 10.000,000 lnıiliz liruı 

Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 27 B. T et

rln CUMARTESi gDoO saat 
18 de lı:mlr'. kadar. u7 ı 34,, 

Karadeniz Yolu 
VAT AN vapuru 27 8. T •t· 

rin CUMARTESi ,Unft 1aat 
18 de Hop~ya kadar. "7 l 35,, 

Mersin Yolu 
ANAFARTA vapuru 28 B. 

Teırin PAZAR 1aat 10 da 
Mersin'e kadar. 117136 

" , _______________ _, 
a.,ıktat icra dairesinden : 
Mahcuı olup paraya çevrilmesi 

kararl ıı ıtırılan 1 adet menaerli kon1ol 

1 adet 8 aynalı btlfe n 1 adet duvar 
saati ve 1 adet mflde•ver orta mHHı 
n 2 adet halı n bir adet 11 Ji111bulı 
avize ve 2 adet tomar lroltuk ve H· 

lrenin delliliye n ihale pul resirnle

rinln mtiıteriıine ~it olmak tlıere 

3-ll-934 tarihlae tHadAf eden Cu
martesi rflnQ ıaat 10 dan 12 ye ka

dar Beyotlunda Abanoı aokatında 

13 nu•aralı hane önlnde ıatılacatı•· 

dan o yerde •• o 1aatte hazır bul•
nacak olaa memuruna mOracaatları 

ilin olunur. (4017) 

Türkiyenin baılıoa ıehirltrile 

Pariı, Marıilya, Niı,Londra •• 
Mançester'de. Mı:ıar, Kıbm, lralr, 
İran, Filistin n Yunaniıtan'da 

Şubeleri, Yugoala.ya, Romanya, 

Suriye n YuDADİltan'da Filyalleri 

nrdır. 

ı Har turlu banka muamalelarl 
yapar 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞIRK111 
latanbul Acentalıfı 

• Ll•an Haa, T elefonı ne••• 
Trabzon Yolu 

SAKARYA ·;~:~~.~ 
Pazar ,e.ı ... t 20 de 0a1ata 
rıhtımından kalkaealL Gldltteı 
Zoal'uldak, f aebolu, Ayaaeall, Sam .. 
ıun, Ünye, Ordu, GirHua, Tirebolu, 
Garele Trabaon n RiHye. D5nlt
te bunlara U&vetea, Of Ye Slrm•· 
neye utrayaeaktır. 

ti "' J Bahçe s AL ı H N E c A J ı• den alınız. Reçeteleriniz blylk bir FOSFOJ.IN aç arınızı kapıJa dikkat, ciddi bir iıtikam•tl• hazırlanır. NECATI Çok kıymetli bir bebek gıdaııdar. Bununla b•lenen 
yavrular tombul ve kuvvetli, n .. 'ell olar. (al~ 


